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Ágrip
Í þessu riti er dregin saman saga og þróun reykvískra almenningsgarða og fjallað ítarlega
um 20 þeirra. Viðfangsefnið hefur nær ekkert verið rannsakað og því var mikið stuðst
við frumheimildir af skjalasöfnum. Fjallað er um hvern og einn garð í tímaröð eftir því
hvenær þeim var markaður staður. Byrjað er á elsta garðinum sem er Austurvöllur og
endað á einum af þeim yngstu, Lýðveldisgarðinum við Hverfisgötu.
Þetta rit hefði ekki verið skrifað nema fyrir stuðning Hafsteins Einarssonar
eiginmanns míns sem hjálpaði mér einnig með tæknilegu hliðina á forritinu LATEX sem
ritið er unnið í. Þá vil ég sérstaklega þakka Helgu Maureen Gylfadóttur sagnfræðingi og
safnverði á Minjasafni Reykjavíkur fyrir allan stuðninginn í gegnum tíðina, að ógleymdri
Guðnýju Gerði Gunnarsdóttur borgarminjaverði. Margir aðrir eiga þakkir skilið og eru
mér efst í huga viðmælendur mínir og starfsfólk skjalasafna sem gáfu sér tíma til þess að
hjálpa mér við heimildaöflunina.
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Mynd 1: Hluti af fyrsta skipulagsuppdrætti Reykjavíkur frá árinu 1927. Hér hafa fyrirhuguð græn svæði
verið lituð t.d. Arnarhóll, Austurvöllur og Hljómskálagarðurinn. Hluti þessara svæða var
svokallaðir forgarðar t.d. meðfram Suðurgötu og Sóleyjargötu, en væntanlega hefur verið gert
ráð fyrir að þeir væru í einkaeigu. Mynd: Gamlar teikningar úr teikningasafni skipulagsstjóra.
Brún mappa merkt 1.3. gömul frumrit. Í vörslu Skjalavers Reykjavíkur.
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Inngangur, skilgreiningar og
rannsóknir
Í dag er almennt talið að almenningsgarðar og önnur útivistarsvæði, séu nauðsynleg til
þess að borgir og bæir geti dafnað og íbúum þeirra líði vel.1 Í kjölfar iðnbyltingar átti
sér stað mikil umræða um mikilvægi hreinlætis og almennt heilbrigði í borgum og var
m.a. bent á mikilvægi almenningsgarða fyrir heilsu fólks. Umræðan barst hingað til
lands eftir aldarmótin 1900 2 og má þar sérstaklega geta Guðmundar Hannessonar
læknis. Í ritinu Um skipulag bæja sem kom út árið 1916 skrifaði hann m.a.: „ jafnframt
því sem bæirnir stækka þá neyðast menn til að ætla ríflega svæði fyrir lystigarða handa
almenningi á víð og dreif um borgirnar, leikvelli handa börnum o.s.frv.“ 3 Hann var
ásamt Guðjóni Samúelssyni húsameistara ríkisins fremst í flokki þeirra sem skipulögðu
bæi á Íslandi á árunum 1921 til 1938. Í skipulagsáætlununum sem þeir unnu var alltaf
gert ráð fyrir almenningsgarði eða svæði til útivistar. Á grundvelli þessara áætlana var
sumstaðar ráðist í gerð slíkra garða, þó margir þeirra hafi ekki litið dagsins ljós fyrr en
árum eða jafnvel áratugum síðar.
Á fyrstu árum 20. aldar gerðu fleiri sér grein fyrir mikilvægi opinna almenningssvæða
í bæjum landsins eins og t.d. Jóhannes Kjarval listmálari sem skrifaði:
Hver einasta borg á sitt sögulega viðhald, sín gömlu torg, sem ekki mega
haggast. Sú virðing fyrir fornmenjum á alstaðar heima, og er viðurkennd. En
ný torg rísa upp með nýjum borgarhlutum, öðruvísi torg, með viðbættri
hugsun og nýju lagi, öðruvísi sniði. Borgir verða ríkar á þennan hátt og
fjölbreyttar, þar sem hið margbreytta skipulag svarar til hinna ólíku þarfa
borgarans og mismunandi aldurs. 4
1

Hingað til hafa ekki verið gerðar íslenskar rannsóknir á þessu viðfangsefni, svo vitað sé. Hinsvegar hafa
verið gerðar fjölmargar erlendar rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi slíkra opinna grænna svæða
fyrir almenning. Sjá t.d.: Chiesura, A. „The role of urban parks for the sustainable city“. Landscape
and Urban Planning. 68/1 2004 bls.129-138, R.Kaplan, S. Kaplan og R.L. Ryan. With people in
mind.Washington D.C. 1998 og C. Cooper Marcus og C. Francis. People Places. New York 1997.
2
Sjá t.d. Guðjón Friðriksson: „Guðmundur Hannesson og skipulag Reykjavíkur“. Borgarbrot. Sextán
sjónarhorn á borgarsamfélagið.Reykjavík 2003, bls. 55 og Lucey, Norman: „The Effect of Sir Ebenezer
Howard and the Garden City Movement on Twentieth Century Town Planning.“ Hertfordshire 1973.
(Aðgengileg á eftirfarandi vefsíðu: http://www.rickmansworthherts.freeserve.co.uk/howard1.htm
skoðað 1.11.2013.)
3
Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja. Reykjavík 1916, bls 31
4
Jóhannes. S. Kjarval, Grjót. Reykjavík 1930, s.36.

7

Mynd 2: Loftmynd af Kvosinni sennilega tekin um 1946. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra. Hvít
mappa merkt gamlir uppdrættir 2.
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Þetta rit, sem fjallar um sögu almenningsgarða Reykjavíkur, er að stórum hluta
byggt á MA ritgerð höfundar í sagnfræði við Háskóla Íslands frá árinu 2012. Þar er
fjallað um sögu og þróun íslenskra almenningsgarða frá 1875 til 1994. Heildarmarkmið
þeirrar rannsóknar var að draga saman og skrásetja sögu almenningsgarða á Íslandi.
Athugað var á hvaða tíma þeir voru skipulagðir og byggðir upp og rannsakaðir
áhrifaþættir í uppbyggingu hvers garðs fyrir sig. Saga 35 almenningsgarða um allt land
var dregin saman og sagt frá því þegar hafist var handa við að gera þá og greint frá því
hver/hverjir stóðu að uppbyggingunni á sínum tíma, hverjir sáu um garðana í gegnum
tíðina og hvernig almenningur hefur notað þá í áranna rás.
Í þessu riti verða eftirfarandi 20 almenningsgarðar teknir fyrir: Alþingisgarðurinn,
Austurvöllur, Arnarhóll, Víkurgarður, Mæðragarðurinn, Bakarabrekkan,
Hljómskálagarðurinn, Hallargarðurinn, Einarsgarður, Bringan, Höggmyndagarður Einars
Jónssonar, Klambratún, Grasagarðurinn, Höggmyndagarður við Ásmundarsafn,
Grundargarður við Grundargerði, Garðaflöt við Hólmgarð, Seljatjörn í Seljahverfi,
Miðsvæði í Efra-Breiðholti, Landakotstún og Lýðveldisgarðurinn. Fjallað verður um
garðana í tímaröð, byrjað á þeim elsta og endað á þeim yngsta. Þessi línulega
framsetning fellur vel að hefðbundinni framsetningu „stórsögunnar“ og á þann hátt er
hægt að reyna að átta sig á hvernig saga reykvískra almenningsgarða hefur þróast. Í
hverjum kafla verður fjallað, eins ítarlega og heimildirnar leyfa, um hvern
almenningsgarð en samtímaheimildir um þá endurspegla yfirleitt tíðaranda þess tíma
sem garðarnir byggðust upp á, einnig lýsa þær því umhverfi og þeim aðstæðum sem
garðarnir spruttu uppúr.
Rannsóknir og heimildir um íslenska almenningsgarða eru af mjög skornum skammti.
Við heimildaöflun þurfti því að fara á skjalasöfn ýmissa stofnanna Reykjavíkurborgar til
að nálgast og vinna með frumheimildir um garðanna. Þá voru mörg blöð og tímarit frá
ýmsum tímum fundin með aðstoð leitarvélarinnar á vefsíðunni timarit.is. Allir garðarnir
voru svo heimsóttir og ljósmyndaðir mörgum sinnum, auk þess sem uppdrættir af
görðunum voru grafnir upp í skjalafsöfnum víða um borgina og skannaðir inn af höfundi.
Áður en lengra er haldið, verður að gera tilraun til að skilgreina hvað
almenningsgarður er, því fólk leggur ekki alltaf sama skilning í hugtakið. Í þessu riti eru
þeir skilgreindir sem rými eða svæði í þéttbýli sem eru í umsjá sveitarfélags og ætluð
almenningi til afnota að kostnaðarlausu. Þeir eru yfirleitt afmarkaðir á skýran hátt t.d.
með girðingu eða skjólbeltum og í þeim er að finna margvíslegan gróður s.s. tré, runna
og blóm ásamt grasflötum. Um garðana liggja göngustígar og meðfram þeim er yfirleitt
komið fyrir bekkjum. Steinhæðum, gosbrunnum, tjörnum, lækjum, leiktækjum,
höggmyndum og ýmsu öðru er einnig oft komið fyrir í görðunum. Almenningsgarðar
voru áður fyrr ýmist nefndir skemmtigarðar, skrúðgarðar eða lystigarðar. Í
grundvallaratriðum eru almenningsgarðar gerðir með það fyrir augum að búa til stað þar
sem fólk getur komið saman, skapa aðstæður til hvíldar frá daglegu amstri og til leikja
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Mynd 3: Loftmynd af Kvosinni sennilega tekin um 1974. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra. Hvít
mappa merkt gamlir uppdrættir 2.
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barna og fullorðinna.
Hingað til hefur almenningsgörðum verið gefinn lítill gaumur í íslenskum
sagnfræðirannsóknum. Þar koma til ýmsar ástæður t.d. eru garðarnir fáir, flestir ungir í
sögulegum skilningi auk þess sem þeir hafa ekki haft mikil mótandi áhrif á helstu
viðburði í sögu þjóðarinnar. Rannsóknir á sögu garðyrkju og landmótunar á Íslandi á
19. og 20. öld eru því fremur nýjar af nálinni. Í raun má segja að nær engar íslenskar
rannsóknir hafi verið gerðar á þessari sögu. Þó hafa landslagsarkitektarnir Einar E.
Sæmundsen og Samson B. Harðarson, tekið saman kennsluhefti um sögu íslenskra garða
á vegum Landbúnaðarháskóla Íslands sem nefnist Garðsaga Íslands. Saga og Þróun. Þar
er stuttlega fjallað um nokkra íslenska almenningsgarða. Hins vegar er kennsluheftið
óritrýnt og þar er hvergi vísað til heimilda sem dregur mjög úr gildi þess í fræðilegri
umræðu.
Þetta rit um sögu reykvískra almenningsgarða, hefur snertifleti við sögu garðyrkju,
skipulags og landmótunar ásamt sögu íslenskra landslagsarkitekta, en sú 60 ára saga
hefur ekki verið skrásett ennþá. Í flestum öðrum löndum beggja vegna Atlantshafsins er
litið á þessa sögu sem mikilvægan hluta af sögu borga og bæja.5 Rithöfundurinn J.B.
Jackson skrifaði t.d. eftirfarandi í bók sinni A sense of place, a sense of time þar sem
hann fjallaði m.a. um gildi almenningsgarða í Bandaríkjunum: „In every city, in every
town, even in every village in America I go to I expect to find an outdoor recreation
area or what is usually called a park; and I am seldom disappointed.“ 6 Víða erlendis er
litið á gamla almenningsgarða (e. historic gardens) sem sérstök menningarverðmæti sem
ber að vernda. Hér á landi erum við hinsvegar afar stutt á veg komin við að meta gildi
slíkra staða
Eins og komið hefur fram hafa fáar rannsóknir verið gerðar á viðfangsefnum sem
tengjast íslenskum almenningsgörðum og því er staða þekkingarinnar sem þetta rit
byggir á, að mestu takmörkuð við frumheimildir á skjalasöfnum borgarinnar. Hér er t.d.
átt við fundargerðabækur ýmissa nefnda borgarinnar og skýrslur garðyrkjustjóra. Einnig
er að finna upplýsingar um sögu garðanna frá ýmsum tímum í íslenskum blöðum og
tímaritum. Til að átta sig betur á viðfangsefninu verður einnig unnið með gamlar og
nýjar ljósmyndir og uppdrætti af görðunum sjálfum og birtast margar þeirra á síðum
þessa rits.
Við leit að útgefnum heimildum um íslenska almenningsgarða virðist sem einungis sé
um að ræða þrjár traustar heimildir. Tvær þeirra má flokka sem fræðirit, þar sem saga
viðkomandi garðs er skráð af þeim sem stóðu að stofnun hans og uppbyggingu. Þetta
eru bækurnar Skrúður á Núpi (þar er fjallað um garðinn Skrúð við héraðsskólann á Núpi
í Dýrafirði) og Magni tuttugu og fimm ára (þar sem fjallað er um Hellisgerði í Hafnarfirði
5

Sjá t.d. umfjöllun Páls Björnssonar um ritið The Park and the People. A History of Central Park. í
hefti Sögu XLVIII:2 2010.
6
Jackson, J.B., A sense of place, a sense of time. New Haven 1994, bls 107

11

Mynd 4: Líkan af Reykjavík frá 1945 á Minjasafni Reykjavíkur - Árbæjarsafn. Mynd: BB.
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sem málfundafélagið Magni stofnaði). Þriðja heimildin er eina fræðilega ritrýnda greinin
sem skrifuð hefur verið um íslenskan almenningsgarð, hún heitir Alþingishúsgarðurinn
og er eftir Einar E. Sæmundsen landslagsarkitekt. Í henni er dregin saman saga
undirbúnings og framkvæmda við þennan fyrsta lystigarð (nú almenningsgarð) á Íslandi.
Níu stuttar umfjallanir um skemmtigarða birtust svo í Fasteignablaði Morgunblaðsins
árið 2005. Fjórar af þeim fjalla um reykvíksa almenningsgarða en vegna þess hve
efnistök í þeim eru ófullkomin (og þær ekki ritrýndar né vísað til heimilda í þeim) nýtast
þær ekki nema að mjög litlu leyti í þessu riti. Þetta sýnir ennfremur fram á hversu lítil
fræðileg umræða hefur verið og hve fáar vísindalegar rannsóknir og traustar heimildir
eru til um þetta viðfangsefni.
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Mynd 5: Skrúður á Núpi í Dýrafirði. Mynd: BB 2005.

Mynd 6: Úr Lystigarðinum á Akureyri. Mynd: BB 2009.
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Stílar og stefnur í íslenskum
almenningsgörðum
Það er varasamt að reyna að tengja sögu og þróun íslenskra almenningsgarða við erlenda
garðlistasögu. Einnig er óraunhæft að reyna að sjá einkenni mismunandi stíla
garðlistasögunnar í íslenskum almenningsgörðum sem voru byggðir fyrir miðja 20. öld.
Þeir sem skipulögðu og byggðu upp garðana þekktu hvorki garðlistasögu Evrópu né
hugmyndafræðina sem mismunandi garðstílar byggja á.7 Hugsanlega hafa einhverjir
fengið hugmyndir um gerð almenningsgarða á ferðum sínum erlendis, heyrt sögur af
þeim eða séð ljósmyndir. Einar Helgason garðyrkjumaður skrifaði t.d. um
almenningsgarða árið 1901 og sagði:
Þegar skemtigarðar eru búnir til, eru menn nú orðið alment farnir að gera þá
sem náttúrulegasta og reyna að sameina þar á lítinn blett alla hina helztu
náttúrufegurð. Þess vegna er æfinlega reynt að hafa tjarnir í skemtigörðum
og þá jafnframt ætíð grasfleti í kringum vatnið.8
Það er ekki fyrr en eftir 1950 sem áhrif stíla og stefna í garðlist verða augljós í
görðum fyrstu íslensku landslagsarkitektanna. Tveir íslenskir landslagsarkitektar,
Samson B. Harðarson og Einar E. Sæmundsen, hafa þó reynt að tengja saman íslenska
og erlenda garðsögu fyrir þann tíma. Ályktanir þeirra í nokkrum blaðagreinum frá árinu
2005 um einstaka almenningsgarða á Íslandi, eru því miður hvorki studdar rökum né
heimildum. Samson skrifaði t.d. í grein sinni um garðinn Skrúð á Núpi í Dýrafirði að
hann bæri einkenni klassískra garða Evrópu frá 16. og 17. öld og því væri hægt að segja
að hann væri í nýklassískum stíl.9 Lystigarðurinn á Akureyri telst einnig nýklassískur
samkvæmt grein Einars um garðinn.10 Það er hreinlega rangt.
Nýklassíska listastefnan var innblásin af listum og menningu Grikkja og Rómverja til
forna, en menning þeirra er iðulega nefnd klassísk. Stefnan rekur upphaf sitt til
Upplýsingarinnar á 17. öld og stóð fram á 18. öld og var nokkurskonar andsvar við
7

Hér er fullyrt, enda hafa ekki fundist neinar heimildir sem benda til annars og fjallað verður um síðar
í þessum kafla.
8
Elding. 31. mars. 1901, bls. 58.
9
Samson B. Harðarsson, „Íslenskir skemmtigarðar. Skrúður á Núpi í Dýrafirði.“ Morgunblaðið. (blað F)
21. mars 2005. bls. 42.
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Einar E. Sæmundsen, „Íslenskir skemmtigarðar. Lystigarður Akureyrar.“ Morgunblaðið. (blað F) 4.
apríl 2005, bls. 40-41.
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Mynd 7: Gosbrunnurinn í Skrúði. Nær öruggt er að orðið skrúðgarður sé dregið af nafni garðsins. Mynd:
BB 2009.
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barokk- og rokkókóstefnunni. Dæmi um nýklassískt skipulag er t.d. svæðið í kringum
þinghúsið í Washington, höfuðborg Bandaríkjanna og útlit flestra bygginganna þar. Það
er í raun ekki til neinn sérstakur garðstíll sem hægt er að segja að sé nýklassískur, enda
hafa garðar frá klassískum tíma hvorki varðveist né eru til um þá ítarlegar upplýsingar.
Inngarðar eða atriumgarðar voru helst gerðir á þeim tíma, þeir voru hluti af
íbúðarhúsum manna og fór stór hluti heimilishaldsins fram í þeim.11 Ef tengja ætti
skipulag Skrúðs við einhvern sérstakan garðstíl væri það helst barokk, þar sem
göngustígur myndar miðjuás og garðurinn er í jöfnum hlutföllum.
Upphafsmaður Skrúðs séra Sigtryggur Guðlaugsson ferðaðist til Skotlands og
Norðurlandanna árið 1906, skömmu áður en hann hóf uppbyggingu garðsins. Mögulega
hefur hann fengið hugmyndir og innblástur að skipulagi garðsins í þeirri ferð, þegar hann
heimsótti hallargarðana í Frederiksberg í Kaupmannahöfn og Drottningarhólmi í
Stokkhólmi. Ekki er þó hægt að fullyrða neitt um það, því hann minnist ekkert á þetta í
dagbókum sínum sem eru að öðru leyti mjög ítarlega skrifaðar.12 Þá má alveg eins segja
að garðurinn hafði orðið til undir íslenskum áhrifum og sérstökum aðstæðum þar sem
garðurinn var byggður upp. Steinar úr urðinni fyrir ofan garðinn voru notaðir til að
hlaða upp veggi umhverfis hann og mynda bæði skjól og vörn gegn búfénaði.
Göngustígar garðsins mynda svo krossform sem hefur eflaust heillað séra Sigtrygg.13
Líkt og kom fram í inngangi hér á undan, hafa þeir Einar og Samson tekið saman
heftið Garðsaga Íslands. Saga og Þróun sem er notað í kennslu við Landbúnaðarháskóla
Íslands á Hvanneyri. Í því hefti fjalla þeir um fleiri garða, innlenda og erlenda, sem þeir
segja að séu byggðir í nýklassískum stíl. Einnig segja þeir aðra garða vera skipulagða í
formbundum stíl, en það hugtak er yfirleitt notað í málfræði og ljóðlist.
Hljómskálagarðurinn er t.d. sagður vera í formbundnum stíl og það er ekkert útskýrt
frekar. Hvaða stíll sem það er, þá gæti hann átt við nær alla íslenska almenningsgarða
sem hafa verið gerðir. Kennsluheftið er ónothæft sem heimild þar sem það er hvorki
ritrýnt né er vísað þar til heimilda.
Í nýlegri úttekt á Skallagrímsgarði í Borgarnesi eftir Samson B. Harðarsson, er gerð
tilraun til að tengja erlenda garðlistasögu við þá íslensku. Úttektin var unnin fyrir
Borgarbyggð og gefin út í apríl 2013. Þar segir Samson m.a. að garðurinn sé byggður
upp og ræktaður með dæmigerðu skrúðgarðayfirbragði síns tíma í ætt við Arts & Crafts
stílinn sem var ráðandi í garðlist í Bretlandi og Danmörku frá aldamótunum 1900 og
fram undir seinni heimstyrjöld. „Þetta yfirbragð markast af klassískum formföstum
útlínum og skýrt afmörkuðum köntum, velskipulögðum, fjölbreyttum og gróskumiklum
gróðurbeðum og trjágróðri, slegnum grasflötum, fallegum stéttum eða malarstígum og
hlöðnum veggjum, tjörnum og styttum.“ Skallagrímsgarður var sennilega skipulagður
11

Sjá t.d. Jennings, Anne, Roman gardens. London 2006, bls. 23-25.
Brynjólfur Jónsson, „Skrúður. Maðurinn sáir og plantar en guð gefur ávöxtinn.“ Lesbók Morgunblaðsins.
29. maí 1999, bls. 8.
13
Framkvæmdanefnd Skrúðs, „Skrúður.“ Morgunblaðið. 15. ágúst 1996, bls. 32.
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Mynd 8: Skallagrímsgarður í Borgarnesi. Mynd: BB 2009.
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árið 1938 af Unnsteini Ólafssyni garðyrkjumanni, sem síðar varð skólastjóri
Garðyrkjuskóla Ríkisins á Reykjum í Ölfusi. Draga verður í efa að Unnsteinn hafi þekkt
til Arts & Crafts stílsins, þrátt fyrir að hafa verið nýkominn úr garðyrkjunámi frá
Danmörku. Þessi nálgun og notkun á hugtakinu er ekki aðeins ótrúverðug vegna þess að
ekki er vísað til neinna heimilda málinu til stuðnings, heldur líka í ljósi fyrri skrifa
Samsonar um hinn svokallaða nýklassíska garðstíl.14 Einnig segir hann að þessi garðstíll
hafi verið ráðandi í Evrópu í um fimmtíu ár, sem verður að teljast ólíklegt. Það er í raun
frekar erfitt að tengja Arts & Crafts listastefnuna við sérstakan garðstíl því hún er miklu
frekar aðferðarfræði til hönnunar, heldur en sérstakur stíll. Garðsögufræðingurinn Judith
B. Tankard, sem hefur rannsakað þennan stíl ítarlega og kennt í yfir 20 ár við Harward
háskóla, hefur t.d. sagt þetta um Arts & Crafts stílinn í hönnun garða.
The Arts & Crafts movement left behind more than just the houses and
decorative objects for which it is famous—it also bequeathed a rich legacy of
gardens. While certain features (pergolas, arbors, beautiful flower borders)
may come to mind when thinking of an Arts & Crafts garden, by and large,
they elude definition. That’s because there are no hard and fast rules: Arts
& Crafts gardens are an approach to design rather than a style. But what
they lack in common shape, size, or location, these gardens make up for in
individuality, regionalism, craftsmanship, and, most important, a
harmonious relationship with the house.15
Aðrir íslenskir landslagsarkitektar hafa einnig reynt að tengja íslenska
almenningsgarða við erlenda garðlistarsögu. Áslaug Traustadóttir sagði t.d. í grein sem
hún skrifaði um Simsongarð á Ísafirði að garðurinn hefði mörg einkenni sem minntu á
evrópska garða.16 Sem dæmi um það nefndi hún að göngustígurinn sem lægi í gegnum
garðinn væri nokkurskonar langöxull sem hefði auk þess þveröxla. Blómabeðin í
garðinum væru með stífum köntum og í honum væri vatn og manngert byrgi sem oft
væri að finna í evrópskum görðum. Einnig væri margt sem skírskotaði til íslenskrar
náttúru í garðinum t.d. bæjarhólar, graslautir og holt.17 Segja má að hér sé lesið aðeins
of mikið í útlit Simsongarðs sem er fremur lítill garður. Simson sem gerði garðinn hefur
eflaust verið að reyna að koma fyrir í garðinum sem flestum mismunandi eiginleikum t.d.
hól, laut, tjörn og byrgi sem var notað til þess að geyma garðáhöld. Orð Jóns A.
Bjarnasonar ljósmyndara og vinar Simsons lýsa þessu sennilega best, en hann sagði:
14

Samson B. Harðarsson, „Skallagrímsgarður. Tillaga að endurgerð 2013-2018.“ Borgarbyggð. Apríl 2013,
bls. 6. (http://borgarbyggd.is/Files/Skra_0062072.pdf)
15
Vef.
Judith B. Tankard, „Gardens of Earthly Delights: The Arts & Crafts Garden.“
<http://www.oldhousejournal.com/magazine/1523> - 29. ágúst 2013.
16
Áslaug teiknaði upp endurgerð Simsongarðs, en mögulega er þessi garðlistarsögutenging ekki frá henni
komin heldur frá Einari E. Sæmundsen, því í lok greinarinnar þakkar Áslaug honum fyrir dygga aðstoð
við vinnslu verkefnisins.
17
Áslaug Traustadóttir, „Simsongarður.“ AVS Reykjavík 1998, bls. 48.
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Mynd 9: Garður í frönskum stíl. Mynd: Einar Helgason, Bjarkir. Leiðarvísir í trjárækt
og blómrækt. Reykjavík 1914, bls. 9.

Mynd 10: Garður sem er blanda af frönskum og enskum stíl. Mynd: Einar Helgason,
Bjarkir. Leiðarvísir í trjárækt og blómrækt. Reykjavík 1914, bls. 10.

20

Ég held að hann hafi ekki neitt kynnt sér það hvernig garðar voru
uppbyggðir. Hann bara gerði þetta eftir eigin höfði og gerði garðinn eins
huggulegan og honum fannst hann ætti að vera. Auðvitað hefur hann verið
búinn að sjá einhverja garða og myndir og haft einhverja hugmynd um
hvernig hann vildi hafa þetta áður en hann byrjaði.18
Áður en landslagsarkitektar komu til sögunnar á Íslandi eftir miðja 20. öldina, voru
það bú- eða garðyrkjufræðingar sem sáu um að skipuleggja og teikna upp garða.19 Einar
Helgason garðyrkjumaður nefndi þetta atriði í formála bókar sinnar Bjarkir sem kom út
1914 og sagði:
Eg réðst í að skrifa þessa bók með þeim huga, að hún gæti orðið til
leiðbeiningar þeim, sem fást við að prýða í kringum heimili sín með ræktun
trjátegunda og blómjurta. Vænti eg þess, að hún geti orðið þar að góðu liði,
bæði fyrir allan almenning og fyrir skólana. Hingað til munu það helzt vera
búnaðarskólarnir eða bændaskólarnir, sem einhvern fróðleik hafa veitt í
þessum efnum. Ætti þessi bók að gera þeim það starf léttara og stuðla til
þess að auka kennsluna.20
Nánar verður fjallað um Einar síðar í þessu riti, í kaflanum um Einarsgarð sem var
nefndur eftir honum.
Rannsóknir á menntun og kennsluefni búfræðinga og garðyrkjumanna á fyrstu
áratugum 20. aldarinnar ættu því að geta gefið góða hugmynd um hver raunveruleg
þekking manna á hinum ýmsu garðlistastefnum og stílum var. Slíkar rannsóknir hafa
hinsvegar ekki verið gerðar ennþá, en sérstaklega þyrfti að skoða kennsluefnið sem var
notað áður en bók Einars kom út. Í Björkum fjallaði Einar lítillega um stíla og
fyrirkomulag skrúðgarða. Hann fór einnig yfir stærð og legu garða, gerð girðinga
umhverfis þá og stígagerð og gróðurræktun í þeim. Þá sagði hann frá helstu tegundum
trjáa og blóma sem ræktuð höfðu verið í íslenskum görðum. Nokkuð örugglega má
fullyrða að flestir þeir sem skipulögðu garða fyrir 1950 hafi lesið bók Einars. Garðar á
þessu tímabili eru eins mismunandi og þeir eru margir eða eins og Einar segir sjálfur:
„fyrirkomulag skrúðgarða getur verið mjög margbreytilegt og hlýtur líka alltaf að vera
það. Valda því ýmsar ytri kringumstæður, svo sem afstaða garðanna við íbúðarhús og
önnur hús, stærðin, legan o.fl., er því ekki hægt að gefa neinar algildar reglur um
fyrirkomulag slíkra garða.“ 21 Síðan fjallar hann um að í skrúðgörðum séu ræktuð tré og
blóm ásamt því sem þar megi líka rækta ýmsar matjurtir. Því næst lýsir hann tveimur
garðstílum og segir:
18

Viðtal við Jón A. Bjarnason, 25. júní 2012.
Sjá t.d. Bragi Bergsson, „Tveir skrúðgarðar í Ísafjarðarbæ. Skrúður á Núpi í Dýrafirði og Jónsgarður
á Ísafirði.“ Ársrit Sögufélags Ísfirðinga. Ísafjörður 2013, bls. 66 -110.
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Einar Helgason, Bjarkir. Reykjavík 1914, bls. (vantar) formáli.
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Einar Helgason, Bjarkir. Reykjavík 1914, bls. 7-8.
19

21

Mynd 11: Ferðalangar tjalda á Austurvelli. Jón Helgasson. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur.
abs 2813.

Mynd 12: Vetrarmynd frá Lækjargötu. Jón Helgasson. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur.
abs 2827.
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Franska stílnum tilheyra beinar línur, hringar og reglulegir sporbaugar, en
enska stílnum bogadregnar línur, sem ekki eru reglubundnar. Þessi stíll er
oft nefndur náttúrulegur stíll, og nefnist hann svo vegna þess, að þar er það
haft fyrir augum að gera garðana sem líkasta því, sem þeir væru sjálfgerðir af
náttúrunni. Hvorttveggja fyrirkomulagið getur verið gullfallegt. Í stórum
görðum má samrýma hvorttveggja. Nálægt húsunum eru línur og fletir í
frönskum stíl, en lengra í burtu í enskum stíl, og reynt er að skeyta þessar
tvær stíltegundir saman svo lítið beri á eða að breytingin verði sem
viðfeldnust. Þetta er vandaverk, sem ekki verður leyst af hendi svo vel sé,
nema með góðu auga og æfingu. Í litlum görðum, liggjandi að húsum á
franski stíllinn frekar heima. Enski stíllinn útheimtir ennþá meiri list en sá
franski, einkum ef garðarnir eru litlir, en í stórum görðum má auðveldlega
koma honum við.22
Upplýsingar um þekkingu Íslendinga á mismunandi garðstílum í lok 19. aldar og í
upphafi þeirrar 20. ætti einnig að vera hægt að finna með því að skoða þær heimildir
sem tengjast fyrstu arkitektum landsins og þeim sem stóðu að skipulagningu bæja á
þessum tíma. Ýmsir rituðu einnig um skipulagsmál á einn eða annan hátt á þessu
tímabili og má þar t.d. nefna Sigurð Guðmundsson málara, Pál Briem amtmann, Boga
Th. Melsted sagnfræðing og Tómas Sæmundsson Fjölnismann. Tómas var víðförull og
heimsótti margar helstu borgir Evrópu á árunum 1832-1834. Í ferðabók sinni lýsti hann
þessum borgum og sagði m.a.:
Fyrir utan það rúm, sem hús og götur þekja, eru og í öllum borgum nokkrir
auðir blettir, er torg kallast, og eru sum þeirra til brúkunar og sölu höfð. ...
Önnur torg eru þau, sem ætluð eru einasta til prýðis, því alls staðar er, sér í
lagi á síðustu öldum, þess gætt hjá siðuðum þjóðum, að fegurð og þokki sé
nytsemi samfara. ... Hinar stærstu og fegurstu opinberar byggingar prýða
alloft þvílík torg, og má ekkert saurugt nærri koma. Eru og á þeim
myndastyttur forþéntra manna föðurlandsins uppreistar. ... Þá finnast víða
aldingarðar, hvar menn taki sér skemmtigöngur svo og skemmtunarstiftanir
alls konar.23
Rannsókn á þekkingu Sigurðar, Páls, Boga og Tómasar á torgum og görðum borga
verður að bíða betri tíma, því hér verður sjónunum beint að þeim tveimur mönnum sem
voru helstu áhrifavaldar í skipulagsmálum íslenskra bæja á fyrri helmingi 20. aldar.
Þetta voru þeir Guðjón Samúelsson (1887 - 1950) arkitekt og húsameistara ríkisins og
Guðmundur Hannesson (1866-1946) prófessor í læknisfræði.
22
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Einar Helgason, Bjarkir. Reykjavík 1914, bls. 12-13.
Páll Líndal, Bæirnir byggjast. Yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938. Reykjavík
1982. bls.82
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Mynd 13: Reykjavík 1876. Austurvöllur fyrir miðju. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. Hluti af uppdrætti
Sveins Sveinssonar af Reykjavík 1876.

Mynd 14: Skipulagi Austurvallar var breytt um 1905 þegar göngustígarnir um völlinn urðu átta talsins. Mynd: Landupplýsingadeild Reykjavíkur. Hluti af uppdrætti Ólafs Þorsteinssonar af
Reykjavík á árunum 1915-1918.
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Árið 1912, þegar Guðjón Samúelsson var nemandi í Kaupmannahöfn skrifaði hann
grein sem nefnist Bæjarfyrirkomulag. Í henni fjallaði hann m.a. um opnu svæði bæjanna
og mikilvægi þeirra og skrifaði: „Sömuleiðis þar sem hin auðu svæði bæjanna eru falleg
og þeim vel fyrir komið, ginna þau fólkið út í sólskinið og hið hreina loft. Margur myndi
annars verða heima í húsum sínum, sem ef til vill oft eru dimm og óheilnæm.“ 24 Guðjón
fjallaði svo um götur og nokkrar gerðir torga, þar til hann kom að skemmtisvæðunum
sem hann taldi hafa mikla þýðingu fyrir bæjarbúa og lagði til að í hverjum bæ ætti að
vera eitt eða fleiri skemmtisvæði, sem fólk gæti notað í frístundum sínum. Guðjón hafði
þó ekki mikla trú á því að slík skemmtisvæði væri mögulegt að gera á Íslandi, því
víða hjer á landi myndi verða heppilegra að hafa Squares (borgareiti) en
skemtigarða. Þeir eru ódýrir og geta litið mjög vel út. ... Squares eru
grasfletir, sem oft eru prýddir með blómum, og stundum með smákjarri. Þeir
eru oftast ferhyrndir, en geta þó haft ýmsa aðra lögun ... og eru oft margir
saman...“ 25
Bók Guðmundar Hannessonar Um skipulag bæja kom út árið 1916. Hann mælir
einnig frekar með squares eða bæjarvöllum, því „lystigarðar eða skrautgarðar fyrir
almenning, með skógi, runnum, blómrækt o.s.frv. geta óvíða komið að tilætluðum
notum í bæjum vorum vegna veðráttunnar.“ 26 Guðmundur gerir mun á bæjarvelli sem er
grasi gróinn með stígum og byggingartorgi sem er hellulagt eða malbikað svæði.27 Á
þessum tíma gat Guðmundur einungis nefnt einn slíkan völl á landinu; Austurvöll, sem
hann taldi vera eitt helsta prýði Reykjavíkur. Hann skrifaði m.a. að völlurinn
samsvaraði sér vel en mætti þó ekki vera minni og svipuð stærð myndi nægja flestum
íslenskum bæjum. „Austurvöllur er nálega jafn á allar hliðar, en öllu fegurra er þó, að
lengdin sje nokkru meiri en breiddin.“ 28
Hann taldi einnig að best væri að staðsetja vellina rétt fyrir utan aðal
verslunarsvæðin. „Að þessu leyti er Austurvöllur í Reykjavík ágætlega settur: er í
miðjum bæ og rjett hjá helstu verslunargötunni, en þó útúr, og laus við mikla umferð og
götuskrölt.“ 29
Af skrifum Guðmundar má sjá að hann var mikill hugsjónamaður, auk þess að spá
mikið í fagurfræði umhverfisins. Hann leit t.d. á bæjarvöllinn sem stofu og húsin í kring
sem veggi og sagði svo:
Þó venjulega fari það best, að samfelldar húsaraðir lyki um völlinn, getur það
komið til tals að láta eina hlið hans vera á nokkrum hluta opna, ef mjög
24
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Mynd 15: Guðjón og Guðmundur marka Jónsgarði stað í skipulagi Ísafjarðar árið 1924.
Mynd: Skjalasafn Ísafjarðar. Skipulagsuppdráttur Ísafjarðar 1924.

Mynd 16: Á skipulagsuppdrætti Guðjóns og Guðmundar af Húsavík árið 1935, má sjá
hvernig þeir sáu fyrir sér almenningsgarð meðfram Búðaránni. Áratugum síðar
var svo hafist handa við uppbyggingu hans. Mynd: Skipulagsstofnun. Skipulagsuppdráttur Húsavíkur 1935
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fagurt útsýni blasir þar við, t.d. fjörður og fagurt fjall í baksýn, en þó aðeins
að opið viti mót skjólsælli átt.
Hann tók aftur Austurvöll sem dæmi í þessu sambandi, og sagði:
Í Reykjavík er fagurt útsýni (Skarðsheiðin) eftir einni götu út frá Austurvelli
(Pósthússtræti), en sá hængur er á því, að gatan blasir við hánorðri, og
stendur eftir henni hríðarstrengur inn á völlinn í öllum norðantíðum, en oft
skafrenningur af göturyki á sumrum.“ 30
Í dag er ekki lengur útsýni á Skarðsheiðina frá Austurvelli, en norðanáttin kemur þó enn
eftir götunni, þó göturykið hafi horfið með malbikun gatnanna í bænum.
Þó að Guðmundur hafi talið heppilegra fyrir íslenska bæi að vera með bæjarvöll, þá
fjallaði hann einnig um það sem hann kallaði skemmtigarða. Hann setti þó fyrirvara og
sagði að þá þyrfti að rækta á skjólsælum stöðum. Guðmundur sagði að til þess að slíkur
garður gæti orðið bæjarprýði, þá þyrfti stórt svæði undir hann
og það á skjólsælasta stað, sem unt er að finna utan bæjarins, sem vel er
fallinn til skógræktar og liggur vel við suðvestur sól. ... Lystigarða er
ómögulegt að gera sæmilega úr garði, nema skógur þrífist þar nokkurn
veginn. Lágir runnar nægja ekki. Það svarar því tæpast kostnaði að hugsa
um þá á öðrum stöðum en þeim, sem öll líkindi eru til að skógur þrífist vel.31
Þessi fyrirvari við gerð skemmtigarða [eða almenningsgarða], var kominn af þeirri
viðteknu trú manna að tré og runnar gætu ekki þrifist á Íslandi. Guðmundur og Guðjón
sáu síðar að vel var hægt að rækta trjágróður víðar en eingöngu á skjólgóðum stöðum.
Lýsingar Guðmundar á almenningsgörðum og hvernig mætti byggja þá upp, sýna að
hann hefur verið mikill áhugamaður um gerð slíka garða. Hann sagði t.d. að „ef vænn
lækur eða á rennur til sjávar hjá kaupstaðnum, fer vel á því að gera slíkan garð við hana,
því hvaða lítill lækur sem er, getur orðið til mikillar prýði ef vel er á honum haldið. Með
stíflum má gera í hann smáfossa og tjarnir o.s.frv.“ 32
Um skipulag bæja er fyrsta íslenska ritið sem fjallar um byggingar- og skipulagsmál
og varð undirstaðan að fyrstu íslensku skipulagslögunum sem voru samþykkt árið 1921.33
Segja má að setning slíkra laga á Íslandi, hafi verið liður í því að vinna á ringulreiðinni
sem ríkti í hinu unga íslenska þéttbýli. Skipulagsnefnd var sett á laggirnar og átti hún
að sjá um framfylgd laganna. Guðmundur Hannesson, Guðjón Samúelsson og Geir
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Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja. Reykjavík 1916, bls. 112
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Guðjón Friðriksson, „Guðmundur Hannesson og skipulag Reykjavíkur“. Borgarbrot. Sextán sjónarhorn
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Mynd 17: Svo virðist sem Guðmundur og Guðjón hafi skipulagt Hljómskálagarðinn á fyrsta skipulagsuppdrætti fyrir Reykjavík frá árinu 1927. Mynd: Gamlar teikningar úr teikningasafni skipulagsstjóra. Brún mappa merkt 1.3. gömul frumrit. Í vörslu Skjalavers Reykjavíkur.

Mynd 18: Uppdráttur af Hlíðargarði frá árinu 1994.
Hann er sennilega eini íslenski
almenningsgarðurinn sem með augljósum hætti sækir fyrirmyndir sínar til evrópskra hallargarða frá endurreisnar- og barrokktíma.
Mynd: Bæjarskipulag Kópavogs. http://www.kopavogur.is/thjonusta/umhverfi-og-skipulag/skipulagsmal/samthykktdeiliskipulags-i-kopavogi/nr/2855.
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Zoëga vegamálastjóri sátu í nefndinni. Guðjón og Guðmundur unnu þó að mestu nær
allar skipulagstillögurnar sem voru settar fram af nefndinni á árunum 1924-1938.34
Guðmundur og Guðjón virðast hafa haft næmt auga fyrir hinu staðbundna,
sérstaklega hvað varðar náttúrufar og landslag. Við skipulagsgerðina höfðu þeir einnig
náið samband við heimamenn. Hver skipulagstillaga fékk þannig sín einkenni eftir
staðháttum á hverjum stað. Við rannsókn á skipulagsáætlunum Guðmundar og Guðjóns
hefur komið í ljós að þeim var að stórum hluta fylgt eftir hvað varðar skipulag gatna og
landnotkunar, en mun minna hvað varðar húsaskipan og húsagerðir.35 Þau svæði sem
samkvæmt skipulagstillögunum voru hugsuð sem opin svæði eða almenningsgarðar voru
skilin eftir auð og ekki byggt á þeim. Mörg þeirra voru óhreyfð í mörg ár þar til hafist
var handa við gerð almenningsgarðs (t.d. á Ísafirði og á Húsavík), en sum liggja óhreyfð
enn í dag (t.d. á Siglufirði). Guðmundur og Guðjón höfðu því mjög mikil áhrif á þróun
almenningsgarða á Íslandi. Þeir mörkuðu þeim stað þrátt fyrir að það hafi ekki verið
helsta markmið þeirra með skipulagsgerðinni.
Guðmundur fjallaði um þessi svæði árið 1937 og sagði:
í öllum bæjum vorum, sem hafa fengið skipulag, hefir verið gert ráð fyrir
einum eða fleiri bæjarvöllum, skemtigarði eða þvílíku, sem gæti einkennt
bæinn og prýtt hann, en hvergi mun enn hafa verið hafist handa við að girða
þessi svæði og rækta þau. Jeg tel þetta illa farið...36
Skipulagsuppdrættirnir gáfu litlar sem engar upplýsingar um það hvernig átti að
leggja stíga um svæðið, standa að ræktuninni eða ákveða hvar á svæðinu skyldi rækta,
tré, runna, blóm og grasflatir. Slíkt átti að vera á hendi annarra og skrifaði Guðmundur
að lokum:
Það er óhjákvæmilegt að leita til sérfróðs manns í þessum efnum, og meðan
vjer eigum engan húsameistara, sem hafi lagt sérstaklega fyrir sig skipulag
skrautgarða, þá verðum vjer að leita til garðræktarmanna vorra.37
Í þeim heimildum sem tengjast Guðmundi og Guðjóni og höfundur þessa rits hefur
skoðað, er hvergi að finna tilvísun í sérstaka tegund stíla eða stefna í gerð torga og
almenningsgarða. Það virðist því vera, eins og áður sagði, nær ómögulegt að reyna að
finna út einhverskonar orsakasamhengi eða tilvísanir milli íslenskrar og erlendrar
garðlistarsögu fyrr en eftir árið 1950. Garða sem gerðir voru fyrir þann tíma væri allt
34

Haraldur Sigurðsson, „Skipulagstillögur Guðmundar Hannessonar og Guðjóns Samúelssonar frá árunum
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Guðmundur Hannesson, Nokkur skipulagsmál. Reykjavík 1937, bls. 17. Ath. Starfsheitið landslagsarkitekt (fengið úr ensku) festist ekki í sessi í íslensku máli fyrr en árið 1978 með stofnun FÍLA.

29

Mynd 19: Uppdráttur af Hallargarðinum frá árinu 1955. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra
Reykjavíkur. Hvít mappa merkt gamlir uppdrættir 2.

Mynd 20: Uppdráttur af Klambratúni frá árinu 1974. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffa 5.
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eins hægt að flokka eftir franska og enska stílnum sem Einar Helgasson fjallar um í
Björkum. Það er þó líka óraunhæft því ítarlegur skilningur á þeim tveim stílum, eða
öðrum, virðist ekki hafa verið fyrir hendi á þessum árum, hvorki hjá Einari,
búfræðingum eða garðyrkjumönnum.
Hlíðargarður í Kópavogi er sennilega eini íslenski almenningsgarðurinn sem með
augljósum hætti sækir fyrirmyndir sínar til evrópskra hallargarða frá endurreisnar- og
barrokktíma. Uppbygging hans hófst árið 1953 og árið 2002 komu landslagsarkitektarnir
Finnur Kristinsson og Elísabet Guðný Tómasdóttir með tillögur að endurgerð hans. Þau
sögðu Hlíðargarð vera rómantíska útgáfu af ítalska endurreisnargarðstílnum en í þeim
görðum var formfesta og samhverfa, auk þess sem mikilvægt var að í þeim væri rennandi
vatn og listaverk.38
Árið 1952 flutti fyrsti íslenski landslagsarkitektinn Jón H. Björnsson aftur til
landsins eftir að hafa stundað nám í Bandaríkjunum. Jón var undir áhrifum nýjustu
strauma og stefna í landslagsarkitektúr vestanhafs. Fyrstu almenningsgarðarnir sem
hann teiknaði hérlendis voru Hallargarðurinn við Fríkirkjuveg í Reykjavík og
Austurvöllur á Ísafirði og skipulag þeirra ber með sér ferska vinda í íslenskri garðsögu.
Samson B. Harðarson segir Hallargarðinn vera í anda „amerísku módernistanna,“ 39 aðrir
hafa orðað hann við enska landslagsstílinn, sjálfur sagðist Jón þó ekki hafa verið að apa
eftir neinum heldur hefði hann reynt að skapa sinn eigin stíl. Hann hreifst þó mest af
bandaríska landslagsarkitektinum Thomas Church og bók hans Gardens are for people.40
Samkvæmt þessu virðast skoðanir á stílbrögðum og stefnum í almenningsgörðunum sem
voru byggðir eftir 1950, vera nokkuð skiptar.
Fyrsti almenningsgarðurinn sem Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt hannaði var
Klambratún. Reynir lærði í Danmörku og kom aftur til Íslands um tíu árum á eftir Jóni
H. Björnssyni. Einar E. Sæmundsen landslagsarkitekt hefur sagt að hugmyndafræði
skipulagsins á Klambratúni sé sótt í samtímaverk á Norðurlöndum og því geti hann
kallast módernískur. Einnig sagði hann að, bent hefði verið á að, yfirbragð garðsins væri
undir sterkum áhrifum frá lærimeisturum Reynis þeim C. Th. Sörensen og Erik
Mygind.41
Bæði Hallargarðurinn og Klambratún eru því kallaðir módernískir þrátt fyrir að vera
eins ólíkir og hugsast getur. Hallargarðurinn með bogadregna göngustíga og „mjúkar og
náttúrulegar línur“ í gróðurbeðum en Klambratún með stílhreinu yfirbragði, beinum
gönguásum og ýmsum stífum formum (ferhyrningar, sexhyrningar og hringir) sem eru
mótuð með gróðri í garðinum. Þrátt fyrir að móderníski stíllinn sem reynt er að tengja
38
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Mynd 21: Hallargarðurinn. Mynd: BB 2010.

Mynd 22: Klambratún. Mynd: BB 2010 .
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þessa tvo garða við sé annar í Bandaríkjum en í Evrópu, má spyrja hvers vegna Einar og
Samson velja þetta hugtak til að lýsa skipulagseinkennum Hallargarðsins og
Klambrarúns? Hugtakið módernismi hefur aðallega verið notað yfir ákveðna tegund
byggingarlistar sem byggt var eftir alla 20. öldina og byggt er eftir enn í dag. Þetta
hugtak, sem er frekar víðtækt, lýsir í raun hvorugum þessara garða nægjanlega vel.
Einnig má velta því fyrir sér í hvaða tilgangi sé verið að nota ýmis hugtök úr listfræði til
þess að lýsa görðum sem voru byggðir upp hjá fámennri og fremur fátækri þjóð á
Íslandi. Hugsanlega er það til að tengja stutta og fábreytta garðyrkjusögu Íslendinga við
merkilega og langa garðlistasögu fjölmennra og efnaðra þjóða heimsins og reyna þannig
að hefja hana upp.
Hér verður ekki gerð frekari tilraun til þess að setja sögu og þróun íslenskra
almenningsgarða í samband við erlenda garðlistasögu. Eins og þessi kafli gefur til kynna
þá er það ómögulegt eins og er. Því miður hefur nánast ekkert verið rannsakað í íslenskri
garðlistarsögu með markvissum og faglegum vinnubrögðum. Þegar slíkar
grunnrannsóknir liggja fyrir mun fyrst vera hægt að tengja íslenska og erlenda garðsögu
saman. Þá verður áhugavert að sjá hvaða atriði geta talist séríslensk og hver eru undir
erlendum áhrifum. Hluti þessháttar grunnrannsókna liggur nú fyrir og hafa birst í MA
ritgerð höfundar sem fjallar um sögu almenningsgarða á Íslandi og þetta rit byggir á.
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Mynd 23: Í Alþingisgarðinum. Mynd: BB 2010.
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Stiklað á stóru í grænni sögu
Reykjavíkur
Þegar bæir hafa náð ákveðnum fjölda íbúa koma yfirleitt fram kröfur um að þar sé bæði
þrifalegt og heilsusamlegt að búa. Í bæjunum eru þá yfirleitt gerð græn svæði og opin
torg. Reykjavík var fyrsti bærinn á Íslandi til þess að ná þessari stærð um 1870. Þá voru
íbúar Reykjavíkur um 2000 talsins. Bæjarsjóður hafði lítið fé til framkvæmda og fór
rúmlega þriðjungur af tekjum hans í framfærslu til fátækra í bænum. Fáum datt í hug
að eyða peningum í að skipuleggja eða fegra bæinn. En þegar þúsund ára afmæli
Íslandsbyggðar árið 1874 nálgaðist og von var á Kristjáni 9. Danakonungi í heimsókn,
áttuðu bæjarbúar sig á því að taka þyrfti til hendinni í bænum. Guðjón Friðriksson
sagnfræðingur lýsir þessu á eftirfarandi hátt í bók sinni Sögu Reykjavíkur :
Þjóðhátíð og konungskomu fylgdu hressandi og hvetjandi áhrif og með þeim
urðu ákveðin vatnaskil í þróun bæjarins. Reykvíkingar fundu til þess sterkar
en áður að bær þeirra var höfuðstaður Íslands sem nú hafði fengið sérstaka
stjórnarskrá og fjárforræði í sérmálum landsins. Ásýnd bæjarins þurfti að
vera samboðin hlutverki hans.42
Í tilefni afmælisins gaf borgarstjórn Kaupmannahafnar Reykvíkingum styttu af
Bertel Thorvaldsen myndhöggvara og í kjölfarið var Austurvelli breytt í grænt svæði og
styttunni komið fyrir á honum miðjum. Ítarlega verður rætt um Austurvöll síðar í þessu
riti, en hann telst fyrsti almenningsgarður á Íslandi.
Í dag rekja fimm reykvískir almenningsgarðar uppruna sinn til síðustu tveggja
áratuga 19. aldar. Austurvöllur er sá eini sem í upphafi var gerður fyrir almenning,
þrátt fyrir að almenningi hafi verið meinaður aðgangur að honum í fyrstu.
Alþingisgarðurinn var gerður eingöngu til afnota fyrir alþingismenn og tilvera Arnarhóls
byggist að nokkru leyti á heppni. Síðustu tveir garðarnir frá þessu tímabili heita
Víkurgarður og Einarsgarður. Þeir voru notaðir sem tilraunareitir í garðyrkju og eru
mikið breyttir frá því sem þeir voru í upphafi.
Hafa verður í huga að þeir einstaklingar sem reyndu að rækta tré og jurtir á þessum
tíma voru bjartsýnir og höfðu mikla framfaratrú. Fyrir utan kaldan norðanvind, saltrok,
42
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Mynd 24: Í Einarsgarði. Mynd: BB 2011.
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næringarsnauðan jarðveg og sauðfjárbeit, þá var veðurfar einstaklega óblítt á 9. og 10.
áratug 19. aldar. Sumrin líktust vetrum og hafís lá iðulega með ströndum landsins.
Fjárfellir varð vegna heyleysis og í raun ríkti hallærisástand á öllu landinu. Árið 1882
barst mannskæð mislingasótt til landsins og lagðist hart á börn og þungaðar konur. Lífið
í landinu var fábreytt og flestir bjuggu í sveitum. Litlir kaupstaðir við ströndina minntu
lítið á borgar- eða bæjarsamfélög í Evrópu. Á þessum tíma hefjast Vesturheimsferðirnar,
þegar fólk flutti frá landinu til Bandaríkjanna og Kanada í leit að betra lífi.43 Ofan á
þetta allt bættist svo við mikil vantrú og neikvæðni fólks gagnvart ræktun gróðurs í
landinu. Upphafsmenn þessara garða eru því ekki síður merkilegir en garðarnir sjálfir.
Þeir voru brautryðjendur íslenskrar garðræktar sem sýndu fram á að á Íslandi væri vel
hægt að rækta tré, blóm og matjurtir landsmönnum til andlegrar og líkamlegrar
næringar. Í umfjöllun um garðana hér á eftir verður fjallað um þessa brautryðjendur og
þá sem tóku við keflinu af þeim. Fyrst ber að nefna Georg Schierbeck landlækni
(1847-1911), þá Tryggva Gunnarsson alþingismann (1835-1917) og Einar Helgason
garðyrkjumann (1862-1935).
Í upphafi 20. aldar blása svo nýir og ferskir vindar um landið. Framfarahugur,
bjartsýni og mikil gróska einkenndu flest svið íslenska þjóðlífsins á
heimastjórnartímabilinu á árunum 1904-1918. Árferði hafði verið gott og
efnahagsástandið fór batnandi. Talsverðar breytingar höfðu einnig orðið á helstu
atvinnuvegum landsmanna, t.d. með vélbáta- og togaraútgerð. Vaxandi alþýðumenntun
áratugina á undan hafði í för með sér að almenningur var upp til hópa meðtækilegri fyrir
ýmiskonar fræðslustarfi og hugmyndum en áður hafði verið. Uppúr þessu umhverfi
spruttu t.d. ungmennafélögin með einkunarorð sín Ræktun lýðs og lands. Boðskapur
hreyfingarinnar var í hnotskurn sú trú að framfarir geti orðið og muni verða leggi menn
sig fram og nýti krafta sína og hæfileika.44
Áhugi á skógrækt var eitt af viðfangsefnum ungmennahreyfingarinnar. Í blaðinu
Huginn sem gefið var út af ungmennafélaginu Baldri í Hraungerðishreppi veturinn
1909-1910, er m.a. fjallað um skógrækt. Þar segir t.d. frá þeirri hugarfarsbreytingu,
gagnvart ræktun trjágróðurs, sem ungmennafélögin virðast hafa stuðlað að.
Hið fyrsta verk þeirra [U.M.F.Í.] var að snúa trúnni, þessari föstu óbifanlegu
trú, að eigi væri hægt að rækta skóg. Þetta illgresi heppnaðist þeim að
uppræta úr þjóðtrúnni furðu fljótt og vel.
Höfundur greinarinnar undrast ekki að þessi trú hafi verið ríkjandi í landinu „á meðal
fáfróðrar alþýðu,“ því margar misheppnaðar tilraunir höfðu verið gerðar. „Þar á ofan
voru gróðursettar mjög seingerar trjátegundir, er varð eingöngu til þess að drepa
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Mynd 25: Reykjavíkurvarðan á Klambratúni. Mynd: BB 2011.
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áhugann á skógræktinni.“ 45 Í Reykjavík og á Akureyri voru í upphafi aldar stofnaðar
gróðrarstöðvar, sem höfðu það óbeint að markmiði að útrýma þessari óbifanlegu trú
flestra landsmanna.
Á þessu tímabili voru ný tækni og nýjar hugmyndir sífellt að skjóta upp kollinum,
ásamt því að „sjálfstraust“ þjóðarinnar jókst. Íslendingar voru á þessum tíma að taka
fyrstu skrefin í þá átt að verða fullvalda þjóð og þurftu því að leysa úr mörgum
vandamálum t.d. með nýjum lagasetningum. Einnig þurfti fólk að móta sér skoðanir á
pólitískum stefnumálum, auk þess sem landið var að iðnvæðast hratt. Ný
atvinnutækifæri urðu til sem ollu fólksflutningum úr sveitum í þéttbýlisstaði við
ströndina, sem sífellt stækkuðu. Í kjölfarið var þörf á ýmiskonar löggjöf sem var
sérstaklega hugsuð fyrir þéttbýlisstaðina.46 Undir lok tímabilsins átti sér stað nokkuð
mikil umræða um skipulagsmál, sem lauk með því að sett voru skipulagslög á Alþingi
árið 1921.
Ástæða þess að ekki voru byggðir fleiri garðar en raun ber vitni á tímabilinu, er
sennilega sú, að fólk hefur haft margt mikilvægara að hugsa um og framkvæma.
Umræða um almenningsgarða átti sér þó stað, t.d. um gerð almenningsgarðs við
sunnanverða Tjörnina í Reykjavík árið 1900. Það var rætt nokkrum sinnum á tímabilinu
en aldrei varð neitt úr framkvæmdum. Svæðið í kringum syðri enda Tjarnarinnar var þó
tekið frá fyrir garðinn, sem síðar var nefndur Hljómskálagarðurinn. Nánar verður fjallað
um hann síðar í þessu riti. Uppbygging almenningsgarða hefur sennilega „týnst“ í
umræðunni um allt hitt sem var ofarlega á baugi og í deiglunni á þessum tíma. Þá var
mikill stórhugur í fólki og það vildi ekki byggja upp einstaka garða, heldur átti að klæða
allt landi með skógi, ef marka má stefnumál U.M.F.Í.
Á tímabilinu 1900 til 1920 var byrjað á þremur görðum á landinu öllu og undir lok
þess var haldin merkileg samkeppni um endurgerð Austurvallar sem sagt verður frá
síðar. Hljómskálagarðinum var markaður staður við Tjörnina og garður sem var nefndur
Skrúður var gerður af skólastjóra héraðsskólans að Núpi í Dýrafirði og var hugsaður sem
kennslugarður. Þriðji garðurinn sem rekur upphaf sitt til þessa tímabils er
Lystigarðurinn á Akureyri. Hann er m.a. merkilegur fyrir það að vera í upphafi
skipulagður sem almenningsgarður sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Fyrir þann tíma
höfðu garðar sem ekki voru í einkaeigu annað hvort þann tilgang að vera tilraunareitir
fyrir gróður eða að almenningi var hreinlega ekki heimilaður aðgangur að þeim líkt og
raunin var með Alþingisgarðinn og Austurvöll.
Á tímabilinu 1920 til 1954 standa ýmis félagasamtök að uppbyggingu garðanna.
Reykjavík sker sig úr að þessu leyti og er ástæða þess sennilega sú að almenningsgarðar
höfðu verið gerðir í Reykjavík og ekki þurfti félagsskap til þess að standa að uppbyggingu
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Mynd 26: Vetur í Hljómskálagarðinum. Mynd: BB 2010.
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þeirra, heldur þurfti aðeins að hirða um þá. Á tímabilinu var einnig farið að ráða
sérstaka garðyrkjuráðunauta í bæina og sá fyrsti var ráðinn til Reykjavíkur árið 1934.
Hann átti, ásamt því að leiðbeina bæjarbúum í ræktunarmálum, að sjá um að prýða
bæinn á skipulegan hátt með ræktun.47 Undir lok tímabilsins koma þó fram svokölluð
fegrunarfélög, sérstaklega í Reykjavík og á Akureyri, sem þrýstu á bæjaryfirvöld að
byggja upp almenningsgarða fyrir íbúa sína og halda bæjunum þrifalegum.
Eitt helsta vandamál allra þeirra sem stóðu að ræktun gróðurs í görðum var ágangur
sauðfénaðar og því var fyrsta verkið yfirleitt að girða ræktunarsvæðið af. Sauðfé gekk
lengi frjálst ferða sinna um flesta bæi á Íslandi og olli miklum spjöllum á ýmsum gróðri.
Árið 1937 taldi Guðmundur Hannesson læknir mjög mikilvægt að garðarnir yrðu afgirtir
og girðingin átti „helst að koma öll í einu og vera svo vönduð (sterkt vírnet) að alls engin
hætta væri á því að skepnur gætu komist inní garðinn.“ 48 Sauðféð fékk að ganga óáreitt í
görðum bæjarbúa næstu árin, t.d. á Akureyri árið 1942, þrátt fyrir lögreglusamþykktir
sem bönnuðu lausagöngu búfjár.49 Nefna má önnur dæmi m.a. þegar lagt var til að
Hljómskálagarðurinn í Reykjavík yrði girtur af árið 1945 til þess að rollurnar nöguðu
ekki nýgræðinginn.50 Árið 1983 var þetta vandamál enn til staðar í Laugardalnum í
Reykjavík, en þar var stundaður búskapur á bæjunum Reykjaborg og Laugabóli. Þá
skrifaði Hafliði Jónsson (1923-2007) garðyrkjustjóri Reykjavíkur eftirfarandi:
Erfiðlega hefur gengið með trjágróður þann sem plantað hefur verið i
Laugardalssvæðið, vegna þess mikla ágangs sem þar er, bæði af mönnum og
sauðfé. Verkefnin á svæðinu eru ærin, þrátt fyrir að sambýlið við Stefni
bónda á Reykjaborg og Gunnar á Laugabóli valdi stöðugt erfiðleikum.51
Þegar komið var fram yfir miðja tuttugustu öldina voru flest bæjarfélög farin að
gróðursetja tré, blóm og annan gróður víðsvegar um bæina. Sumarblóm voru einnig
orðin áberandi bæði í gróðurbeðum og í blómakerjum við götur og torg bæjanna.52
Íslenskir bæir höfðu tekið stakkaskiptum frá aldamótum og Gunnar Thoroddsen
borgarstjóri Reykjavíkur lýsti þróuninni ágætlega árið 1954 þegar hann sagði:
Reykjavík er ung borg, sem hefur í rauninni skapazt á nokkrum áratugum. Í
önnum dagsins hugsuðu lengi fáir um útlit hennar og fegrun. Það var ekki
talið til nauðsynjamála. En á þessu hefur orðið stórfelld breyting á síðustu
árum. Með vaxandi velmegun hefur skilningur bæjarbúa vaxið á gildi
fegrunar bæjarins. Margir skemmtigarðar hafa verið gerðir á fáum árum án
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Mynd 27: Piltur og stúlka í Hallargarðinum. Mynd: BB 2010.
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þess að neinn virðist sjá eftir því fé, sem hann þarf að láta til þeirra, og
einstaklingar keppast við að mála hús sín og fegra umhverfi þeirra.53
Á þessum tíma var farið að bjóða uppá garðyrkjumenntun og hafði það sitt að segja
um þessa þróun. Í byrjun ársins 1952 flutti Jón H. Björnsson (1922-2009) aftur til
Íslands, eftir að hafa stundað nám í Bandaríkjunum í rúmlega sex ár. Áður hafði hann
stundað nám í Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum. Hann var fyrsti íslenski
landslagsarkitektinn og markar heimkoma hans kaflaskil í íslenskri garðyrkjusögu. Áhrif
hans á garðyrkjusögu Reykjavíkur eru einnig mjög mikil og er nauðsynlegt að rannsaka
þau ítarlega.
Fyrsta svæðið sem Jón skipulagði var svokallað Iðnó-horn við norðanverða Tjörnina.
Það var árið 1952 og gert að beiðni Fegrunarfélags Reykjavíkur. „Brösulega gekk með
framkvæmdir, enn standa þó upphækkuðu beðin með grasinu á, sem ég fullyrði að séu
mest notuðu garðbekkir í Reykjavík,“ sagði Jón árið 1988. Þessi gróðurbeð voru fjarlægð
um 1991 í tengslum við uppbyggingu Ráðhússins við Tjörnina. Í kjölfar þessa fyrsta
verkefnis Jóns, bauð Þór Sandholt þáverandi skipulagsstjóri Reykjavíkur Jóni starf eða
samstarf við bæinn, því honum leist vel á uppdráttinn af Iðnó-horninu. Um það tilboð
sagði Jón:
Mér fannst lítið til þess koma, taldi að bæjaryfirvöld myndu eiga í eilífum
erfiðleikum með að komast að niðurstöðum. Mun betra yrði að vinna fyrir
einstaklinga. (Seinna hef ég oft hugsað hve leitt mér þótt að bregðast þannig
við jafn virðingarverðri viðleitni vegna eigin sjálfstæðishroka.)54
Ári síðar hafði Hörður Bjarnason skipulagsstjóri ríkisins samband við Jón og bað hann
um að skipuleggja svæðið sem í dag er kallað Hallargarðurinn, en nánar verður fjallað
um hann síðar.
Jón var frumkvöðull og mjög atorkusamur maður. Á Íslandi þurfti margt að breytast
varðandi garðyrkjuna og Jón varð áhrifavaldur á því sviði. Mikil fábreytni einkenndi t.d.
gróðurnotkun í íslenskum görðum og til að auka fjölbreytnina stofnaði Jón
gróðrarstöðina Alaska. Einnig var mikil einhæfni í skipulagi íslenskra garða og því hóf
Jón að skipuleggja garða fyrir almenning og sveitarfélög. Jón vildi miðla fróðleik og
hann tók að sér kennslu og skrifaði greinar í blöðin, t.d. greinaflokk um skipulagningu
skrúðgarða í Morgunblaðinu árið 1957. Þá keypti Jón fyrstu torfristuvélina, varð
skrúðgarðyrkjuverktaki og hafði frumkvæði að því að farið var að setja upp
jólaskreytingar í miðbænum. Hjá Jóni störfuðu á tímabili um 60 manns m.a.
listamennirnir Hrólfur Sigurðsson og Dieter Roth.55
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Mynd 28: Uppdráttur Hafliða af Garðaflöt árið 1959. Mynd: Teikningasafn garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Hvít mappa merkt Kortaskápur SV 6 Skrúðgarðar.

Mynd 29: Uppdráttur Sigurðar af Grundargarði árið 1972.
Reykjavíkur. Skúffa 10.
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Mynd: Teikningasafn garðyrkjustjóra

Tíu ár liðu frá því að Jón H. Björnsson kom heim þar til næsti landslagsarkitekt hóf
störf á Íslandi. Það var Reynir Vilhjálmsson sem skömmu eftir heimkomu 1962 tók að
sér að skipuleggja Miklatún, sem nú heitir Klambratún. Það er stærsti
almenningsgarður landsins og er gott dæmi um stórhug landsmanna á þessum árum.
Reynir hefur komið að uppbyggingu og skipulagningu flestra útivistarsvæða á landinu
m.a. Elliðaárdalsins og Laugardalsins.
Garðyrkjumenn skipulögðu einnig marga garða á 6., 7. og 8. áratugnum, enda ekki
nema tveir landslagsarkitektar starfandi í landinu á þeim tíma. Garðyrkjufræðingarnir
Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri Reykjavíkur og Sigurður Albert Jónsson forstöðumaður
Grasagarðsins í Laugardal, höfðu því sitt að segja um uppbyggingu almenningsgarða og
einkagarða borgarinnar á þessum árum.56 Ásamt því að stjórna uppbyggingu grænna
svæða í borginni og veita almenningi ráðgjöf, þá skipulagði Hafliði t.d.
almenningsgarðinn Garðaflöt. Sigurður Albert Jónsson sá um uppbyggingu og
skipulagningu á Grasagarðinum, auk þess sem hann er höfundur skipulags Grundargarðs
(1973) og Austurvallar í Reykjavík (1962). Skipulag þeirra hefur hingað til verið eignað
Hafliða, enda ritaði hann nafn sitt á uppdrættina.57 Hins vegar er augljóst að þeir eru
unnir af sama aðilanum þegar þeir eru bornir saman við uppdrátt Sigurðar af
Grasagarðinum. Einnig verður það deginum ljósara að Hafliði hefur ekki gert
uppdrættina af Grundargarði og Austurvelli þegar þeir eru bornir saman við uppdrátt
hans af Garðaflöt í Bústaðahverfinu og tillöguuppdrátt hans af Austurvelli, handbragðið
er of ólíkt.58
Þegar Sigurður Sveinsson hætti sem garðyrkjuráðunautur Reykjavíkur árið 1954
sóttu nokkrir um starfið m.a. Jón H. Björnsson og Hafliði Jónsson. Þeir höfðu verið
skólabræður í Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum og stóð valið í raun á milli þeirra, en
Hafliði hafið unnið sem garðyrkjumaður hjá Reykjavíkurborg eftir að hann lauk námi í
Garðyrkjuskólanum. Báðir höfðu mikla reynslu í garðyrkjuvinnu, en Jón hafði farið í
frekara nám. Jón var spurður hvort hann hyggðist hætta með gróðrarstöðina, enda hefði
getað komið til hagsmunaárekstra vegna hennar ef hann hefði orðið garðyrkjuráðunautur
borgarinnar. Jón gaf nokkuð óljós svör því hann var ekki tilbúinn að láta fyrirtækið af
hendi auk þess sem hann gekk ekki hart eftir að fá starfið, að eigin sögn. Hafliði var að
lokum ráðinn sem garðyrkjuráðunautur Reykjavíkur. Vegna þessa máls urðu samskipti
þeirra Jóns og Hafliða stirð. Hafliði átti erfitt með að leita til Jóns með verkefni og
reyndi að leysa flest þeirra sjálfur og kom að skipulagningu almenningsgarða í Reykjavík
eins og komið hefur fram.59
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Mynd 30: Jónas Hallgrímsson í haustlitunum. Mynd: BB 2010.
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Rúm tíu ár liðu þar til næsti landslagsarkitekt bættist í hópinn, það var Reynir
Vilhjálmsson sem lærði í Kaupmannahöfn.60 Reynir hafði verið nemandi Jóns H.
Björnssonar á Reykjum og unnið hjá honum í gróðrarstöðinni m.a. við að teikna
uppdrætti. Einnig vann hann fyrir Hafliða Jónsson garðyrkjustjóra, en eftir að hann
kom heim úr námi var eitt fyrsta verkefni hans að skipuleggja Klambratún í Reykjavík
að beiðni Hafliða. Reynir var auk þess í hópi þeirra sem unnu fyrsta
aðalskipulagsuppdráttinn fyrir Reykjavík, sem er oft nefnt danska skipulagið. Jafnhliða
náminu í Danmörku vann Reynir á teiknistofum landslagsarkitektanna Georgs Boyer og
hjónanna Agnete og Erik Mygind.61
Sögu þessara tveggja fyrstu íslensku landslagsarkitekta þyrfti að skrásetja sem fyrst
og gera aðgengilega fyrir almenning og fræðimenn.62
Í kjölfar svokallaðrar grænnar byltingar var farið að líta á útivistarsvæði bæjanna í
stærra samhengi og stór svæði eins og Laugardalurinn, Elliðaárdalurinn og
Fossvogsdalurinn voru skipulögð sem ein heild. Byltingin var framkvæmdaáætlun um
umhverfi og útivist í Reykjavík frá árinu 1974 til ársins 1983. Hún var helsta
kosningarmál Sjálfstæðismanna í sveitarstjórnarkosningunum árið 1974 og gekk út á að
rækta upp opin svæði í borginni, gera átak í hreinsun og frágangi á minni spildum inni í
hverfunum og leggja hjólreiða- og gangstíga. Græna byltingin var í raun andsvar við
svörtu byltingunni svokölluðu, þegar götur í Reykjavík voru malbikaðar á sjötta og
sjöunda áratug tuttugustu aldar. Sjálfstæðismenn unnu eftir áætluninni næsta
kjörtímabil en í kosningunum árið 1978 tók við nýr meirihluti, sem var ekki hlynntur
þessari grænu framkvæmdaáætlun.63
Árið 1978 varð þó tímamótaatburður í garðsögu Íslands þegar Félag íslenskra
landslagsarkitekta var stofnað þann 24. febrúar. Þá voru starfandi fimm
landslagsarkitektar á landinu og stóðu þau öll að stofnun félagsins. Þetta voru Jón H.
Björnsson, Reynir Vilhjálmsson, Auður Sveinsdóttir, Einar E. Sæmundsen og Reynir
Helgason.64
Líkt og komið hefur fram var á þessum tíma að verða breyting á viðhorfum til
almenningsgarða og útivistarsvæða. Gísli Sigurðsson blaðamaður Morgunblaðsins
skrifaði t.d. um Grundargarð við Grundargerði í Reykjavík árið 1978 og velti fyrir sér
hversvegna Grundargarður var eins lítið notaður og raun bar vitni og sagði m.a.:
Á bílaöld er spurning hvort garðar af þessu tagi eru ekki
tímaskekkjufyrirbæri. Svo fáir iðka rölt um grasflatir nema gamalt fólk svo
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Mynd 31: Í Grundargarði. Mynd: BB 2011.

48

og þeir sem barnavögnum aka. ... Skrúðgarður sem útivistarsvæði nær
tæpast tilgangi sínum á Íslandi samtímans, nema þar sé eitthvað við að vera;
eitthvað, sem hægt er að skemmta sér við og fjölskyldur geta stundað
sameiginlega, ungir sem gamlir.65
Stóru útivistarsvæðin, t.d. Elliðaárdalurinn, Laugardalurinn og Fossvogsdalurinn,
sem búið var að taka frá í áætlun grænu byltingarinnar áttu á þessum tíma undir högg
að sækja. Það var ekki verið að byggja þau upp, því áhersla var á uppbyggingu
íbúðasvæða í borginni. Lóðir fyrir íbúðarhús voru af skornum skammti og því beindust
augu margra að ónotuðu útivistarsvæðunum sem mögulegu byggingarlandi, með þeim
rökum að nauðsynlegt væri að þétta byggð.66
Árið 1979 var haldin ráðstefna í Reykjavík um umhverfi barna. Þar hélt Einar E.
Sæmundsen landslagsarkitekt erindi um fyrirhuguð útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins.
Einar fjallaði t.d. um stóru útivistarsvæðin og nauðsyn þess að festa þau í sessi svo ekki
yrði byggt á þeim í framtíðinni. Hann sagði m.a.:
Meðan ekki er unnið að uppbyggingu útivistarsvæðanna eftir markvissri
áætlun, jafnt hvað varðar búnað þeirra, sem og frágang þá verða þau alltaf
undir þrýstingi til annarra nota. Ennfremur þarf að vinna að því að tryggja
stöðu þessara svæða til frambúðar.67
Eftir að Sjálfstæðismenn tóku aftur við meirihluta í borginni árið 1982 var haldið
áfram með grænu byltinguna. Með nokkurri einföldun má segja að hún hafi haldist til
ársins 1994 þegar Reykjavíkurlistinn náði meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur.
Elliðaársvæðið og Laugardalurinn voru t.d. byggð upp á tímum grænu byltingarinnar.
Þessi stóru fjölbreyttu útivistarsvæði eru ekki umfjöllunarefni þessa rits, þó vel væri
hægt að líta á þau sem stóra almenningsgarða svipaða Central Park í New York.
Ekki voru allir sáttir við þessa stefnubreytingu í uppbyggingu útivistarsvæðanna, t.d.
sagði Hafliði Jónsson í viðtali árið 1997:
Núna er stefnan sú að ekki er settur upp neinn raunverulegur skrúðgarður í
Reykjavík. Þar er alltof mikið um að skógræktin sé ríkjandi, ekki
skrúðgarðyrkjan. Þetta er öfugt við það sem ég hafði hugsað mér og ég varð
fyrir nokkrum vonbrigðum. Ég var að hugsa um staði þar sem fólk fær notið
hvíldar og næðis, að ekki sé þar skarkali.68
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Mynd 32: Í höggmyndagarðinum við Ásmundasafn. Mynd: BB 2010.
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Þegar ný hverfi voru skipulögð í Reykjavík á lokaáratugum tuttugustu aldarinnar var
gert ráð fyrir stórum opnum svæðum innan þeirra, svokölluðum miðsvæðum. Þar voru
skólar staðsettir, íþróttaaðstaða byggð upp og litlir verslunarkjarnar opnaðir. Þar voru
líka ræktaðir almenningsgarðar og einn slíkur er við hlið Sundlaugar Breiðholts og annar
í Seljahverfi sem nefnist Seljatjörn, um þá verður fjallað í lok þessa rits. Einnig verður
fjallað um tvo aðra garða sem eru höggmyndagarðarnir við Ásmundasafn og Listasafn
Einars Jónssonar. Þrátt fyrir að byrjað hafi verið á uppbyggingu þeirra um miðja 20.
öldina, þá voru þeir endurskipulagðir á þessu tímabili og gerðir aðgengilegir fyrir
almenning og eru því í raun almenningsgarðar. Umfjöllun um Lýðveldisgarðinn við
Hverfisgötu setur svo nokkurskonar endapunkt þessarar samantektar um sögu
almenningsgarða Reykjavíkur.
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Mynd 33: Stytta Bertels Thorvaldsens á Austurvelli. Mynd: Þjóðminjasafn Íslands. SEY603.

Mynd 34: Hér sést járnrimlagirðingin sem sögð var vera að ryðga í sundur vorið 1919. Mynd: Ljósmyndasafn Reykjavíkur. MAÓ41.
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Almenningsgarðar í Reykjavík
Austurvöllur
Austurvöllur var hluti af túni Víkurbæjar og náði frá Aðalstræti að læknum og frá
sjónum í norðri að Tjörninni í suðri. Hugsanlega hefur nafn vallarins verið notað frá
fornu fari, enda er hann austan megin við það, sem nú er talið vera fyrsta bæjarstæði í
Reykjavík, á mótum Aðalstrætis og Kirkjustrætis.69 Árið 1752 lagði Friðrik 5.
Danakonungur til jörðina Vík, undir verksmiðjur Innréttinganna svokölluðu.
Austurvöllur var nýttur af verksmiðjufólkinu m.a. til þess að fóðra skepnur þeirra.
Byggðin í Reykjavík tók svo að rísa í kjölfar Innréttinganna og síðar
kaupstaðarréttindanna, fyrst meðfram Aðalstræti og svo meðfram ströndinni og til varð
gata sem nú er kölluð Hafnarstræti. Af þessu varð ekki mikil skerðing á Austurvelli, enda
þótti ekki hentugt að byggja þar. Hann þótt t.d. of blautur þegar rætt var um að byggja
þar skóla og biskupssetur, þegar Skálholtsstóll var fluttur til Reykjavíkur árið 1785.70
Í dag er Austurvöllur um sjötti hluti þess sem hann var við stofnun kaupstaðarins
árið 1786. Þá var byrjað að útdeila lóðum ókeypis og gátu menn fengið þær nokkurn
vegin eftir vild. Það sem kom í veg fyrir að byggt væri á vellinum var að hann var bæði
votlendur og dældóttur.71 Hann var svo lágur um miðbikið að sjór gekk þar upp í
stórstraumsflæði.72 Austurvöllur á einnig tilveru sína að þakka L.A. Krieger, sem var
stiftamtmaður á árunum 1829-1836, hann taldi nauðsynlegt að vernda völlinn og bannaði
byggingar þar, því honum þótti mikilvægt að hafa stórt opið svæði innan bæjarins.73
Árið 1787 var Dómkirkjunni valinn staður í suðausturhorni Austurvallar og byggðin
færðist smám saman fjær sjónum og lögð var ný gata sem í dag heitir Austurstræti.
Lyfjabúð var svo reist við Austurvöll árið 1833, rétt austan við gamla kirkjugarðinn. Þá
var einnig byrjað að byggja hús meðfram læknum. Á þennan hátt þrengdi stöðugt að
Austurvelli en núverandi stærð hans var í raun endanlega afmörkuð með byggingu
Alþingishússins árið 1881 og síðar barnaskólans árið 1883, því samhliða byggingu hans
var ákveðið að leggja götu frá sjónum og upp að kirkjunni, sem í dag nefnist
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Mynd 35: Lúðrasveit á Austurvelli 1901-1905. Mynd: Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
MAÓ 494 2.
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Pósthússtræti.74 Nafn Austurvallar var með formlegum hætti fest í sessi vorið 1848. Þá
ákvað Rosenörn stiftamtmaður (1847-1849) nöfn á götum og torgum í Reykjavík, sem
raunar urðu þau sömu og fólk hafði kallað þær áður.75
Ferðamenn og lestarmenn í kaupstaðarferð tóku snemma uppá því að tjalda á
Austurvelli þegar þeir komu til Reykjavíkur og hélst sá siður lengi og var þar oft krökkt
af tjöldum. Því fylgdi oft hávaði og drykkjulæti, því þá var hægt að kaupa áfengi í hverri
einustu búð, jafnt helga daga sem virka.76 Framan af var þó lítið gert fyrir svæðið, nema
þegar formlegt bann var sett við ösku- og sorplosun á því árið 1806.77
Austurvöllur varð fljótlega sá staður þar sem Reykvíkingar héldu skemmtanir og
uppákomur. Ein fyrsta skemmtunin fór þar fram árið 1856, þegar lúðraflokkur í
fylgdarliði Napóleons prins lék fyrir almenning. Síðan þá hafa margar lúðrasveitir leikið
á Austurvelli, t.d. á sumardaginn fyrsta, sjómannadaginn og 1. maí. Enn í dag er leikið
á lúðra á Austurvelli þegar minnst er stofnunar lýðveldisins þann 17. júní ár hvert.78
Lúðrasveit Reykjavíkur hefur hvað oftast leikið á Austurvelli og var um tíma mjög
vinsæl. Á tónleikum lúðrasveitarinnar á Austurvelli árið 1917 var mannþröngin svo
mikil að fjallað var um það í blöðunum og bent á að betra væri að hafa lúðrasveitina í
Tjarnarhólmanum. Í blaðinu Vísi var m.a. skrifað:
það er orðið alt of þröngt á götunum umhverfis Austurvöll, þegar leikið er
þar á lúðra. Menn geta ekki þverfótað þar, og það eru ekki nema einstaka
menn sem hafa gaman af því að vera altaf að stíga á pilsin stúlknanna eða
troða þeim um tær. Að eg nú ekki tali um lífsháskann sem stafar af
hattaprjónunum þeirra og sólhlífum. Aftur á móti er nóg rúm umhverfis
tjörnina ... [og] fyrir hljóðfærasveit ... er hólminn í tjörninni hinn
ákjósanlegasti.79
Árið 1939 lék lúðrasveitin 9 sinnum á vellinum og ári síðar í 17 skipti.80 Á
hernámsárunum og eftir þau, héldu uppákomur sveitarinnar áfram og voru vinsælar.
„Þessi kvöld lúðrasveitarinnar hafa mjög lengi verið vinsæl hjá bæjarbúum, og er
vonandi að sú hefð fari ekki af, því þarna er eitt besta tækifæri, til þess að sýna sig og
sjá aðra og ganga úti í góða veðrinu um leið,“ 81 var t.d. skrifað árið 1945. Lúðrasveitin
spilaði víða um borgina, á Arnarhólstúni og fyrir framan Menntaskólann, en
Austurvöllur var vinsælasti staðurinn sem hún lék á, sennilega vegna þess að þá gátu
áheyrendur gengið umhverfis völlinn og hlustað á tónlistina. „Maður skyldi ekki halda,
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Mynd 36: Reiptog á Austurvelli um 1910. Mynd: Ljósmyndasafn Reykjavíkur. MAÓ19.

Mynd 37: Konungsheimsóknin 1907. Friðrik 8. konungur Danmerkur og Íslands á svölum Alþingishússins. Á þessum árum lágu átta göngustígar út frá styttu Berthels Thorvaldsen. Mynd:
Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. MAÓ ÁBS ST 76.
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að hornaflokkur væri þetta vinsæll á öld útvarps og rafmagnsgrammófóna. En þannig er
það nú samt og bæjarbúum þætti mikið vanta í bæjarlífið, ef hornaflokkurinn hætti að
láta til sín heyra,“ sagði í einu blaðanna árið 1946.82
Ýmsar aðrar skemmtanir og uppákomur hafa einnig farið fram á Austurvelli í
gegnum tíðina. Á fyrstu áratugum 20. aldar var þar t.d. gert skautasvell á veturna.
Skautafélag Reykjavíkur fékk leyfi til að útbúa þar skautasvell uppúr 1913 og fram til
um 1921, en þá fór bærinn að synja skautafélaginu um leyfi vegna vatnsskorts í bænum.
Skilyrði fyrir leyfinu var að ókeypis yrði fyrir börn fyrir hádegi virkra daga og milli 14 og
16 á sunnudögum. Ekki er ljóst hvor skautað hafi verið meira á vellinum næstu árin en
árið 1935 sótti Knattspyrnufélagið Fram um leyfi til vera með skautasvell á Austurvelli
sem var samþykkt.83 Eftir 1936 hafa sennilega ekki verið gerð skautasvell á Austurvelli,
því um það leyti var girðingin fjarlægð og gangstígum breytt eins og kemur fram síðar í
þessum kafla.
Þjóðhátíðarárið 1874 var haldið hátíðlegt á vellinum, afmæli kaupstaðarins 1886 og
1000 ára hátíð Alþingis árið 1930.84 Á aldamótarkvöldinu 1900 var Austurvöllur allur
lýstur upp með marglitum ljóskerum. Rétt fyrir miðnætti hófst skrúðganga um helstu
götur í miðbænum sem lauk á Austurvelli. Fyrir göngunni fór lúðraflokkur með blys. Á
miðnætti var síðan skotið af fallbyssum, kirkjuklukkum hringt og flugeldum þeytt yfir
völlinn og bæinn.Árin 1915 og 1916 var ákveðið að nota Austurvöll fyrir börn til að leika
sér á.85 Félagið 19. júní hélt hátíð á Austurvelli árin 1919 -1921. Á árunum 1948-1951
var haldið uppá sjómannadaginn þar.8687
Ýmsir atburðir hafa átt sér stað á vellinum í áranna rás og má þar t.d. nefna
opinbera hýðingu þjófa, mótmæli bænda gegn lagningu ritsímans árið 1908, fögnuð
vegna fengins kosningarréttar kvenna árið 1915 og vegna loka seinni
heimsstyrjaldarinnar þann 8. maí árið 1945. Í gegnum tíðina hafa landsmenn einnig
notað Austurvöll til mótmæla, enda stendur Alþingishúsið við völlinn. Nægir hér að
nefna mótmæli við inngöngu landsins í NATÓ árið 194988 og hámark
Búsáhaldabyltingarinnar svokölluðu í byrjun ársins 2009.89
Hin árlega tendrun jólaljósa á Óslóartrénu, er sennilega þekktasti atburðurinn sem
fer fram á Austurvelli. Í desember 2012 voru 60 ár liðin frá því að Óslóarbúar færðu
Reykvíkingum grenitré í fyrsta sinn, en það var 61. tréð sem kom frá þeim og sett var
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Mynd 38: Hugsanlega jólatréð frá Birni Björnssyni árið 1948. Mynd: Karl C. Nielsen. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. KAN 001 049 1-2.

Mynd 39: Jólatré á Austurvelli milli 1950-1960. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljosmyndasafn Reykjavíkur. GR_ 005 045 2-2.
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upp á Austurvelli. Fyrir árið 1952 höfðu stundum verið sett upp jólatré á vellinum og
fyrsta umræða um það er sennilega árið 1926 þegar Alþingi var boðið skoskt furutré að
gjöf sem ætlast var til að yrði gróðursett á Austurvelli. Bæjarstjórnin sá ekkert
athugavert við þá ráðstöfun, „annars virðist mjer hentugra að gróðursetja slíkt trje, ef til
kemur í Alþingishúsgarðinum þar sem öll vaxtarskilyrði eru mun betri,“ sagði Knud
Zimsen borgarstjóri um málið.90 Ekki er ljóst hvort af þessari gjöf varð.
Hins vegar var jólatré91 í fyrsta skipti (svo vitað sé) sett upp á Austurvelli árið 1948.
Þá sendi Björn Björnsson, kaupmaður í London, Reykvíkingum jólatré til að setja
sérstaklega upp á Austurvelli. Tréið var um 11 metra hátt og þótti mjög fallegt. „Þetta
trje er gefið af „gömlum miðbæjarstrák“ og óska jeg því ekki nafns míns getið í því
sambandi. Megi það færa ykkur öllum löndunum heima á Fróni - gleðileg jól,“ 92 skrifaði
Björn í bréfi til borgarstjóra. Þennan sama vetur sendi hið nýstofnaða félag
Norsk-islansk samband, Reykjavíkurbæ jólatré en ekki er vitað hvar í borginni það var
sett upp. Félagið hafði nokkru fyrr spurt Gísla Sveinsson þáverandi sendiherra Íslands í
Noregi, „hvað hægt væri að gera til gagns og gamans fyrir Íslendinga, er heppilegt væri
að félagið réðist í. ... [Gísli sagði] að jólatré hefði um nokkurt skeið borizt frá Danmörku
um jólin á vegum Íslendings þar, og reyna mætti að taka af Dönum ómakið.“ 93 Hér örlar
á andúð í garð Dana, en engar heimildir hafa fundist sem benda til þess að jólatré frá
Danmörku hafi nokkurntíma verið sett upp á Austurvelli eða annarsstaðar í borginni.
Tréð var tekið úr borgarskógi Óslóar og er sennilega fyrsta tréð sem Reykvíkingum barst
þaðan, þó Óslóarbúar hafi ekki gefið það með formlegum hætti.
Ári síðar ætlaði Fegrunarfélag Reykjavíkur að setja upp jólatré við Lækjargötu og í
Bankastræti, en horfið var frá því þegar bæjarstjórn barst tilkynning um að Ósló og
Björgvin ætluðu að gefa bænum jólatré.94 Rétt fyrir jólin árið 1949 var kvartað yfir því
að jólatréð frá Björgvin hefði verið sett upp á Laugarnestorgi en ekki við Hlemm eins og
til hafi staðið. Í umræðu um það var lögð fram sú hugmynd að Reykvíkingar myndu
sjálfir rækta greniskóg í Heiðmörk, þaðan sem þeir gætu tekið sér jólatré líkt og gert væri
í skóginum í kringum Ósló.95 Af þessu má sjá að á þessum árum hefur eitthvað verið um
jólatrjáagjafir til Reykjavíkur frá Norðurlöndunum, en frekari rannsóknir þarf til að finna
út nákvæmlega hvenær byrjað var á uppsetningu jólatrjáa í opnum rýmum Reykjavíkur.
Svo virðist sem ekkert jólatré hafi borist Reykvíkingum að gjöf árið 1950 og útlit var
fyrir að svo yrði einnig um jólin 1951. Í einu blaðanna sagði eftirfarandi um þetta: „það
er verst, að ekki verður hægt að setja upp jólatré á Austurvelli og á torgum eins og gert
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Mynd 40: Óslóartréð reist á Austurvelli árið 1963. Mynd: Jóhann Vilberg. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
ALB 004 106 2-1.

Mynd 41: Ljósin tendruð á Óslóartrénu árið 1983. Mynd: Jim Smart. Ljosmyndasafn Reykjavíkur.
JIM 010 096 1-1
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hefur verið undanfarin ár og var að verða fastur svipur á Reykjavík um jólin.“ 96 En það
fór svo að þessi jól var á Austurvelli sett upp sex metra hátt rauðgrenitré úr
Hallormsstaðarskógi. Hákon Bjarnason skógræktarstjóri sagði þetta fyrsta íslenska
jólatréð sem sett var upp til skrauts undir beru lofti í höfuðborginni.97
Árið eftir þann 24. desember 1952 var svo skrifað í leiðara Morgunblaðsins: „Sú
nýlunda hefur gerst um þessi jól, að Reykvíkingum hefur borizt virðuleg vinarkveðja frá
íbúum höfuðstaðar Norðmanna. ...[Það er] fagurt grenitré, er reist hefur verið á
Austurvelli.“ 98 Upphaf jólatrjáagjafa frá Ósló hefur verið miðuð við þennan atburð, þó
íbúar Ósló hafi sennilega gefið Reykvíkingum jólatré fyrir þann tíma, eins og kom fram
hér á undan. Kveikt var á ljósum trésins þann 21. desember og veitti Gunnar
Thoroddsen borgarstjóri, trénu viðtöku fyrir hönd bæjarbúa. „Meðan Reykjavík á sér
ekkert ráðhús og þar af leiðandi ekkert ráðhústorg, verðum við að láta okkur nægja að
skreyta Austurvöll með jólatré því sem Óslóarbúar senda okkur,“ var skrifað í
Morgunblaðið.99 Þrátt fyrir að Ráðhús hafi nú verið byggt í Reykjavík, þá mun sennilega
seint leggjast af sá jólasiður að tendra jólaljós á Óslóartrénu á Austurvelli.
Ákvörðun um að gera Austurvöll að almenningssvæði var tekin í kjölfar þess að
bæjarstjórn Kaupmannahafnar færði Reykvíkingum styttu eftir myndhöggvarann Bertel
Thorvaldsen að gjöf árið 1874. Bæjarstjórn Reykjavíkur kom sér saman um að styttan
myndi sóma sér best á miðju Austurvallar og því var hann endurbættur, sléttaður og
tyrfður sumarið 1875. Dældirnar í vellinum voru fylltar upp með tveimur stórum og
gömlum öskuhólum frá Hlíðarhúsum og Götuhúsum.100 Þetta voru miklar framkvæmdir
og var Austurstræti breikkað og lagfært á sama tíma og til þess var tekið mörg þúsund
króna lán,101 fjögur þúsund krónur fyrir Austurvöll og sex þúsund krónur fyrir
Austurstræti. Þessar tíu þúsund krónur samsvöruðu ríflega þriðjungi af útgjöldum
bæjarins árið 1875.102
Völlurinn var girtur af með trégirðingu og lagðir um hann sandbornir stígar sem
skiptu honum upp í fjóra reiti. Stígarnir lágu frá öllum fjórum hliðum vallarins inn að
miðju, þar sem styttu Thorvaldsens var komið fyrir, umgirt járnrimlagirðingu. Sérstök
nefnd var kosin til að sjá um fegrun Austurvallar og lét hún gróðursetja tré og runna
meðfram allri girðingunni að innaverðu. Þessi fyrsta tilraun bæjarins til trjáræktar,
mistókst með öllu því trén vildu ekki dafna á vellinum.103 Ekki er vitað hvort umræður
hafi átt sér stað um hvernig skipuleggja ætti völlinn, sem varð fyrir vikið fyrsta
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Mynd 42: Menn við heyskaparvinnu á Austurvelli. Mynd: Karl C. Nielsen. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
SCL ÁBS 070.

Mynd 43: Danskur stúdentahópur í Íslandsferð á Austurvelli 6. júní árið 1900. Mynd: Soffía Jónassen
Claessen. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. KAN 2010 30 038 2-1.
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skipulagða svæðið á Íslandi.
Meirihluti bæjarstjórnar var ekki þeirra skoðunar að Austurvöllur ætti að vera opinn
öllum bæjarbúum til afnota. Ákveðið var að leigja völlinn út til slægna og skýrt tekið
fram að áburðurinn skyldi vera vel hrærð mykja. Þetta var gert vegna þess hve víða í
landi Reykjavíkur var erfitt að rækta tún á þessum tíma. Gott tún í miðjum bænum
þótti of verðmætt til þess að leyfa bæjarbúum að spígspora á því. Þó var einn maður í
bæjarstjórninni sem mótmælti því að opinbert torg væri tekið af með girðingu, en það
var Árni Thorsteinsson landfógeti.104
Vegna þess hve vel var borið á Austurvöll varð hann hið besta tún og eftir að hann
var sleginn og heyið hirt, fékk fólk að fara inn á völlinn og settir voru upp bekkir
meðfram öllum hliðum girðingarinnar umhverfis styttuna af Thorvaldsen.105 Undir lok
aldarinnar vöktu æ fleiri máls á því að gera ætti Austurvöll að almenningsgarði. Í
blaðinu Dagskrá árið 1897 var t.d. skrifað að Reykjavík væri eini bærinn í hinum siðaða
heimi, þar sem ekki væri einn einasti bekkur til að sitja á undir beru lofti. Við styttu
Thorvaldsens á Austurvelli voru þrír baklausir bekkir, en blaðið taldi þá ekki með, þar
sem völlurinn væri yfirleitt ekki opinn almenningi. Spurt var:
hvernig stendur á því að Austurvöllur er ekki gefinn út eingöngu bænum til
prýði og skemmtunar? Væri það of mikið þó að þessar örfáu krónur sem nú
fást í leigu af túninu væru lagðar í sölurnar fyrir þá ánægju og þægindi sem
bæjarmenn hefðu af því að eiga þar vísan stað til þess að hvíla sig á og sjá
grasið spretta?106
Að lokum var lagt til að Austurvöllur yrði gerður að skraut- og skemmtigarði með
sölutjöldum og spiluð tónlist þar á góðviðrisdögum á sumrin.107
Vorið 1898 sendi Einar Helgason garðyrkjumaður bæjarstjórninni erindi og bauðst til
að skreyta bæinn með gróðri, sérstaklega Austurvöll. Bæjarstjórnin sá sér ekki fært að
taka uppástungu Einars til greina, en fól veganefndinni að hreinsa gangstígana og halda
við grasinu á vellinum.108
Ekkert var gert fyrir völlinn næstu árin og árið 1901 var skrifað um hirðuleysi
vallarins í blaðinu Elding. Þar sagði m.a. „það er satt að segja bænum til stór minkunar
að láta Thorvaldsen gamla, þennan heimsfræga fegurðarpostula, standa þarna í
ræktarleysi án þess að vellinum í kringum hann sé nokkur sómi sýndur.“
Timburgirðingin umhverfis völlinn var þá orðin grautfúin og sumstaðar hálf fallin niður.
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Mynd 44: Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. Tillaga Sigríðar Björnsdóttur fékk 1. verðlaun.
Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. árb. 2012-114-1

Mynd 45: Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. Tillaga L. M. Blok sem fékk önnur verðlaun.
Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. árb. 2012-114-1
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Að lokum var svo spurt hvers vegna ekki væru gróðursettir runnar, gerðir blómareitir og
settir bekkir meðfram göngustígunum á vellinum?109
Hugsanlega hefur þessi gagnrýni haft eitthvað að segja, því árið 1902 var kosin nefnd
til þess að íhuga úrbætur á Austurvelli. Það ár sendi Einar Helgason bæjarstjórninni
skreytingaruppdrátt af Austurvelli og hefur nefndin sennilega verið kosin í kjölfar þeirrar
tillögu.110 Eitthvað virðist hafa komið út úr umræðum nefndarinnar því þremur árum
síðar var völlurinn girtur með voldugri járngirðingu og um svipað leyti var hætt að nota
hann til slægna. Einnig var bætt við fjórum göngustígum úr hverju horni vallarins,
þannig að átta göngustígar gengu út frá styttunni af Thorvaldsen.111 Þrátt fyrir þessar
breytingar var völlurinn ekki ætlaður almenningi til afnota því hlið hans voru oftast læst
og hestum beitt á hann. Fyrir vikið komst hann í vanhirðu og var enn og aftur fjallað
um hirðuleysi vallarins í bæjarblöðunum.112 Um 1917 var girðingin við það að falla
saman af ryði, völlurinn í órækt og gangstígarnir fullir af illgresi. Þá var sagt í einu
blaðanna að daglega hefðist við lýður á vellinum sem virtist hafa það háleita hlutverk
með höndum að breyta einum hluta hans í fiskþurrkunarvöll en hinum í moldarflag. Sagt
var að uppkomnir menn hengju þar í stórum hóp dag eftir dag og spiluðu „kroket“.113
Þann 18. mars árið 1919 hélt veganefnd Reykjavíkur fund sinn á skrifstofu
borgarstjóra. Á fundinum var rætt um girðingu og lögun Austurvallar. Nefndin lagði til
að bæjarstjórnin samþykkti að „bjóða mönnum að keppa um að gjöra tillögur um
fyrirkomulag á Austurvelli.“ Heita ætti „þrennum verðlaunum fyrir beztu tillögurnar,
250 kr, 150 kr og 100 kr.“ 114 Tveimur dögum síðar var málið rætt á fundi bæjarstjórnar
og samþykkti hún tillöguna og kaus þriggja manna dómnefnd. Í dómnefndina voru
kosnir: Einar Helgason garðyrkjumaður, Knud Zimsen borgarstjóri og Matthías
Þórðarson fornminjavörður.115 Einar og Matthías voru báðir meðlimir í Listvinafélagi
Íslands.116 Athygli vekur að Knud Zimsen borgarstjóri Reykjavíkur á þessum tíma sat í
Veganefndinni þar sem hugmyndin um samkeppnina kom fyrst fram, hann var líka
kosinn í dómnefndina sem undirbjó og dæmdi í samkeppninni. Hann hefur því haft
mikinn áhuga á samkeppninni og sennilega verið hvatamaður þess að hún var haldin.
Samkeppnin virðist hafa verið nokkuð vel auglýst því reglulega birtast auglýsingar
um hana í blöðum bæjarins á þessum tíma. Í lok apríl árið 1919 birtist t.d. eftirfarandi
auglýsing um samkeppnina:
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Mynd 46: Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. Tillaga George Hejnæs sem fékk
þriðju verðlaun. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. árb. 2012-114-1.

Mynd 47: Skýringarmynd með tillögu George Hejnæs. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur.
Samkeppni um útlit Austurvallar árið 1919. árb. 2012-114-1.
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Tillögur um framtíðarfyrirkomulag Austurvallar eiga að vera komnar til
borgarstjóra fyrir 15. maí. Verða veitt þrenn verðlaun fyrir beztu tillögurnar.
Allir geta kept, hvort sem þeir eru verkfróðir eða eigi.117
Einnig er í Morgunblaðinu þann 25. mars fjallað um útlit bæjarins og fyrirhugaða
samkeppni, þar kom m.a. fram:
Bæjarstjórnin hefir nýlega heitið verðlaunum fyrir beztu tillögurnar um
skipulag Austurvallar í framtíðinni. Völlurinn er, eins og allir vita, í örgustu
niðurníðslu og hefir verið það um undanfarin ár, girðingin öll ryðguð í sundur
og gróðurinn hlaupin í illgresi. Þrátt fyrir það, að verðlaunin séu svo lág, að
þeir sem hreppa þau fái engan vegin vinnu sína borgaða, þá á bæjarstjórnin
þakkir skilið fyrir þetta verk.118
Sagt var að þriggja manna dómnefndin myndi eiga erfitt hlutverk fyrir höndum „því
þeim verði um kennt eftir á, ef að Austurvöllur hinn nýi fellur bæjarbúum ekki í geð.“ 119
Alls bárust 17 tillögur í samkeppnina og gengu þær allar út á að halda honum grænum,
hafa girðingu í kringum hann og yfirleitt að gróðursetja í hann blóm og tré.120 Erfitt er
að meta hvort fjöldi þátttakenda beri vott um mikinn eða lítinn áhuga á málefninu á
þessum tíma, en líklegt má telja að 17 tillögur hafi þótt þó nokkuð mikill áhugi.121 Þá
hlýtur einnig að teljast nokkuð merkilegt hve margir bæjarbúar höfðu áhuga á
framtíðarfyrirkomulagi Austurvallar þegar haft er í huga þáverandi ástand í landinu.
Frostaveturinn mikli hafði geisað veturinn áður ásamt Kötlugosi, spænska veikin hafði
fellt stóran hluta landsmanna þennan vetur og fyrri heimstyrjöldinni var nýlokið.
Nefndin sem bæjarstjórnin kaus til þess að dæma tillögurnar, taldi enga þeirra svo
góða að „farandi væri eftir henni í öllu, en að góðu fyrirkomulagi megi koma á um
Austurvöll, með því að fara eftir þeim tveim tillögum er fengu fyrstu og önnur
verðlaun.“ Tillaga Sigríðar Björnsdóttur fékk fyrstu verðlaun og tillaga L. M. Blok fékk
önnur verðlaun og átti að vinna endanlega tillögu í samráði við þau. Dómnefndin bjóst
ekki við því að verkinu yrði lokið þá um sumarið, heldur yrði því lokið sumarið þar á
eftir. Þá taldi hún sjálfsagt að þegar þar að kæmi yrði garðyrkjumanni falin umsjá og
eftirlit með vellinum.122
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Mynd 48: Afhjúpun styttunnar af Jóni Sigurðssyni árið 1931. Mynd: Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. MAÓ267.

Mynd 49: Austurvöllur um 1950. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. GRÓ 005
067 1-2.
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Með nokkurri vissu má fullyrða að þessi samkeppni um hönnun á útivistarsvæði, hafi
verið sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Hins vegar var aldrei framkvæmt eftir
vinningstillögunum og Austurvöllur ekki endurgerður fyrr en um tíu árum síðar.
Þær breytingar áttu sér stað árið 1931, þegar styttan af Jóni Sigurðssyni var flutt af
stalli sínum við Stjórnarráðið og komið fyrir á háum stalli á miðjum Austurvelli. Stytta
af Hannesi Hafstein kom í stað Jóns fyrir framan Stjórnarráðið og styttan af Bertel
Thorvaldsen var flutt suður í Hljómskálagarðinn.123
Áður en styttan af Jóni var sett upp á vellinum, hafði bæjarstjórnin samþykkt að fela
væntanlegri skemmtigarðsnefnd að athuga hvernig mætti breytta skipulagi Austurvallar
þannig að hann yrði opnaður til afnota öllum almenningi vor og sumar.124 Ekki er ljóst
hvort þessi nefnd hefur tekið til starfa eða skilað af sér einhverjum tillögum. Af
ljósmyndum af Austurvelli frá þessum tíma má sjá að göngustígur var lagður frá
suðurhlið vallarins upp að styttu Jóns og í kringum hana. Þannig mun fyrirkomulagið
hafa verið til ársins 1937 þegar ákveðið var að breyta honum verulega. Hugsanlega hafði
Jónatan Hallvarðsson, sem var lögreglustjóri í Reykjavík á þessum tíma, áhrif á þá
ákvörðun bæjarstjórnar því árið á undan lagði hann til við bæjarráð að girðingin í
kringum Austurvöll yrði rifin niður sem allra fyrst.
Ástæða þessarar tillögu minnar er sú [sagði Hallvarður], að sú gerð af
girðingum, sem hér um ræðir, þ.e. með óvörðum uppistandandi göddum,
getur verið mjög hættuleg á stöðum, þar sem mikil umferð er eða fólk þyrpist
saman við einstök tækifæri, eins og við Austurvöll. Hefir oft legið við
alvarlegum slysum á fólki af girðingu þessari, og þess eru dæmi að dauðaslys
hefir hlotist af árekstri á slíka girðingu sem þessa.125
Um miðjan maí 1937 hófst vinna við Austurvöll og stóð til að „opna völlinn
almenningi, að umbótum loknum.“ Valgeir Björnsson og Óskar Vilhjálmsson
garðyrkjuráðunautur voru sagðir standa fyrir umbótunum sem verið var að gera, með
leyfi bæjaryfirvalda. „Þetta ætti að verða til mikillar prýði. En allt undir því komið
hversu þetta heppnast, að bæjarbúar gangi vel um völlinn og skemmi þar ekki neitt.“ 126
Með því að fjarlæga girðinguna og útbúa göngustíga úr hverju horni þvert yfir
völlinn, ásamt einum stíg frá Alþingishúsinu að styttunni af Jóni, var búið að opna
völlinn fyrir almenningi sem gat nú gengið um hann á ferð sinni um miðbæinn. Nokkrum
árum síðar voru þessir gangstígar hellulagðir og lág hraunhellurönd sett meðfram þeim á
báða vegu og sumarblóm gróðursett milli hraunhellnanna og grasflatanna. Umhverfis
fótstall styttunnar var gerður hraunbingur þar sem einnig voru sett niður sumarblóm.127
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Mynd 50: Austuvöllur um 1940. Mynd: Ólafur Magnússon. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. ÓLM 0058.

Mynd 51: Austuvöllur um 1950. Mynd: Pétur Thomsen. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. PTH 031 001
1-2.
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Sú ósk, að bæjarbúar gengju vel um völlinn, varð ekki að veruleika. Bæjarstjórnin
sendi ályktun til lögreglustjórans ári eftir breytingarnar sem segir:
að lögreglan hefi fyrst um sinn sérstaklega vakandi auga með því að fólk
gangi ekki um grassvörð vallarins eða blómabeð. Umsjónarmaður vallarins,
garðyrkjuráðunauturinn, kveður talsverð brögð vera að því, að blómum sé
hnuplað úr blómabeðum og telur líklegt, að strákar muni vera valdir að því,
einkum á kvöldin.128
Ekki virðist lögreglan hafa getað sinnt þessu máli, því umgengni bæjarbúa virðist
ekkert batna á næstu árum, ef marka má greinar í blöðunum frá árunum 1939-1943. Í
Morgunblaðinu árið 1939 var m.a. skrifað:
Því miður hefur það komið fyrir, og það æði oft, að óvandaðir vegfarendur
hafa beinlínis gert sjer leik að því, að traðka hina friðhelgu reiti og eyðileggja
blómin. Ef framhald verður á þessum ómenningarbrag, getur svo farið, að
Austurvöllur verði innan fárra ári orðinn að sementsmúruðu torgi, í stað
skrúðgarðs. Ætla Reykvíkingar að láta á sannast að skrúðgarður geti ekki
þrifist í námunda við þá?129
Eftir að blómum var enn og aftur stolið af vellinum árið 1942 var spurt: „hvenær
skyldi sá menningarbragur komast á í þessum bæ, að slíkir staðir sem Austurvöllur fái
að vera í friði fyrir vegfarendum?“ 130 Matthías Þórðarson þjóðminjavörður lýsti
umgengninni á Austurvelli árið 1942 á þennan hátt: „Þar er brjefarusl og annar óþverri,
flöskubrot og þess háttar dreift um alt, rjett eins og hjer væri sorphaugstæði en ekki
grasvöllur í miðbæ, sem á að vera til prýði. Blómabeðin utan um forsetamyndina eru
útspörkuð og í þeim allskonar rusl. ... Því er Austurvöllur ekki þrifaður betur?“ 131 Það
sama er uppi á teningnum árið 1943 þegar skemmdarvargar voru búnir að úttraðka
völlinn og blómabeðin meðfram stígunum, þá var skrifað í Morgunblaðið : „almenningur,
fólkið sjálft, sem þennan bæ byggir, verður að taka höndum saman, til þess að vernda
bæinn fyrir skemmdarvörgum.“ 132
Það voru þó ekki einungis bæjarbúar sem gerðu Austurvelli og öðrum
almenningsgörðum borgarinnar erfitt uppdráttar, heldur líka göturykið. Á
sólskinsdögum moraði allt í ryki svo að augu og vit bæjarbúa fylltust „af þessum óþverra
... bílarnir gera gersamlega ólíft í bænum, þegar sólskin og blíðviðri er, vegna ryksins
sem þeir þyrla upp.“ 133 Sigurður Sveinsson, garðyrkjuráðunautur Reykjavíkur, sagði að
einn þátturinn í bættum ræktunarskilyrðum fyrir almenningsgarða borgarinnar væri „að
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Mynd 52: Austurvöllur um 1950. Mynd: Eyjólfur Halldórsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. EYH 004
054 4-2.

Mynd 53: Hátíðarhöld í tengslum við stofnun lýðveldis árið 1944, athyglisvert að sjá að fólk heldur
sig á göngustígunum vallarins, því sennilega hefur verið bannað að ganga á grasinu. Mynd:
Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. GR_ 005 045 2-2
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allar götur verði malbikaðar eða steyptar. Því sá óþverri sem notaður er sem ofaníburður
í götur, eins og hraunsalli, þyrlast upp sem rykmökkur undan ökutækjum og eyðileggur
fjölda skrúðgarða árlega.“ 134
Árið 1944 var skrifað í Morgunblaðið að undanfarin ár hefði verið mjög erfitt að
halda Austurvelli við vegna þess hve fólk væri kærulaust í umgengni sinni þar eins og
víða annarstaðar í borginni.
Það hefir ekki verið hægt að kenna mönnum að ganga eftir gangstígum á
Austurvelli. Horn vallarins hafa á hverju vori verið troðin niður og verið eitt
moldarflag. Hefir ávalt, síðan girðingin var tekin, þurft að leggja nýjar þökur
á hornin. Nú hefir verið tekið það ráð, að setja niður trje í horn vallarins og
er það gott ráð sem vonandi heppnast.135
Sú ráðstöfun virðist hafa heppnast og einnig virðist eitthvað hafa orðið til þess að
bæjarbúar fengu á sig „menningarbraginn“ sem óskað var eftir. Því um sumarið 1944
segir í Morgunblaðinu:
Austurvöllur verður nú ekki lengur fyrir þeirri ágengni, sem var svo algeng
fyrir nokkrum árum. Þá fékk ekkert blóm að vera í friði. Grasið var troðið
niður og brjefarusli fleygt yfir völlinn. Trjen í vallarhornunum, sem sett voru
niður í vor, virðast ætla að ná þeim tilgangi, sem þeim var ætlaður, en það
var að koma í veg fyrir að menn gengju þar yfir grasið.136
Fólk lærði alltaf betur og betur að umgangast Austurvöll og árið 1945 kom það ekki
fyrir lengur að Austurvöllur yrði fyrir hnjaski, þótt mannsöfnuður væri umhverfis hann.
Þetta þótti merki um miklar framfarir í umgengni. Bæjarbúar virðast hafa náð fullum
þroska í umgengni um Austurvöll árið 1948 því þá var skrifað: „það, sem lýsir best hve
bæjarbúar hafa þroskast er, að blómin fá að vera óhreyfð og það þarf ekki einu sinni að
hafa merki lengur með viðvöruninni „Gangið ekki á grasinu.“ Þetta kalla ég framfarir
sem segja sex,“ 137 sagði einn bæjarbúanna.
Erfitt getur reynst að finna út hversvegna þessi „menningarbragur“ kom yfir
bæjarbúa uppúr 1944. Hugsanlega gæti það tengst lýðveldisstofnuninni, áhrifum
erlendra hermanna eða Sigurði Sveinssyni sem tók við sem garðyrkjuráðunautur í
Reykjavík um það leyti. Hann þótti í það minnsta smekklegur og ötull
garðyrkjumaður.138 Hins vegar hélst þessi bragur ekki yfir borginni lengi, ef marka má
orð Hafliða Jónssonar sem seinna varð garðyrkjustjóri og fjallað verður um síðar.
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Mynd 54: Sumarblóm á Austurvelli um 1953. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
GRÓ 019 011 2-3

Mynd 55: Sennilega tillöguuppdráttur Fegrunarfélags Reykjavíkur frá árinu 1951. Mynd: Skjv.R. Gamlar teikningar úr teikningasafni skipulagsstjóra. Brún mappa merkt 1.3. gömul frumrit. Í
vörslu skjalavers Rvíkur..
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Sigurður sendi bæjarstjórninni bréf í apríl 1944, þar sem hann sagðist telja að mikil
mistök hafi verið gerð árið á undan, þegar gróðursettar voru reyniviðarplöntur í öll beð
vallarins. Ekki kemur fram hver lagði til að planta þeim eða hver tók ákvörðun um það.
Sigurður sagði að plönturnar hefðu verið gróðursettar í það grunnan jarðveg að þær
myndu ekki dafna. Sigurður hélt áfram og sagði:
En þó jarðvegurinn hefði verið nægilega djúpur og vel til hans vandað er við
kom gróðursetningu trjánna, nýtur þetta skipulag sín alls ekki, séð frá
götunum í kring, þegar trén færu að vaxa og væru búin að ná 2-3 metra hæð.
Því á þann hátt yrði garðurinn allur hólfaður niður í einskonar dilka. Svo
garðurinn missti alveg þann heildarsvip sem hann ber nú og honum var
upphaflega ætlaður.139
Þess vegna áleit hann að ekki kæmi annað til greina en að fjarlægja trén. Sigurður sagði
að Austurvöllur væri upphaflega skipulagður sem blómagarður. Kringum líkneski Jóns
Sigurðssonar forseta hafði aðal blómskrúðinu „verið ætlaður staður og beinast allar
áhrifalínur skipulags vallarins að þeim stað, með blómabeðum báðum megin gagnstíga
þeirra sem liggja í gegnum völlinn.“ Sigurður hélt áfram og sagði að garðurinn hafi
upphaflega verið skipulagður sem blómagarður og að það væri sennilega af þeirri ástæðu
að jarðvegur væri þarna mjög grunnur og því óheppilegur til trjáræktar. Bæjarráð
samþykkti bréf Sigurðar og voru trén því fjarlægð. Sigurður hefur á sama tíma ákveðið
að gróðursetja birkitré við öll horn vallarins, eins og áður var sagt frá og hefur hann
eflaust sett góða mold niður með þeim. Einnig var steinhæðin í kringum styttu Jóns
Sigurðssonar byggð upp að nýju og bekkirnir færðir þannig að fólk snéri ekki baki við
Jóni heldur horfði upp til hans.140 Sigurður endaði bréf sitt á því að skrifa: „óski
bæjarstjórn, að í framtíðinni verði tré gróðursett í völlinn verður að keyra mold á þá
staði, og ef um mikla trjágróðursetningu væri að ræða þá keyra mold í allan völlinn, sem
væri æskilegt hvort sem væri, og jafnframt láta skipuleggja garðinn að nýju.“ 141
Einhverjar hugmyndir komu fram um slíkar breytingar á vellinum t.d. frá
Fegrunarfélagi Reykjavíkur árið 1951, þar sem átti t.d. að hækka upp völlinn og
gróðursetja tré meðfram Vallarstræti og Thorvaldsenstræti.142 Ekkert varð þó úr þeim
framkvæmdum, en fundist hefur uppdráttur af Austurvelli sem sýnir trjágróður meðfram
þessum tveimur götum, en hann er hvorki dagsettur né undirritaður og því ekki hægt að
fullyrða að hann hafi verið gerður í sambandi við hugmynd Fegrunarfélagsins.143 Næstu
tuttugu árin eftir 1944, var vellinum viðhaldið í þeirri mynd sem Sigurður Sveinsson tók
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Mynd 56: Breytingartillaga I af Austurvelli árið 1961. Teikning: Sigurður Albert Jónsson. Mynd: Úr
teikningasafni garðyrkjustjóra. Hvít mappa merkt Austurvöllur Arnarhóll.
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við honum, gangstígarnir voru t.d. hellulagðir og hækkaðir upp árið 1946.144
Hafliði Jónsson sem síðar varð garðyrkjustjóri Reykjavíkur, skrifar grein í Ársrit
Garðyrkjufélagsins árið 1947. Þar fjallar hann um almenningsgarða í Reykjavík og segir
Austurvöll vera vinsælan blett hjá öllum Reykvíkingum, „en tæplega er hægt að telja
hann annað en skrautbelti milli gatna...“. Gangbrautirnar á Austurvelli voru mjög
fjölfarnar að mati Hafliða, en þrátt fyrir það höfðu þær ekki verið hækkaðar upp og
hellulagðar fyrr en nýlega. Blómabeðin meðfram þeim voru einnig hækkuð upp og
hraunhellum komið fyrir beggja vegna gangstígana, sem stóðu upp á rönd og gáfu
sumarblómunum skjól.145 En það er einungis á sumrin sem Austurvöllur hafði þann svip
sem tilveruréttur hans byggðist á, sagði Hafliði. Því á „vetrum, er Austurvöllur svo
tómlegur og sóðalegur, að hann er lítil bæjarprýði. Þá eru öll blómabeðin alsett drasli,
sem sópast af götunum inn á hann, og ekki skortir bréfadrasl, vindlastubba, né
flöskubrot.“ Hann telur það m.a. ástæðu þess að stuttu áður hafði verið rætt um það að
í einu blaðanna að gera völlinn að bílastæðum. „Vonandi kemur það aldrei til annarrar
umræðu,“ var ósk hans.146
Hafliði taldi að næst ætti að hefjast handa við að hækka upp grasfleti vallarins,
þannig að þeir yrðu í sömu hæð og göngustígarnir sem höfðu stuttu áður verið hækkaðir
upp og hellulagðir. Einnig taldi hann að girða ætti völlinn með eins metra hárri
steingirðingu, sem væri hvítmáluð og ávallt vel við haldið. En svo leggur hann til að loka
vellinum fyrir hinni iðandi umferð, þannig að hann hætti að vera „einn aðalgöngustígur
borgarbúa.“ Hafliði sagði að völlurinn ætti aðeins að vera tvennt:
- blettur sem er helgaður menningu Jóns forseta, og aðeins opinn fyrir þá,
sem vilja koma þar, til þess að minnast hans. Og í öðru lagi: - fordyri að
æðstu stofnun hins unga íslenzka lýðveldis, Alþingi.“ 147
Eins og fram kemur hér á eftir, átti skoðun Hafliða á hlutverki vallarins eftir að breytast
mikið, þegar hann lét endurskipuleggja hann árið 1963.
Í byrjun júní árið 1955 lýsti blaðamaður Morgunblaðsins því þegar garðyrkjumenn
voru önnum kafnir við að setja niður þúsundir sumarblóma á Austurvöll. Hafliði Jónsson
hafði þá nýlega tekið við sem garðyrkjuráðunautur borgarinnar og hann „kvaðst vona að
sér hafi tekizt vel um litaval og fyrirkomulag á gróðursetningu sumarblómanna, sem væri
með nokkrum öðrum hætti en tíðkast hefði t.d. yrðu beðin við gangstíginn frá
Alþingishúsinu að styttu Jóns Sigurðssonar prýdd íslenzku fánalitunum.“ 148
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Mynd 57: Breytingartillaga III af Austurvelli árið 1961. Teikning: Sigurður Albert Jónsson. Mynd: Úr
teikningasafni garðyrkjustjóra. Hvít mappa merkt Austurvöllur Arnarhóll
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Engar breytingar áttu sér stað næstu árin, en Hafliði var þá önnum kafinn við að
byggja upp aðra almenningsgarða bæjarins. Til tíðinda dró þann 10. janúar 1962, þegar
Hafliði sendi Geir Hallgrímssyni borgarstjóra bréf, þar sem hann fjallaði um Austurvöll
og nauðsyn þess að endurbæta hann. Hann sendi þrjá uppdrætti þar sem sýndar voru
þrjár mögulegar breytingartillögur á vellinum. Í breytingartillögu I var Austurvöllur
hannaður til að vera góður hvíldarstaður fyrir fólk sem vill setjast niður sem snöggvast.
Breytingartillaga II gerði ráð fyrir að sem minnst yrði hróflað við skipulagi vallarins, en
gangstígar gerðir greiðfærari. Með breytingartillögu III sagðist Hafliði gera tilraun til að:
skipuleggja Austurvöll þannig, að umferð yfir hann geti haldist á sama hátt
og verið hefur, en þó stefni ég að því, að hann geti orðið sæmilegur
hvíldarstaður fyrir það fólk, sem þar vill setjast niður og hafa nokkra
viðstöðu. ... Þykir mér trúlegt að breytingartillaga III yrði líkleg til vinsælda
og leyfi ég mér að leggja til að Austurvelli verði breytt í samræmi við hana.149
Í öllum tillögunum var gert ráð fyrir hlöðnu runnabeði og bekkjum meðfram
Vallarstræti. Skemmst er frá því að segja að borgarráð féllst á að breyta Austurvelli í
samræmi við breytingartillögu III. Litlar umræður urðu um málið en borgarfulltrúinn
Björn Guðmundsson taldi þó „misráðið að ekki hefði verið efnt til hugmyndasamkeppni
um tillögu að breytingu og fegrun Austurvallar, ef á annað borð þótti nauðsynlegt að
breyta honum.“ 150 Framkvæmdum við þessar miklu umbætur á Austurvelli var frestað
um ár, vegna þess hve frost hélst lengi i jörðu fram á vorið.151
Þessir þrír uppdrættir af Austurvelli hafa frá upphafi verið eignaðir Hafliða. Hann er
þó ekki höfundur þeirra, þó hann hafi eflaust haft eitthvað um útlit þeirra að segja.
Sigurður Albert Jónsson garðyrkjufræðingur og forstöðumaður Grasagarðsins á þessum
tíma teiknað þessa þrjá uppdrætti.152 Handbragð Sigurðar kemur einnig berlega í ljós
þegar uppdrættirnir af Austurvelli eru bornir saman við uppdrætti Sigurðar annarsvegar
og Hafliða hinsvegar.153
Eftir páska árið 1963 var hafist handa við framkvæmdir og lauk þeim þann 10. júní.
Völlurinn var allur hækkaður upp og var meðalþykkt uppfyllingarinnar 35 sm og þar
sem mest var þurfti að fylla upp í 60 sm. Með þessu nýja fyrirkomulagi á vellinum
breyttust hlutföllin milli gróðurs og hellulagna á þann hátt að hellulögn jókst um 510
fermetra. Blómabeðum var fækkað en runnabeð gerð í staðin og bekkjum fjölgað um 19
þannig að þeir urðu alls 23 talsins. Verkinu var þó ekki að fullu lokið því ekki vannst
tími til að hlaða upphækkaða runnabeðið meðfram Vallarstræti.154 Raunar var ekki
149
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Mynd 58: Framkvæmdir á Austurvelli í maí 1963. Mynd: Þjóðviljinn. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
ÞJV midbaer nr 65.

Mynd 59: Framkvæmdum að mestu lokið í júní 1963. Mynd: Jóhann Vilberg. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. ALB 004 088 2-2
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hafist handa við gerð þess fyrr en árið 1976.155
Í viðtali við Hafliða um breytingarnar sagði hann þær hafa verið mikið hitamál, en
hann var á því að vellinum yrði að „breyta til samræmis við kröfur tímans.“ Þá fjallaði
hann um forsendur hönnunarinnar og sagði m.a.:
ég vildi skapa meira rými fyrir fólk, sem vildi staðnæmast á Austurvelli, en
jafnframt varð ég að beygja mig fyrir þeirri staðreynd, að mjög mikil umferð
liggur um völlinn... Þessvegna vildi ég gera þessa leið greiðfærari en áður,
þannig að fólk þyrfti ekki að krækja fyrir styttu Jóns Sigurðssonar, heldur
lægi öll umferðin fyrir framan hana.156
Mikil umferð fólks fór eftir Vallarstræti að Landsímahúsinu sagði Hafliði, „en
Vallarstræti er óeðlilega mjótt. Úr því vildi ég bæta með því að leggja stíg inni á sjálfum
vellinum, sem jafnframt gæti verið heppilegur staður fyrir fólk, sem langaði að tylla sér
niður á vellinum og njóta þar sólskinsstunda.“ 157 Hann tók ákvörðun um að hafa
gangstéttarhellurnar ljósari en hinar hefðbundnu. „Ástæðan er sú að ég vildi reyna að
skapa þá tilfinningu, að þó að ekki sé sterkt sólskin, finnist fólki bjartara en
raunverulega er.“ Hann varð þó fyrir nokkrum vonbrigðum með hellurnar því mikið
kvarnaðist úr hellubrúnunum vegna þess að „skóhælar kvenfólksins sem steig á
samskeytin, sprengdu svolítið úr hellubrúnunum í hvert skipti sem þeir snertu þær.“ Að
lokum sagði Hafliði að við breytingarnar væri Austurvöllur orðinn bæði torg og
garður.158 Gangstéttarhellurnar voru síðar endurnýjaðar á árunum 1977-1980. 159
Gagnrýni kom fram á þetta nýja skipulag á Austurvelli árið 1963 og sárnar einni
gagnrýnisröddinni „hve illa er farið með þau birkitré, sem náð höfðu „unglingsþroska“ í
hjarta höfuðborgarinnar, þeim kippt upp á hranalegasta hátt og handleikin þannig, að
vonlaust er að þau festi rætur á nýjum stað.“ Sá sem gagnrýndi vildi líka færa stíginn frá
styttu Jóns Sigurðssonar, sveigja í vestur og koma á móts við dyr Alþingishússins. Því
„það misbýður allri fegurðarskynjun að hafa stíginn eins og ráðgert er.“ 160 Flestir voru þó
ánægðir með breytinguna og var skrifað í einu blaðanna eftir breytingarnar að það væri
„greinilegt, að þeir sem hugsa um Austurvöll nú, túnstæði Ingólfs, láta sér annt um hann.
Umhirðan sýnir hug þeirra, sem um þetta eiga að sjá.“ 161 Nú (2013) hafa verið gerðar
lítilsháttar breytingar á útlínum gangstétta á Austurvelli, „en í stórum dráttum er þetta
skipulag Hafliða,“ sagði núverandi garðyrkjustjóri Reykjavíkur, Þórólfur Jónsson.162
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Mynd 60: Á gangi um Austurvöll um 1964. Mynd: Sigurður Úlfarsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
SÍÚ S01 009 2-1.
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Um tíma starfaði garðvörður á Austurvelli. Sumarið 1965 tók blaðamaður viðtal við
hann og spurði hvort borið hefði á því að menn gengju illa um völlinn? „Já, því miður
fyrirfinnast óþokkar sem virðast hafa gaman af því að slíta hér upp blóm,“ sagði
garðvörðurinn Kristján Benónýsson og hélt áfram: „ekki eru það blessuð börnin sem slíta
upp blóm hér upp af óvitaskap, heldur eru hér fullorðnir menn að verki.“ 163 Kristján var
svo spurður í hverju starf hans væri aðallega fólgið. Hann sagði að það snérist um að sjá
til þess að „Austurvöllur sé þrifalegur staður, bekkir hreinir og gróðri ekki spillt. Þá verð
ég einnig að gæta þess að fólk gangi ekki á grasinu, en því miður er ekki hægt að leyfa
það.“ Hann telur svo mikilvægt að stytta Jóns Sigurðssonar sé merkt, því að margir
útlendingar reyni oft að finna út hver þetta er. Kristján hafði ánægju af starfinu, „hins
vegar er stundum nokkuð kalt að rölta hér um á vetrum og hér hef ég ekkert skýli eða
afdrep.“ 164 Vert er að geta þess að styttan var ekki merkt fyrr en á 200 ára
fæðingarafmæli Jóns, árið 2011.
Ýmislegt breyttist í íslensku þjóðfélagi á sjöunda og áttunda áratugnum sem ekki
verður rakið hér. En árið 1973 sagði Hafliði Jónsson: „Ég verð því miður að beygja mig
fyrir þeirri staðreynd, að æskulýður borgarinnar eyðileggur gróðurinn á Austurvelli,
þannig að völlurinn er hreint svað á kafla og ef á að takast að halda honum við er
nauðsynlegt að girða hann, að minnsta kosti á meðan þarna er veitingahús.“ Um þessar
mundir var skemmtistaðurinn Sigtún vinsæll og gengið var inn á hann var frá
Austurvelli.165
Að einhverju leyti versnaði hagur og umgengni fólks í lok áttunda áratugarins og í
byrjun þess níunda. Þá kvartar garðyrkjustjóri í ársskýrslum sínum, undan minnkandi
fjármangi til viðhalds á skrúðgörðunum borgarinnar og sagði svo m.a.:
En jafnhliða hefur umgengni um garðana farið versnandi. Á s.l. vori [1982]
mátti heita að Austurvöllur væri algjörlega kominn í moldarflag og var nú
ekki undan því vikist að koma þar fyrir girðingum til að verja grasflatirnar,
en jafnframt var plantað meðfram þeim trjágróðri. Ennfremur var sáð á
nýjan leik í allar grasflatir og blómabeð minnkuð allverulega frá því sem
verið hefur. Virtust þessar ráðstafanir bera tilætlaðan árangur og hjá því
komist um sinn að huga að algjörri torgmyndun eins og margir hafa talið
eina úrræðið, þó fæstum þyki sú lausn æskileg.166
Samkvæmt þessu hafði umgengni bæjarbúa um Austurvöll hrakað mikið frá árunum
eftir seinni heimstyrjöld. Hugsanlega hefur þessi þróun haft áhrif á hönnun hans í
Kvosarskipulaginu svokallaða sem var unnið af arkitektunum Dagnýju Helgadóttur og
Guðna Pálssyni og samþykkt árið 1986. Þar var stefnt að því að stækka Austurvöll og
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Mynd 61: Hátíðarhöld á Austurvelli í tengslum við 17. júní um 1960. Mynd: Magnús Daníelsson.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. MAD S01 006 5-4.

Mynd 62: Sumardagur á Austurvelli milli 1950-1960.
Reykjavíkur. SIÚ S01 009 3-1
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Mynd: Sigurður Úlfarsson.

Ljósmyndasafn

breyta lögun og helluleggja stóran hluta hans. Gert var ráð fyrir að völlurinn yrði
„elipsulagaður“ umlukinn blómum með röð trjáa yst. Fjölga átti göngustígum og lagt til
að hellulögn kæmi í geira, út frá styttu Jóns Sigurðssonar, alveg upp að Alþingishúsi og
Dómkirkju, til að tengja þau sem best vellinum. Þetta var m.a. gert til þess að
mannfjöldi gæti safnast óhindrað saman á hátíðisdögum. Gert var ráð fyrir bílastæðum
meðfram Pósthússtræti og Thorvaldsenstræti, en enginn hringakstur leyfður umhverfis
völlinn. Æskilegt þótti að opna jarðhæð húsanna norðan við völlinn sem mest að honum
t.d. með glerútbyggingum og starfsemi sem myndi laða fólk að og glæða mannlíf. Í
framtíðinni átti svo að athuga þann möguleika að gera bílastæði undir Austurvelli, þótt
niðurkeyrslurnar yrðu mjög til lýta fyrir umhverfið, eins og það var orðað af höfundum
tillögunnar.167 Kvosarskipulagið er enn í gildi fyrir miðborg Reykjavíkur en ekki hefur
verið farið í framkvæmdir á Austurvelli eins og þar er lýst. Gagnrýni á þetta
fyrirkomulag kom frá Minjasafni Reykjavíkur, sem sagði að alltaf hefði verið gras á
Austurvelli, enda væri þetta völlur og því væri óviðeigandi að minnka grasflatirnar, það
væri skerðing á minjagildi vallarins. 168
Á grundvelli Kvosarskipulagsins var unnin ný tillaga af Austurvelli árið 1992. Hún
var samþykkt í borgarráði og telst því vera í gildi, þó sennilega sé ekki mikill vilji fyrir
því að breyta eftir henni í dag.169 Þar voru aftur að verki arkitektarnir Dagný
Helgadóttir og Guðni Pálsson. Samkvæmt þeirri tillögu átti völlurinn áfram að vera
„elipsulaga“, en var stækkaður um tæplega 400 fermetrar og gerði nú ráð fyrir því að
Thorvaldsenstræti og Vallarstræti yrðu hellulagðar göngugötur. „Það mun breyta öllu
yfirbragði og umhverfi Austurvallar, sem verður nú mjög friðsælt,“ sagði í
skipulagslýsingunni. Enn var gert ráð fyrir gleryfirbyggingu í Vallarstræti til að auka
nýtingarmöguleika götunnar og húsanna þar. Í lýsingu með tillögunni sagði að
miðja Austurvallar [yrði] færð þannig að hún [yrði] fyrir miðju
Alþingishúsinu og tengist með breiðum stíg að dyrum þess. Lagður verður
hringlaga göngustígur sem tengir alla göngustíga vallarins saman. ... Í horn
Austurvallar verða myndir af landvættum landsins lagðar í stéttina. ... Þetta
er gert til að undirstrika tengsl Austurvallar og Alþingis og einnig að
Austurvöllur er miðja Reykjavíkur; höfuðborgar landsins.170
Við Pósthússtræti og Thorvaldsenstræti átti að gróðursetja tré og lágt limgerði, til að
mynda skjól umhverfis bekki. Stækka átti blómabeð vallarins til muna þannig að þau
yrðu meðfram öllum stígum og við bekki. Með blómunum átti að blanda saman
sígrænum lágvöxnum gróðri, „til að gera yfirbragð vallarins sem fjölskrúðugast allan
ársins hring“.171 Guðrún Jónsdóttir borgarfulltrúi bókaði við afgreiðslu málsins hjá
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Mynd 63: Sumar á Austurvelli. Mynd: BB 2011.

Mynd 64: Brautryðjandinn. Mynd: BB 2011.
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skipulagsnefnd Reykjavíkur, að hún teldi að glerhúsin féllu illa að umhverfinu. Einnig
tók hún það fram að henni þætti ósmekklegt að láta fólk ganga á landvættunum
„landvættirnir eru „symbol“ ekki „ornament“, sagði hún.172
Í viðtali í Morgunblaðinu við Þórólf Jónsson garðyrkjustjóra árið 2011 um Austurvöll
kom fram að gangstéttar á Austurvelli höfðu verið endurnýjaðar nokkrum árum fyrr og
settir lágir ljósastólpar meðfram stéttunum. Þá var fjallað um sumarblómin sem eru
gróðursett þar á hverju sumri og starfsfólk garðyrkjudeildarinnar sér um að velja. Reynt
er að breyta þeim þannig að þau séu ekki eins frá ári til árs. Fyrir nokkrum árum voru
t.d. fánalitirnir á blómunum, sagði Þórólfur173 og var það því svipað og Hafliði Jónson
gerði árið 1955. Að lokum sagði Þórólfur: „blómin á Austurvelli þurfa að þola vel ágang
og því vera vel úr garði gerð. Það versta er að fólk gengur stundum ekki nógu vel um
Austurvöll og gleymir jafnvel að setja ruslið í tunnurnar.“ 174
Svo virðist sem garðyrkjustjórar borgarinnar hafi ávallt verið að kljást við slæma
umgengni á Austurvelli og í öðrum almenningsgörðum borgarinnar. Því varla er tekið
viðtal svo við þá í blöðum að þeir minnist ekki á slæma umgengni. En því hefur einnig
verið haldið fram að umgengni endurspegli umhirðu svæða, þó ekki verði fullyrt um það
hér.
Upp úr síðustu aldamótum, fóru veitingastaðir að opna dyr sínar út á gangstéttar við
Vallarstræti og selja veitingar þar. Í kjölfarið tók fólki einnig að fjölga þar, sérstaklega á
sólskinsdögum. Þá er þétt setið á borðum veitingastaðanna og grasfletir og bekkir
vallarins iðandi af mannlífi. Maður er manns gaman og í dag fer fólk m.a. á Austurvöll
til að sýna sig og sjá aðra. Hvað sem öðru líður þá er Austurvöllur mikilvægur staður í
miðbæ Reykjavíkur, á sér langa sögu og er í senn almenningsgarður og torg.
Austurvöllur er elsti almenningsgarður landsins og hefur verið breytt á ýmsa lund í
gegnum áratugina, en núverandi skipulag hans er frá árinu 1963 eins og komið hefur
fram. Til að enda umfjöllun um Austurvöll verða nú dregnar saman helstu
skipulagsbreytingar í sögu hans.
Upphaf Austurvallar sem almenningsgarðs er rakið til styttugjafar
Kaupmannahafnar til Reykjavíkur árið 1874. Ári síðar var Austurvelli skipt upp í 4 reiti
með sandbornum göngustígum frá hverri hlið vallarins, sem gengu inn að miðju hans þar
sem styttunni eftir Berthel Thorvaldsen var komið fyrir. Sett var upp járnrimlagirðing
umhverfis styttuna, en timburgirðing umhverfis völlinn. Tré og runnar voru gróðursett
meðfram girðingunni en döfnuðu ekki.
Árið 1905 var völlurinn girtur með járnrimlagirðingu og fjórum göngustígum úr
hverju horn hans bætt við. Þannig gengu nú átta stígar út frá styttu Thorvaldsens.
Höfundur þessara breytinga hefur sennilega verið Einar Helgason garðyrkjumaður. Árið
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Mynd 65: Vetrarsól á Austurvelli. Mynd: BB 2011.
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1919 var haldin hönnunarsamkeppni um fyrirkomulag á Austurvelli, en ekkert var unnið
eftir vinningstillögunum.
Árið 1931 vék stytta Thorvaldsens af vellinum fyrir styttu af Jóni Sigurðssyni.
Göngustígur var lagður upp að styttunni og í kringum hana frá suðurhlið vallarins, hinir
stígarnir virðast hafa horfið. Árið 1937 voru gerðir göngustígar úr hverju horni vallarins
að styttu Jóns Sigurðssonar, ásamt því sem haldið var í þann sem gekk frá suðurhliðinni.
Blómabeð voru gerð meðfram þeim stíg og í kringum styttuna, milli hennar og
göngustígsins umhverfis hana, en þar hafði áður verið gras. Bekkir voru svo settir upp
við styttuna og snéru baki í hana.
Á árunum 1938-1942 var gerð hraunhellurönd meðfram hverjum göngustíg og
kringum blómabeðið umhverfis styttuna af Jóni. Þá voru líka gerð blómabeð meðfram
öllum göngustígunum, milli hraunhellurandanna og grasflatanna.
Árið 1944 voru gróðursett birkitré í öll horn vallarins til að stýra umferð fólks á
göngustígana en ekki inná grasflatirnar. Birkitré voru einnig sett við stíginn frá
suðurhliðinni. Árið á undan höfðu reynitré verið gróðursett í kringum völlinn en þau
döfnuðu ekki, enda gróðursett í grunnan og næringarsnauðan jarðveg. Þetta ár var
einnig gerð steinhæð í kringum styttuna af Jóni og bekkjunum sem þar höfðu verið snúið
þannig að bak þeirra snéri frá styttunni. Tveimur árum síðar voru gangstígar vallarins
hellulagði og hækkaðir upp. Ekkert gerðist svo fyrr en árið 1963 þegar honum var breytt
í samræmi við skipulagsuppdrátt Sigurðar A. Jónssonar sem Hafliði Jónsson kynnti fyrir
borgarráði, sem samþykkti uppdráttinn.

Víkurgarður
Um langan tíma var heiti þessa almenningsgarðs á reiki, en á fundi borgarráðs þann 20.
júlí 1999 var samþykkt minnisblað byggingarfulltrúa [Magnús Sædal Svavarsson] um að
garðurinn skyldi bera nafnið Víkurgarður. Það væri hið forna heiti á garðinum, en ekki
Bæjarfógetagarðurinn eða Fógetagarðurinn, eins og hann var í daglegu tali kallaður. Í
minnisblaðinu segir m.a.: „Senn líður að 1000 ára afmæli kristni í landinu og væri vel við
hæfi að Reykjavíkurborg léti marka útlínur eða gólfflöt kirkjunnar sem stóð í Víkurgarði,
í hellulögn hans. Jafnframt er hér lagt til að hið forna heiti Víkurgarður verði fest í sessi
með viðeigandi hætti.“ 175
Fyrst var svæðið kirkjugarður, síðar afgirtur einkagarður og að lokum
almenningsgarður. Kirkja Reykvíkinga stóð í garðinum frá því um árið 1200 og var
kirkjugarðurinn notaður til ársins 1839. Gamla Víkurkirkjan var rifin árið 1789 og
Dómkirkjan við Austurvöll reist í stað hennar. Hugmyndir voru uppi um að byggja nýju
dómkirkjuna utan um Víkurkirkju, en þegar hafist var handa við að grafa fyrir
undirstöðum hennar var komið niður á grafir þeirra sem höfðu látist úr bólusótt
175
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nokkrum árum fyrr um 1786. Jón Sveinsson landlæknir lagðist harðlega gegn því að
hreyft yrði við gröfunum vegna smithættu. Þess vegna var ákveðið að velja nýju
dómkirkjunni stað fyrir utan kirkjugarðinn, þ.e. við Austurvöll þar sem hún stendur nú.
Kirkjugarðurinn var talinn fullnýttur um aldamótin 1800 og ætla má að jarðneskar leifar
30 kynslóða Reykvíkinga hvíli í garðinum.176
Í lok ársins 1882 kom hingað til lands Georg Schierbeck (1847-1911), danskur læknir
sem hafði verið skipaður í embætti landlæknis. Ásamt því að vera læknir, var hann mjög
áhugasamur garðyrkjumaður og stofnaði m.a. Hið íslenska Garðyrkjufélag árið 1885.
Hann vildi byggja hús við gamla Víkurkirkjugarðinn177 en þá voru 40 ár síðan jarðsett
hafði verið í garðinum.178
Fyrirætlun Schierbecks vakti hörð viðbrögð hjá mörgum bæjarbúum. Þeir töldu alveg
ótækt að nýi landlæknirinn fengi þennan helga stað undir húsgrunn og kálgarð. Efnt var
til borgarafundar vegna málsins og miklar umræður áttu sér stað í bæjarstjórn.
Schierbeck skýrði bæjarstjórninni frá því að hann hyggðist reisa húsið norðan við
kirkjugarðinn. Í garðinum ætlaði hann að gera ræktunartilraunir. Bæjarstjórnin
hundsaði mótmælin og samþykkti erindi Schierbecks á fundi sínum þann 5. apríl 1883.
Sett voru þau skilyrði að Schierbeck fengi garðinn til aldingarðs en ekki kálgarðsræktunar
og myndi girða garðinn með sterkri og laglegri girðingu. Í leigu fyrir garðinn greiddi
hann 25 krónur á ári og mátti ekki byggja í honum eða fjarlægja neitt þaðan nema með
leyfi bæjarstjórnar. Schierbeck gekk að þessum skilyrðum og reisti volduga girðingu
umhverfis garðinn.179 Girðinguna reisti hann þó ekki til þess að fullnægja skilyrðum
bæjarstjórnarinnar, því án hennar hefði ekki verið hægt að rækta í garðinum.
Schierbeck hóf fljótlega miklar og vel skipulagðar ræktunartilraunir með matjurtir,
blómjurtir, grastegundir, korntegundir, tré og runna. Fræin fékk hann frá
Norðurlöndunum og Þýskalandi. Hann vildi kanna hvað væri hægt að rækta hérlendis og
rannsakaði það á vísindalegan hátt. Hann hafði t.d. trú á að norskt fræ myndi duga vel
í íslenskri ræktun enda veðurfar í þessum löndum að ýmsu leyti keimlíkt. Hann gerði
athuganir á fjölda tegunda og afbrigða af sömu tegund. Uppskeran var mæld
nákvæmlega og niðurstöðurnar t.d. birtar í Tímariti hins íslenska bókmenntafélags á
árunum 1886-1890. Schierbeck gaf einnig út nokkur rit um ræktunarmál og þeir sem
óskuðu eftir því fengu gefins plöntur frá honum. Á þann hátt dreifðust góðar
ræktunarplöntur frá garðinum út um landið. Schierbeck á auk þess heiðurinn að því að
kynna rabarbarann fyrir Íslendingum.180
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Sumarið 1884 voru fyrstu trén gróðursett í garðinum og stendur eitt þeirra þar enn.
Það er silfurreynir og er hann í raun elsta lifandi, innflutta garðplantan í landinu og
minnismerki um upphaf ræktunarhreyfingar. Sama ár var gróðursettur gljávíðir sem
stóð við hlið silfurreynisins þar til hann féll í óveðri þann 17. janúar 1987. Sagt er að út
frá því tré sé kominn allur gljávíðir í landinu. Stuttu eftir að tréið féll var afkomandi
þess gróðursettur á sama stað.181
Sveinn Sveinsson búfræðingur lýsti garðinum árið 1885 og taldi hann að Schierbeck
hefði náð ótrúlegum árangri.
Þrátt fyrir óhagstætt veðurfar í sumar, hafa þessar tilraunir heppnazt
furðanlega og borið meiri ávöxtu en við mátti búast í slíku árferði. Þegar jeg
kom í garð þennan seint í ágúst í sumar, stóð þar flest í bezta blóma. Þar
voru þá alls um 500 tegundir af jurtum og trjám.182
Eitt af því sem vakti mestan áhuga Sveins voru allar matjurtirnar. Sveinn hélt svo
áfram að lýsa garðinum og sagði m.a.:
Undirbúningur jarðarinnar fyrir allar þessar jurtir, sem í garðinum eru,
kostar auðvitað mikið, enda þarf herra Schierbeck að halda mann, er hefir
nóg að starfa við þetta allt sumarið; sjálfur er hann lærður garðyrkjumaður
og starfar mikið að verkinu sjálfur.183
Sá sem hefur unnið í garðinum hjá Schierbeck hefur sennilega verið Einar Helgason
garðyrkjumaður, sem fjallað verður nánar um í kaflanum um Einarsgarð.184
Schierbeck gat einungis sinnt garðyrkjunni í tómstundum sínum, því hann var fyrst
og fremst landlæknir og kennari í læknaskólanum. Eftirfarandi var skrifað um hann í
blaðinu Óðinn árið 1915:
Þá var hann glaðastur, er hann hafði gert einhvern sjúklinginn heilann heilsu
og fjekk svo tómstund til þess að ganga úti í garðinum sínum í glaða sólskini,
hlúa að blómunum og róta snöggklæddur í moldinni. Þá varð andlitið eitt
breitt bros - þá var Schierbeck í essinu sínu.185
Það er í raun ótrúlegt hve miklu hann áorkaði á þeim ellefu árum sem hann starfaði hér
á landi og hversu mikil áhrif hann hafði á þróun garðyrkjunnar hérlendis. Hann var
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brautryðjandi í ræktunarmálum á Íslandi og hefur fengið heiðursnafnið: „faðir íslenzkrar
garðyrkju.“ 186
Í blaðagrein árið 1915 var fjallað um að Íslendingar hefðu ekki reist Schierbeck
minnisvarða, „en minnisvarði sá, er hann reisti sjer sjálfur með starfsemi sinni hjer, er
óbrotgjarn, og garðurinn hans í Reykjavík er fegurra og sviphlýrra minnismark en
marmara og granítsúlur.“ 187 Mörgum árum síðar, á 200 ára afmæli Reykjavíkur árið
1986, var afhjúpaður minnisvarði um Schierbeck í Víkurgarði. Hann er úr íslensku
grágrýti og er eftir Helga Gíslason.188
Þegar Schierbeck flutti aftur til Danmerkur árið 1893, keypti Halldór Daníelsson
bæjarfógeti húsið og allt innbú af honum. Halldór og fjölskylda hans héldu áfram með
ræktun garðsins sem þótti hin mesta bæjarprýði og var þá jafnan nefndur
Bæjarfógetagarðurinn.189
Anna Eiríkss, afabarn Halldórs, ólst upp í Bæjarfógetahúsinu frá árinu 1920 og hefur
lýst garðinum á þessa leið:
Hann var afskaplega fallegur og mikið af blómum í honum, miklu meira en
maður sér nokkurn tíma núna [árið 1985]. Það tryði því enginn sem sér
þennan garð eins og hann lítur út nú til dags. Þarna voru mislitar
blómabreiður og hann var mjög vel hirtur og til fyrirmyndar í einu og öllu.
Það hefur aldrei verið neitt líkt honum og verður aldrei – ekki neitt í áttina.
Tvisvar sinnum voru víst teknar ræmur af honum til að breikka bæði
Kirkjustræti og Aðalstræti eða gera gangstéttar.190
Anna hélt áfram og sagði: „amma og mamma gerðu auðvitað mest fyrir garðinn, því
að hann var ungur þegar Schierbeck fór héðan, og þær endurskipulögðu hann smátt og
smátt.“ Anna Daníelsson, amma Önnu Eiríks, pantaði einnig fræ og lauka frá Danmörku
og Skotlandi. Ræktun hennar og dóttur hennar Leopoldínu í garðinum hafði áhrif á
marga og margir komu og fengu afleggjara og plöntur í sína garða. Í garðinum var
lystihús og sett var upp róla fyrir börnin, sem tóku einnig þátt í garðyrkjustörfunum
ásamt garðyrkjumanninum sem var ráðinn í garðinn. Börnin máttu leika sér í garðinum
en engan „hasar“. „Engum datt í hug að troða neitt niður eða stökkva yfir beðin. Við
vöndumst því strax að ganga almennilega um,“ sagði Anna.191
186
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Um 1940 keypti Landsími Íslands Bæjarfógetahúsið, því fyrirhuguð var stækkun á
Landsímahúsinu. Stækka átti sjálfvirku símstöðina því nokkur þúsund manns voru á
biðlista eftir síma á þessum árum.192
Á bæjarráðsfundi þann 13. maí 1944, var lagt fram bréf frá Reykjavíkurfjelaginu.
Þar er skorað á bæjarstjórnina að
taka til almenningsnota hinn gamla kirkjugarð (síðar skrúðgarð) við
Aðalstræti. Girðing sú, sem nú er í kringum garðinn og skúrar þeir, sem
settir hafa verið á garðsvæðið, verði tekið burt, - garðsvæðið prýtt með
skipulögðum skógarhríslum, gangstígum og blómabeðum, bekkir settir hjer
og þar fyrir fólk að sitja á, og yfirleitt gengið frá þessu forna garðstæði svo,
að það megi verða til sóma og prýði fyrir Reykjavíkurbæ.193
Á þessum tíma átti sér einnig stað umræða meðal Reykvíkinga um það, hvort
Landsíminn ætti garðinn eða ekki. Í einni greininni er farið yfir söguna og sagt að
Schierbeck hafi aldrei fengið garðinn til eignar heldur til leigu og að þeim leiguréttindum
hefði Halldór bæjarfógeti tekið við og síðar Landsíminn. „Málið er sem sje þetta: Bærinn
á garðinn. En Landsíminn hefur rjett til að rækta þar alt, sem honum sýnist og halda
gróðrinum þar vel við,“ endaði greinarhöfundur á að segja.194
Landsíminn hafði umsjón með garðinum og fyrst um sinn þótti stofnunin ekki standa
sig í þeim málum. Háa girðingin umhverfis garðinn, sem var orðin illa farin og fúin, var
rifin árið 1945. Mönnum varð í kjölfarið tíðrætt um garðinn og segir á einum stað:
Það er eins og hann hafi alt í einu komið fram á vettvang lífsins og dagsins,
eftir að hafa verið lengi hálffalinn bak við ljóta og leiðinlega girðingu, sem
fjekk menn til að gleyma því, þegar þeir gengu framhjá, að nokkuð merkilegt
væri þar fyrir innan.195
Sumarið 1945 virðist Landsímanum hafa tekist ágætlega upp með ræktun garðsins.
Þá um haustið segir í einu blaðanna að garðurinn sé „að verða fallegur blettur, sem
vegfarendur hafa ánægju af, síðan ljóta grindverkið var rifið.“ 196 Í riti Fegrunarfélags
Reykjavíkur kemur fram að á þessum tíma voru uppi hugmyndir um að uppræta garðinn
og gera þar bílastæði. Hins vegar var „almenningsálitið í bænum þessu svo fráhverft að
málið féll niður.197
Landsíminn hefur haldið áfram að hugsa vel um garðinn næstu árin, því árið 1963
kom fram í einu blaðann að garðurinn væri „fallegur um þessar mundir. Honum hefur
192
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verið haldið í mjög góðri umhirðu á undanförnum árum, og ber að meta það að
verðleikum.“ 198
Haustið 1966 varð samkomulag milli Landsímans og Reykjavíkurborgar um að borgin
myndi framvegis annast hinn forna kirkjugarð Reykvíkinga. Garðyrkjustjóri Reykjavíkur
Hafliði Jónsson sagði að því tilefni:
við munum reyna eftir föngum að varðveita allar gamlar minjar í garðinum
og að hin forna helgi garðsins fái haldið sér eftir því sem við verður komið.
Garðurinn mun ekki verða skertur frá því sem nú er, en reynt verður að
tengja hann sem mest sjálfum Austurvelli.199
Hafliði virðist þó ekki hafa staðið sig nægjanlega vel fyrst um sinn, því sumarið eftir
er skrifuð löng grein í Morgunblaðið um slæmt ástand garðsins. Í henni sagði m.a.:
þótti mér tími til kominn eftir meira en tuttugu ára niðurlægingu í garði
þeim, sem fallegastur hefur verið í Reykjavík, bæði fyrr og síðar, og eftir að
búið var að útrýma nær öllum þeim fjölmörgu jurtum sem þar uxu og síðast
en ekki síst, drepa langhæsta birkitréð í Reykjavík, gróðursett af frú Önnu
Daníelsson sennilega fyrir eða um aldamótin.200
Tré þetta var úðað með skordýraeitri á röngum tíma og drapst í kjölfarið.201
Greinarhöfundur, sem titlar sig sem innfæddur Reykvíkingur hélt áfram og sagði frá því
að þegar bærinn tók við garðinum var aðeins nokkrum klukkutímum varið í að hreinsa
hann og var hreinsunin eftir því. Hann lýsti ástandi garðsins ítarlega og sagði m.a.:
Hraunsteinar þeir sem eitt sinn voru stórir og fallegir ... eru nú brot ein og
minna helzt á skörðóttar tennur. Sá litli grasblettur, sem eftir er, er eitt
fíflaberði og þyrfti að þekja hann að nýju. ... Gangstéttin er öll sigin og
stórir pollar safnast bæði þar og í norðvestur horni garðsins.202
Margt fleira kom fram um bágt ástand garðsins í þessum reiðipistli, en greinarhöfundi
fannst „í alla staði hörmung að horfa á það sem áður var svo mikið augnayndi, sokkið í
svo djúpa niðurlægingu.“ 203
„Niðurlæging“ garðsins hélt áfram næstu árin, því timburhúsið við Aðalstræti 9
skemmdist í eldi árið 1967. Þegar Miðbæjarmarkaðurinn var byggður í stað þess árið
198

Morgunblaðið. 14. júlí 1963, bls. 6.
Morgunblaðið. 11. nóv. 1966, bls. 31. og Skjv.R. tilv.nr. 1808-1. Ársskýrsla borgarverkfræðings
Reykjavíkur 1967, bls. 14.
200
Morgunblaðið. 14. júlí 1967, bls. 4.
201
Guðjón Friðriksson, Reykjavík bernsku minnar. Nítján Reykvíkingar segja frá. Reykjavík 1985, bls.
34-35.
202
Morgunblaðið. 14. júlí 1967, bls. 4.
203
Morgunblaðið. 14. júlí 1967, bls. 4.

199

99

Mynd 76: Víkurgarður um 1965. Mynd: Ljósmyndasafn Reykjavíkur. EYH 001 014 2-1.

Mynd 77: Víkurgarður um 1960. Mynd: Vísir. 13. júlí 1972, bls. 8.

100

1969, fór garðurinn mjög illa. „Þar hafa vinnuvélar leikið elztu tré borgarinnar grátt og
alls konar mótatimbur og drasl verið lagt upp við þau.“ 204
Garðurinn var að lokum endurskipulagður á árunum 1972-1973.205 Í viðtali við
Hafliða Jónsson lýsti hann endurskipulagningunni á eftirfarandi hátt:
Já, við erum búin að verja staðinn fyrir mesta áganginum með því að girða
hann af, og koma í veg fyrir að hann verði gerður að bílastæði. ... Það hefur
verið fallizt á mínar tillögur um að hefja framkvæmdir á næstunni. ... Við
vitum ekki hvort leynast fleiri legsteinar þarna, en við munum ganga úr
skugga um það og þeir yrðu varðveittir, og það undirstrikað, að þarna sé
gamall helgireitur. ... Ég vil taka það fram að ekkert tré verður fellt á
staðnum nema það sé svo illa farið að ekki verður hjá því komizt. ... En
trjágróðurinn ætlum við að varðveita eins og mögulegt er og að koma upp
runnum og grasreitum. ... Það er ekki gert ráð fyrir því, að fólk geti sólað sig
á grasinu heldur verður komið fyrir bekkjum.206
Svo virðist sem almenn ánægja hafi verið með þær breytingar sem gerðar voru á
Víkurgarði. Um þær skrifar einn Reykvíkingur árið 1974:
Ég minnist þess, þegar ég átti þar leið um áður fyrr, hvað mér þótti rykið,
sem þar þyrlaðist upp í norðangarranum, hvimleitt. Nú er garðurinn allur
hellulagður með gróðurvinum og gömlu trén njóta sín vel. Þá eru einnig til
fyrirmyndar legsteinsplöturnar, sem minna á uppruna garðsins og þeim
smekklega fyrir komið. Hafi þeir þökk, sem fyrir þessu hafa staðið og verkið
unnið.207
Árið 1978 var svo hlaðið upp gróðurbeð framan við Landsímahúsið og gróðursett í
það, þannig var að mati Hafliða Jónssonar, „komin samtenging milli Austurvallar og
Víkurgarðs“.208 Vorið 1986 var skipt um flestar trjáplöntur í Víkurgarði og Jóhann
Pálsson þáverandi garðyrkjustjóri borgarinnar, sagði að gróðurinn hefði ekki orðið fyrir
„neinum teljandi ágangi. Ég tel að því betur sem gengið er frá gróðurreitum sem
þessum, minnki að sama skapi hættan á skemmdarverkum,“ sagði Jóhann. 209
Árið 1992 voru í meginatriðum samþykktar tillögur um endurgerð Víkurgarðs.
Tillagan gerði ráð fyrir að hann yrði tengdur með göngustíg, sem lægi frá Ráðhúsinu í
gegnum garðinn og yfir á Ingólfstorg sem þá var verið að hefja uppbyggingu á. Nokkrar
breytingar voru fyrirhugaðar á steinhleðslum garðsins og upphækkuðu beðunum, auk
204

Vísir. 13. júlí 1972, bls. 8.
Vísir. 19. sept. 1972, bls. 3., Skjv.R. tilv.nr. 1809-1. Ársskýrsla borgarverkfræðings Reykjavíkur
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Mynd 78: Víkurgarður um 1975. Mynd: Úr bókinni: Reykjavík Landshættir. Eftir Ingólf Á. Jóhannesson. bls. 7.

Mynd 79: Víkurgarður 1986. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffur 1-3.
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þess sem lagt var til að stytta Skúla Magnússonar yrði færð úr garðinum. Þá var lagt til
að reist yrði minnismerki um Víkurkirkju og útlínur hennar markaðar. Kjartan
Mogensen landslagsarkitekt vann tillögurnar.210 Ekki var framkvæmt eftir þessum
tillögum en síðar var garðurinn lagfærður og einfaldaður eftir endurskoðuðum tillögum
Kjartans.
Þegar hefja átti framkvæmdir við hótelbyggingu á horni Aðalstrætis og Túngötu árið
2002, var komið niður á fornminjar sem voru gamalt bæjarstæði. Ákveðið var að
varðveita fornminjarnar og komu fram hugmyndir um að láta inngang að fornminjunum
vera frá Víkurgarði, „og nota útlínur af grunni síðustu kirkjunnar sem inngang að
rústunum og rekja sögu byggðarþróunar í Reykjavík á veggjum hans frá nútíma til
landnáms, í átt að rústunum.“ 211 Framkvæmdir í þessa veru urðu ekki að veruleika.
Í garðinum eru þrjú minnismerki. Eitt er eftir Guðmund Einarsson frá Miðdal, af
Skúla Magnússyni fógeta og var sett upp í garðinum árið 1954. Verslunarmannafélag
Reykjavíkur gaf Reykjavíkurborg styttuna til minningar um að hundrað ár væru liðin
síðan frjáls verslun var innleidd á Íslandi.212 Annað er minnismerki um Georg
Schierbeck eftir Helga Gíslason, sem sagt var frá hér á undan og var sett upp árið 1986.
Að lokum er það svo minnisvarði um Víkurkirkju og Víkurkirkjugarð eftir Pál
Guðmundsson frá Húsafelli. Hann var reistur árið 2000 í tengslum við 1000 ára
Kristnitökuafmælið sama ár.213
Árið 2008 komu íbúar í Aðalstræti 9 því á framfæri við borgaryfirvöld að ástandið í
garðinum væri að þeirra mati óviðunandi, „þar sem óreglufólk ræður þar ríkjum. Er fólk
hrætt að labba um garðinn. Lögreglan er nánast kölluð til á hverjum degi til þess að
fjarlægja einhvern róna eða til þess að hemja hávaða af þeirra völdum. Besta leiðin til
þess að losna við þetta fólk er að fjarlægja alla þá bekki sem þar eru.“ 214 Hvort eða
hvernig þetta vandamál hefur verið leyst er ekki vitað.
Garðurinn á sér langa sögu sem einn elsti ræktunareitur landsins og enn lengri sem
opið almenningssvæði. Eftir að hafa verið kirkjugarður frá árinu 1200, var hann lokaður
af með hárri girðingu í 62 ár. Þá varð hann að einni mestu gróðurvin í Reykjavík þar til
hann var opnaður almenningi rétt eftir síðari heimstyrjöld. Í dag, rúmum 65 árum síðar,
er hann að mestu leyti byggður upp eftir því skipulagi sem hann fékk árið 1972.
Í gegnum tíðina hefur ýmislegt verið skrifað um Víkurgarð. Orð Árna Óla, blaða- og
alþýðufræðimanns, um garðinn vísa til þess að upphaf garðræktar á Íslandi megi rekja
til Víkurgarðs. Þau verða lokaorð þessa kafla.
Það er fullyrt af þeim, sem vit hafa á, að stærsti skógur Íslands sé í
210

Morgunblaðið. 27. júní 1992, bls. 20.
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Mynd 80: Hefðbundið sjónarhorn úr Alþingisgarðinum. Mynd: BB 2011.

Mynd 81: Túlípanar hafa í mörg ár verið vorboði í Alþingisgarðinum. Mynd: BB 2011.
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Reykjavík og myndu menn sannfærast ef allir trjágarðarnir væru sameinaðir.
Þetta er Schierbeck að þakka. Og allir fögru blómgarðarnir, sem gleðja augu
vegfarenda og metnir eru til verðlauna á hverju ári, eru skilgetin afkvæmi
blómagarðsins í Aðalstræti. Og matjurtaræktin, sem nú stendur með svo
miklum blóma, getur rakið ætt sína á sama stað.215

Alþingisgarðurinn
Í blaðinu Ísafold þann 1. ágúst 1894, segir m.a. „úr flaginu og mölinni sunnan [við]
Alþingishúsið suður að tjörninni er nú búið að gera fagran grasgarð og fjölbreytilegan,
sjálfsagt hinn fegursta hjer á landi og fjölbreytilegasta.216 Garðinum er svo lýst nokkuð
ítarlega en vikið verður að því síðar.
Einar E. Sæmundsen landslagsarkitekt hefur rannsakað sögu garðsins og skrifað
nokkuð ítarlega grein um hann. Einar nefnir garðinn Alþingishúsgarðinn, en eðlilegra
mun vera að kalla garðinn Alþingisgarðinn auk þess sem það er þjálla.
Alþingisgarðurinn sunnan við Alþingishúsið í Reykjavík er elstur þeirra íslensku garða
sem varðveist hafa í upphaflegri mynd. Uppdrættir og ljósmyndir frá fyrstu árum
garðsins sýna að hann er nánast óbreyttur frá fyrstu gerð.217
Í lok ágúst árið 1893 var lagt fram álit nefndar sem falið hafði verið að koma með
tillögu að því hvernig skyldi verja því fé sem var í þinghúsbyggingarsjóði. Því fé hafði
verið safnað á árunum fyrir þjóðhátíðina 1874 í þeim tilgangi að reisa Alþingishús.
Tillaga nefndarinnar gekk út á að sjóðnum yrði varið til að „prýða svæðið í kringum
húsið.“ Ein hugmyndin sem rædd var í nefndinni var að helluleggja svæðið fyrir framan
húsið og gera girðingu að Austurvelli. En kostnaður við þessa framkvæmd var áætlaður
1000 kr, „sem muni verða sjóðnum ofvaxið að sinni.“ Nefndinni þótti heppilegra að verja
sjóðnum til að „búa til ofurlítinn skemmtigarð fyrir sunnan þinghúsið, þar sem þingmenn
geti setið og gengið sjer til skemmtunar í.“ Nefndin hugsaði sér að garðurinn yrði girtur
traustum tréstólpum og á milli þeirra slegnar járnplötur [bárujárn] til þess að skýla
trjánum í garðinum, „hvað sjálf trjen snertir, hugsuðum við að ekki þyrfti meira fje að
verja til þeirra en 5-600 kr.“ 218
Árni Thorsteinsson landfógeti hafði margt að athuga við tillögu nefndarinnar og
gagnrýndi hana mikið. Árni hafði um 1860 lagt grunninn að Landfógetagarðinum við
Austurstræti 22, sem er einnig oft nefndur Hressógarðurinn og hefur því vitað töluvert
um ræktunarskilyrði í Kvosinni. Ræða Árna á þingi var nánast fræðsluerindi um
garðyrkju og hefur sennilega aldrei fyrr né síðar farið fram í þinginu eins ítarleg umræða
um skipulag lóðar og garðyrkju. Árni lýsti því hvernig garðurinn gæti litið út og á
215
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Mynd 82: Alþingisgarðurinn er sunnan megin við Alþingishúsið. Mynd: BB 2011.

Mynd 83: Haust í Alþingisgarðinum. Mynd: BB 2011.
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Þjóðskjalasafni er að finna uppdrátt eftir hann sem hefur líklega orðið til í tengslum við
umræðurnar um málið á Alþingi. Árni virðist hafa íhugað skipulag fyrirhugaðs garðs
nokkuð vel, en hann var ósáttur við tillögu nefndarinnar. Hann gerði m.a. athugasemd
við bárujárnsgirðinguna sem nefndin lagði til að yrði reist og segir að „sú girðing megi
ekki vera of há, því annars missir garðurinn birtu, sem hann verður að hafa.“ 219 Þá benti
Árni á hve jarðvegurinn á bak við Alþingishúsið væri lélegur til þess að:
gróðursetja þar innlendar og meðfram útlendar jurtir og trje. Það er
kunnugt, að þar er ekki vel góð og hrein mold, heldur er þar rusl, afhögg af
grjóti og möl, hvað innan um annað, svo að ef ætti að gróðursetja eitthvað,
þá þyrfti að rífa jarðveginn upp með ærnum kostnaði og fylla með góðri
mold, sjálfsagt einar 3 álnir á dýpt.“
Árni velti því svo fyrir sér hvað þessar ræktunartilraunir muni kosta, bæði í
uppbyggingu og viðhaldi. Auk þess þótti honum að garðinum væri ætlað of lítið svæði
innan um mörg hús og að hann myndi ekki njóta sín í slíkum þrengslum. Að lokum
spurði hann hvaða tíma þingmenn hefðu svo til þess að dvelja í þessum garði og taldi þá
hafa fáar stundir til þess.220
Halldór Kr. Friðriksson alþingismaður tók til máls í þessari umræðu um
Alþingisgarðinn og upplýsti m.a. að meirihluti jarðvegsins á svæðinu væri aska og mold,
enda hefði hann sjálfur fyllt upp þessa lóð, sem áður hefði legið undir vatni
Tjarnarinnar. Árni svaraði Halldóri og sagðist efast um að uppfyllingarefni það sem
Halldór notaði væri gott fyrir tjágróður og bætti auk þess við að þar sem sjór gengi upp
í Tjörnina gæti seltan úr honum staðið öllum gróðri fyrir þrifum.221
Hallgrímur Sveinsson alþingismaður talaði fyrir hönd nefndarinnar og taldi að þrátt
fyrir að garðurinn yrði lítill og í nokkrum þrengslum innan um hús þá ætti hann að geta
orðið prýðilegur, enda væru margir prýðilegir garðar í bænum í töluverðum þrengslum
innan um hús. „Þessi ástæða getur því ekki verið á móti garðinum, enda er það sjálfsagt,
að þeir, sem mest og bezt njóta fegurðar garðsins eru inni í honum, en ekki utan hans,“
sagði Hallgrímur. Að lokum benti hann á að hvaða skoðanir menn hefðu á því hvernig
blóma- og trjágróðri kynni að farnast á svæðinu þá ætti það ekki að vera lengur í þeirri
óhirðu sem það væri og úr því þyrfti að bæta.222
Að loknum umræðum samþykkti Alþingi að verja 1500 krónum til að byggja upp
Alþingisgarðinn. Eins og Einar E. Sæmundsen orðar það, þá var með þessari ákvörðun
brotið blað í íslenskri garðsögu því ráðist var í að gera „fyrsta skrúðgarðinn á Íslandi sem
hafði frá upphafi þann megin tilgang að vera fyrir augað og til yndis þeim sem um hann
ganga.“ Því fram til þessa hafði garður í hugum Íslendinga verið staður til nytjaræktar
219
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Mynd 84: Dómkirkjan og hluti af veggnum sem umlykur garðinn. Mynd: BB 2011.

Mynd 85: Vetur í Alþingisgarðinum. Mynd: BB 2011.
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og framleiðslu matar og var sú garðrækt mikil búbót hjá almenningi á þessum tíma,223
skrifaði Einar E. Sæmundsen um garðinn.
Að mati Einars voru viðbrögð Árna, sem jafnan er nefndur frumkvöðull í garðrækt á
Íslandi, nokkuð undarleg. Einar taldi að hugsanlega hefði eitthvað meira búið þar baki
og skrifaði: „kannski var hann móðgaður, vegna þeirrar stefnu sem málið tók og að hann
kom ekki að undirbúningi málsins. ... [Eða] að hann var landfógeti, innheimtumaður og
vörslumaður skattpeninga landsmanna á þingi, og varð að gæta ýtrustu aðgætni í
fjármálum.“ Hvort atriðanna sé rétt eða blanda af þeim báðum verður ekki fullyrt, en
ljóst má vera að Árni fékk að hafa áhrif á það sem gert var í garðinum, en Tryggva
Gunnarssyni var falið að hefja framkvæmdir við garðinn frá og með 5. september 1893.
Hann hófst strax handa og var lokið að mestu við gerð garðsins vorið 1894.
Gamall uppdráttur af skipulagi Alþingisgarðsins hefur varðveist. Hann er hvorki
dagsettur né undirritaður, en hann er að öllum líkindum gerður af Tryggva.224 Á honum
má sjá öll einkenni garðsins í dag. Garðurinn er ferhyrndur og er jafn breiður
Alþingishúsinu sem skýlir honum fyrir norðanáttinni. Aðaleinkenni garðsins er hringlaga
grasflöt í miðju hans. Umhverfis hana liggur hringstígur sem tengist með öðrum stígum
út í öll horn garðsins. Meðfram veggjum garðsins voru gróðursett tré og runnar og líkist
þá hringlaga grasflötin skógarrjóðri. Við miðjan syðri enda garðsins var hlaðinn steinhóll
sem fékk síðar annan tilgang og sagt verður frá hér á eftir.
Tryggvi hófst strax handa við að skipta um jarðveg í garðinum og keypti mykju og
tað til áburðar. Plöntur voru fengnar innan lands og utan. Víðir og birki komu úr
Fnjóskadal, ilmreyr úr Hörgárdal, reyniviður undan Eyjafjöllum, birki úr Hafnarfirði og
mjaðjurt úr Gufunesi. Árni Thorsteinsson og Schierbeck landlæknir útveguðu einnig
plöntur og fræ í garðinn. Tryggvi flutti til landsins víðitegund sem er nefnd eftir
garðinum og heitir þingvíðir.225
Fjárveiting Alþingis, var eins og áður kom fram, 1500 krónur. Kostnaðurinn við
framkvæmdir í garðinum varð þó hærri og var um sumarið 1894 orðinn 2839 krónur.
Tryggvi hafði sjálfur lagt út fyrir því sem uppá vantaði þegar fjárveitingu þraut. Alþingi
samþykkti þá að verja rúmlega 1000 krónum sem eftir stóðu í þinghúsbyggingarsjóðinum
til þess að gera upp reikninga og veita 1200 krónum úr landssjóði til þess að ljúka
verkinu. Því má segja að stofnkostnaður Alþingisgarðsins hafi verið um 4000 krónur.
Stærsti kostnaðarliðurinn var að girða garðinn og var Ólafur Sigurðsson steinsmiður
fenginn til að hlaða garðveggina. Austurveggurinn er vandaður og hann prýða steinsúlur
með hnúð. En suður- og vesturveggirnir voru einfaldari og frágangurinn grófari enda
voru þeir á lóðamörkum og snéru ekki að opnum svæðum.226
Tryggvi „hreifst svo af starfinu að hann tók að sér að vera einskonar garðyrkjustjóri í
223

Einar E. Sæmundsen, „Alþingishúsgarðurinn.“ Landnám Ingólfs 5. Reykjavík 1996, bls. 94.
Einar E. Sæmundsen, „Alþingishúsgarðurinn.“ Landnám Ingólfs 5. Reykjavík 1996, bls. 96-97.
225
Vef. „Um Alþingishúsið“ <http://www.althingi.is/vefur/um_hus.html> - 22. nóv. 2011.
226
Vef. „Um Alþingishúsið“ <http://www.althingi.is/vefur/um_hus.html> - 22. nóv. 2011.
224

109

Mynd 86: Alþingisgarðurinn haustið 2010. Mynd: BB 2010.

Mynd 87: Alþingisgarðurinn haustið 2010. Mynd: BB 2010.
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garðinum.“ Eftir að hann hætti afskiptum af stjórnmálum og sem bankastjóri, varð það
starf hans að sjá um garðinn allt til dauðadags 1917.227 Garðurinn varð í rauninni
garðurinn hans Tryggva og eru dæmi um að hann hafi t.d. kallað menn til sín í garðinn,
þegar hann var bankastjóri, að ræða viðskipti á meðan hann reitti arfa og vökvaði.228
Til er nokkuð nokkuð greinagóð lýsing á Alþingisgarðinum í blaðinu Ísafold sem
vitnað var til í upphafi þessa kafla og er sennilega fyrsta umfjöllunin um garðinn, þar
segir m.a.:
Í miðjum garðinum er kringlóttur grasreitur, nokkuð ávalur, með laufaskurði
í miðju og gróðursett þar margs konar skrautblóm, útlend og innlend.
Gangstígur mölborinn liggur í hring umhverfis þennan miðreit, 2 álna
breiður, og trjebekkir við hann að sitja á til beggja hliða, bogadregnir, 7-8
álna langir. Út frá þessum hringstíg liggja svo malarstígir jafn breiðir beint
út í hvert horn garðsins.
Fjallað er um steinhæðina í sunnanverðum garðinum og sagt að hægt sé að ganga
upp á hana. Á milli steinanna voru gróðursettar fjölmargar íslenskar jurtir.
Sáðreitirnir til hliðanna í garðinum, milli hornstíganna, eru alsettir
skógarviði, innlendum og útlendum: reyni, birki, eini, rauðvíði, ripstré,
rósviði, píl (10 tegundum), þyrni (til girðinga) ösp, furu, greni o.fl, er flest
hefir komið furðuvel upp, þó að sumt hafi kulnað.229
Ekki er talið að neitt af upprunalegu trjánum standi enn í garðinum.230
Þegar Friðrik áttundi Danakonungur kom til Íslands sumarið 1907 ásamt
ríkisþingmönnum, var haldin móttökuhátíð í Alþingishúsinu.
Sumir ríkisþingmanna fóru út í Alþingisgarðinn, lítinn en fallegan. Sífelldar
afsakanir Íslendinga á gróðurfábreytni vegna legu landsins áttu ekki við á
þessum stað, sem skartaði heilmiklum gróðri í fegurð og margbreytileik. Þar
skiptust á runnar ýmist til skrauts eða aldinræktar, blómreitir risu í prýði
meðfram gangstígum og á hinum grænu grasflötum var þroskamikilli
trjágróður.231
Árið 1913 var fjallað um garðinn og fólk hvatt til að „leggja leið sína í hann, því að
þó sólarlitlir hafi dagarnir verið í sumar þá er hann allfagur á að líta.“ Í þeirri umfjöllun
sagði Tryggvi frá trjám sem hann gróðursetti þrettán árum fyrr og að hann hafi fengið
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mörg þeirra frá Guðmundi Guðmundssyni lækni í Laugardælum. „Sýnir vöxtur þeirra og
viðgangur að mönnum er innan handar að eignast laglega garða í kringum hús sín hér, á
tiltölulega stuttum tíma ef menn hafa áhuga á því.“ 232
Þegar blaðamenn lögðu leið sína í Alþingisgarðinn 13. júní 1914, þá var „gamli
Tryggvi að verki og hlúði með föðurlegri umhyggju að trjám og blómarunnum.“ Hann
sagði þá vera of snemma á ferð því að garðurinn væri ekki uppá sitt besta fyrr en eftir
mánuð, þá væri þar fagurt um að litast. „Gamli maðurinn settist á einn bekkinn í
garðinum og andvarpaði er hann leit á trén, sem stóðu hnípin og biðu sólskinsins. Þó sá
nú lauf á sumum þeirra og þrútið barr á öðrum.“ Tryggvi sagði að „óvinum sinum“ gengi
best í garðinum og átti hann þá m.a. við hvönnina, maríustakkinn og fífilinn, „sem öllum
er hætt við að færa út kvíarnar og ásælast meira land en þeim er úthlutað. Kvaðst hann
eiga í ærnu stríði með það að halda þeim í skefjum svo ekki legðu þau undir sig allan
garðinn“ 233
Tryggvi átti margar gleðistundir í garðinum og varði síðasta sumrinu sem hann lifði,
árið 1917, við að
hlúa að nýgræðingnum þar og við ilm blóma. Í þessum garði kaus hann sjer
legstað. Þar hvílir hann nú, í steinhvelfingu þeirri, er hann hafði sjálfur látið
gera sjer þar. Ofan á steinhvelfingunni, á steinstöpli, stendur brjóstmynd af
Tryggva, eftir Ríkharð Jónsson, steypt í eir.234
Stöpullinn undir brjóstmyndinni er skreyttur með einskonar brúarmyndum, sem eiga
að tákna verklegar framkvæmdir Tryggva. Á stöplinum er einnig lágmynd úr kopar, þar
er mynd af tré og stendur á því Verndarhlynur dýranna.
Þessi hlynur táknar alúðarfulla umhyggju Tryggva fyrir dýrunum. Á
neðanverða plötuna eru mótuð öll íslensk húsdýr, í ýmsum stellingum, er
virðast una í ró og í skjóli trjesins, sem breiðir lim sitt yfir þau. En í liminu
eiga fuglarnir aðsetur sitt og sjást þeir einnig á myndinni.
Á bak við dýrin sjást íslensk fjöll, m.a. mynd af Búlandstindi, sem er engu
líkari en pýramída, gerðum af risa höndum og er þar táknaður hinn mikli
manndómskraftur Tryggva.235
Lágmynd þessi er einnig gerð af Ríkharði og var minnisvarðinn afhjúpaður þann 12.
desember árið 1917.
Ef marka má blaðagrein frá árinu 1920, virðist viðhaldi garðsins hafa hrakað eftir að
Tryggvi dó og:
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Mynd 90: Ný afmörkun á milli garðsins og viðbyggingarinnar við Alþingishúsið. Mynd:
BB 2011.

Mynd 91: Vetur í Alþingisgarðinum. Mynd: BB 2011.
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virðist því miður svo sem garðurinn sé töluvert vanræktur. Það er öðruvísi
umhorfs þar nú, en meðan Tryggvi stundaði garðinn, og er það illa farið. Það
þyrfti endilega að gera einhverjar ráðstafanir til þess að gera garðinn fagran
aftur, taka burt trén sem dauð eru og gróðursetja ný í þeirra stað. Og hlú að
blómunum.236
Einar Helgason garðyrkjumaður svaraði þessari gagnrýni stuttu síðar en ekki er vitað
til þess að hann hafi eitthvað haft með Alþingisgarðinn að gera á þessum tíma. Einar
sagði: „vil eg, til þess að koma í veg fyrir misskilning, taka það fram, að vanþrif þau, sem
eru í reynitrjánum þar, eru byrjuð fyrir mörgum árum, eða töluvert áður en breyting
varð á umsjón garðsins.“ Öll reynitré í bænum áttu að hafa þennan svepp, en hann mun
hafa náð að fella mörg þeirra, „er mundu hafa staðist hann í betra árferði.“ Einar taldi
þó einnig að reynitré í garðinum myndu ekki verða langlíf, því þau væru með
djúpleitandi rótum og grunnvatnsstaðan í Kvosinni fylgi vatnsyfirborði Tjarnarinnar.
„Líklegt er að birki vaxi betur í garðinum ... þar hafa nú nýlega verið gróðursettar
nokkrar ungar birkiplöntur,“ sagði Einar. Hann fjallaði svo um að síðustu ár hefði verið
sérstaklega óhagstætt veðurfar og því hefði blómskrúð í garðinum verið með minna móti
en áður. En „nú hefur verið gerður undirbúningur að garðurinn geti orðið fjölskrúðugur
að blómjurtum í sumar,“ 237 sagði Einar að lokum.
Garðurinn var opinn fyrir almenning á ákveðnum dögum, síðari hluta sumars ef
veður var gott, yfirleitt á sunnudegi í einn og hálfan tíma rétt eftir hádegi. 238 Ein fyrsta
auglýsing þess efnis birtist í blaðinu Ísafold árið 1895, í henni sagði:
„Alþingishúsgarðurinn verður opinn fyrir alla eldri en 10 ára hvern sunnudag í
ágústmánuði kl. 1.30 - 3 e.h.“ 239
Umræða um að hafa garðinn opinn fyrir almenning alla daga átti sér stað árið 1920.
Einar Helgason sagði eftirfarandi um þær hugmyndir.
Þetta er auðvitað eðlileg ósk, en miður heppilegt er það í framkvæmdinni.
Garðurinn er svo lítill, að þar rúmast ekki margir menn í senn.
Umsjónarmann þyrfti þar til eftirlits og það kostar peninga. Eg lít svo á að
aðallega sé garðurinn til fegurðarauka fyrir húsið, alþingismönnum og öðrum
er í húsinu dvelja, til ununar...240
Þrjátíu árum síðar, árið 1950 sendir Fegrunarfélag Reykjavíkur forseta Alþingis,
svohljóðandi bréf:
Stjórn Fegrunarfélags Reykjavíkur leyfir sér hér með að fara þess á leit við
hæstvirtan forseta Alþingis, að skrúðgarðurinn fyrir sunnan Alþingishúsið
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Mynd 92: Uppdráttur af garðinum gerður þegar viðbyggingin við Alþingishúsið var samþykkt árið 2000. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffur
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verði opnaður fyrir almenning og steinveggir þeir er nú umlykja hann verði
teknir burt að öllu eða einhverju leyti.241
Fallist var á að opna garðinn fyrir almenning og var hann opinn á hverjum degi eftir
hádegi næstu sumur á eftir. Bekkir voru settir í garðinn og var hann tölvuvert sóttur af
bæjarbúum. Gæslumann varð að hafa meðan garðurinn var opinn og var kostnaður við
hann greiddur úr bæjarsjóði. Hins vegar var ekki fallist á að taka niður steinvegginn við
garðinn.242 Þessi ráðstöfun mæltist vel fyrir hjá bæjarbúum sem sóttu garðinn mikið,
„enda er hann friðsæll og fallegur reitur í hjarta bæjarins.“ 243 Síðan þá hefur garðurinn
alltaf verið opinn almenningi.
Mesta breytingin á garðinum var þegar Kringlan á sunnanverðu Alþingishúsinu var
byggð árið 1908. Snarpar umræður áttu sér stað um viðbygginguna og Tryggvi beitti sér
gegn því að garðurinn yrði minnkaður, eins og varð svo raunin. Einar E. Sæmundsen
segist hafa leitt getum að því að viðbyggingin „hafi verið teiknuð með þessu bogadregna
lagi til þess að endurspegla hringform garðsins og milda áhrifin, þótt engar sannanir séu
fyrir því.“ 244
Samkvæmt Einari E. Sæmundsen, hefur allt frá fyrstu tíð verið lagður mikill
metnaður í að halda garðinum við og fengnir til þess fremstu garðyrkjumenn á hverjum
tíma. Í grein sem hann skrifaði um garðinn hélt hann því fram að Reykjavíkurborg hafi
tekið við umsjón hans eftir 1990.245 Það er rangt, því Alþingi hefur frá upphafi haft
umsjón með garðinum og ráðið garðyrkjumenn til að sinna honum.246 Árið 1978 kynnti
Árelíus Níelsson prestur sér garðinn. Þar hitti hann Jóhannes Magnússon dyravörð
Alþingis og Þórarin Inga Jónsson garðyrkjumann, en þeir sáu um Alþingisgarðinn á
þeim tíma. Árelíus lýsti Jóhannesi sem hlýjum manni „sem annast eftirlit og vernd“ og
Þórarinn sagði hann að sér virtist „anda og hrærast með ilmi blómanna og vexti
trjánna.“ 247 Ekki hafa fundist aðrar aðgengilegar heimildir sem greina frá
umsjónarmönnum garðsins og verkum þeirra í gegnum tíðina.
Í tilefni af 100 ára afmæli garðsins árið 1994 fékk Félag íslenskra landslagsarkitekta
heimild til þess að setja upp upplýsingarskjöld við inngang hans. Þar kemur m.a. fram
að garðurinn sé elsti varðveitti almenningsgarður á Íslandi.248
Reykjavíkurborg kom að endurnýjun garðsins árið 1996 og sagði Þórólfur Jónsson
garðyrkjustjóri að ákveðið hefði verið að viðhalda upphaflegu skipulagi hans. Miklu af
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Mynd 93: Einarsgarður við Laufásveg. Mynd: BB 2010.

Mynd 94: Styttan Pomona í garðinum. Mynd: BB 2010.
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gróðri var skipt út því stór hluti hans var úr sér vaxinn og mörg tré farin að láta á sjá.
Gróðursett var að nýju og bætt við rósum, skrautrunnum og „svolítið af þingvíði.“
Útlínur stíganna voru skerptar en að öðru leyti voru gerðar litlar breytingar enda
„heilagur garður“ að sögn Þórólfs. Stærsta breytingin fólst í því að fella nokkur stór
grenitré næst Alþingishúsinu vegna skuggavarps af þeirra völdum og plássleysis.249
Við byggingu þjónustubyggingar Alþingis vestan við garðinn, sem var byggð á
árunum 1999-2002, var reynt að raska garðinum sem minnst. Steinveggir sem voru með
suður- og vesturhlið hans voru teknir niður og í staðinn byggðir veggir í sama stíl og sá
sem er á austurhliðinni. Á milli nýbyggingarinnar og garðsins var veggurinn opinn svo
að „garðurinn njóti sín betur séð úr húsinu.“ 250
Hægt er að velta því fyrir sér hversvegna garðurinn hefur haldið sér svona vel í öll
þessi ár og ekki verið breytt að neinu marki. Hugsanlega hefur það haft áhrif að Tryggvi
er jarðsettur í garðinum og er hann þá nokkurskonar verndari hans. Það yrði mikið
vandamál að færa leiði Tryggva eitthvað annað. Hugsanlega var það ætlun Tryggva í
upphafi. Það, ásamt háa og rammgerða steinveggnum umhverfis garðinn, hefur sennilega
orðið til þess að vernda hann í öll þessi ár.

Einarsgarður
Sumarið 1899 veitti alþingi Búnaðarfélagi Íslands 3500 kr til að stofna gróðrarstöð í
Reykjavík. Keypt var land við Hallskot, um sex dagsláttur að stærð. Reykjavíkurbær
sýndi verkefninu velvilja, með því að leggja til ókeypis átta dagsláttur af landi, sem
skyldu renna aftur til bæjarins ef gróðurtilraunir legðust þar af. Einnig lét bærinn lengja
Laufásveg suður að Gróðrarstöðinni.251 Mælieiningin dagslátta er um 3000 fermetrar,
þannig að í heild var land Gróðrarstöðvarinnar um 4,2 hektarar að stærð. Í dag er
Einarsgarður staðsettur á elsta hluta gróðrarstöðvarinnar fyrir neðan gamla
Kennaraskólann og afmarkast garðurinn af Laufásvegi, Gömlu-Hringbraut og
Smáragötu. Árið 1909 var fólk hvatt til þess að heimsækja stöðina og sagt að:
Þeir sem koma til Reykjavíkur utan af landi um sumartímann, ættu engir að
láta hjá líða að skoða gróðrarstöðina sunnan við bæinn. Það er fallegur
blettur og einstakur hjer á landi, þegar alt er þar í blóma.252
Einar Helgason (1862-1935) garðyrkjufræðingur var ráðinn sem umsjónarmaður
Gróðrarstöðvarinnar. Hann hafði þá nýlega lokið námi í garðyrkju frá Danmörku. Áður
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Mynd 95: Vetrarsólin býr til langa skugga í garðinum. Mynd: BB 2011.

Mynd 96: Vetur í Einarsgarði Mynd: BB 2011.
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en Einar hélt utan til náms hafði hann t.d. verið garðyrkjumaður hjá Schierbeck
landlækni árið 1890 og hjá Tryggva Gunnarssyni í Alþingisgarðinum árið 1894.253
Á fyrstu árum Gróðrarstöðvarinnar fór mestur tími í að undirbúa jarðveginn, svo að
hægt væri að gera nákvæmar tilraunir.254 Í byrjun lagði Einar mikla áherslu á að fá
reynslu af sem flestum afbrigðum helstu matjurta- og fóðurplantna, sérstaklega
kartöflum og rófum, sem gæfu mesta uppskeru hérlendis. „Það er margra ára verkefni,
því bæði eru tegundirnar og afbrigði þeirra mörg og svo þarf líka nokkura ára samanburð
til þess að sú reynsla, sem fæst, geti álitist nokkurnvegin trygg,“ sagði Einar árið 1902.255
Eftir að Alþingi hóf að veita fjármagni til skógræktar árið 1901 var ákveðið að gera
ekki skógræktartilraunir í Gróðrarstöðinni. Einar vildi þó ekki útiloka tilraunir með
ræktun trjá- og runnategunda sem rækta mátti til ávaxta, til skjóls og til prýði. Eða
eins og Einar sagði sjálfur: „ræktun fóðurjurta og matjurta verður látin sitja fyrir allri
annari ræktun á gróðrarstöðinni, en að því er til trjátegunda kemur, verður að láta þær
sitja fyrir, sem geta orðið til sérlegra nytsemda til heimaræktunar.“ 256
Einar gerði miklar garðyrkjutilraunir á árunum 1898 til 1935. Hann reyndi allar
helstu matjurtir sem ræktaðar eru hérlendis í dag og rúmlega 500 tegundir og afbrigði
skrautjurta. Einnig reyndi hann 133 tegundir trjáa og runna, en fyrstu trén í
Gróðrarstöðinni gróðursetti hann 26. maí 1899 og standa nokkur þeirra enn í dag. Mjög
mikið af eldri trjám í Reykjavík eru komin frá Einari og hann sendi mikið af plöntum og
fræi út á land.257
Samhliða starfinu í Gróðrarstöðinni var Einar garðyrkjuráðunautur og fylgdi því
starfi fjöldi ferðalaga um landið og námskeiðahald.258 Ingólfur Davíðsson,
grasafræðingur og rithöfundur, lýsti Einari á þennan hátt:
Einar ferðaðist mikið og var allra manna kunnugastur garðyrkjunni víða um
landið - óvenju fær að leiðbeina - og segja hvað ætti bezt við á hverjum stað.
... Allir gátu leitað ráða til hans. Tók hann mönnum glaðlega og hressilega,
hvatti til framkvæmda og gaf ráð.259
Einar „virtist alltaf vera glaður og kátur, og hafði alltaf eitthvað nýtt á prjónunum.“ 260
Um aldamótin 1900 voru garðarnir mjög fáskrúðugir. En þetta breyttist allt fyrir
atbeina Einars og lærisveina hans, en hann hafði garðyrkjunámskeið í gróðrarstöðinni á
vorinn. Fleiri tóku auðvitað þátt, en þáttur Einars var mestur.261
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Mynd 97: Uppdráttur af garðinum frá 1956, eftir Reyni Vilhjálmsson og Hafliða Jónsson. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Hvít mappa merkt
gamlir uppdrættir 2.

Mynd 98: Uppdráttur af garðinum frá 1986, eftir Kjartan Mogensen. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Hvít mappa merkt gamlir uppdrættir
2.
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Í byrjun júní árið 1914 voru blaðamenn á ferð í Gróðrarstöðinni og kvað Einar þá
vera snemma á ferð því þar væri ekki margt að sjá. Hann sagði að
vorið hefði farið ómjúkum höndum um allan jarðagróða og hefði það ekki sízt
bitnað á trjánum. Væru þau nú fyrst að rakna við úr vetrardvalanum, en
væru þó enn föl og þreytuleg. ... Sjaldan eða aldrei áður munu garðar hér
hafa verið jafn eyðilegir um þetta leyti árs. Er það því sízt að furða þótt
margir menn séu deigir og hafa litla trú á því að hér geti nokkurn tíma vaxið
skógur.262
Einar starfaði í Gróðrarstöðinni til 1920 en þá hóf hann störf hjá Hinu íslenska
garðyrkjufélagi og starfaði þar til dauðadags 11. nóvember 1935.263 Ragnar Ásgeirsson
garðyrkjuráðunautur tók við af Einari þar til Gróðrarstöðin var lögð niður árið 1931.264
Eftir að Gróðrarstöðin lagðist af og Reykjavík eignaðist garðinn árið 1943 var honum
breytt í almenningsgarð.265 Það var gert í samræmi við fyrsta skipulagsuppdráttinn af
Reykjavík frá árinu 1927, en þar var garðinum markaður staður.266
Í viðtali við Sigurð Sveinsson garðyrkjuráðunaut árið 1945 sagði hann að þeim hluta
Gróðrarstöðvarinnar, sem var eign bæjarins hafi verið breytt í skemmtigarð og væri
framkvæmdum þar að mestu lokið. Gerð voru trjá- og blómabeð, lagðar grasflatir og
byggðar upp steinhæðir. Sigurður lýsti framkvæmdunum frekar og sagði það hafa verið:
mikið verk, því að sem næst öllu þurfti að breyta, og garðurinn var þarna
fyrir löngu fallin í óhirðu, bæði vegna illgresis og sjúkdóma í trjám. Mér er
nær að halda, að á næstu árum verði þessi garður einn vinsælasti
skemmtigarður bæjarins.267
Meira skjól var í Einarsgarði en öðrum almenningsgörðum bæjarins, að mati
Sigurðar. En hann taldi nauðsynlegt að Hringbrautin yrði malbikuð sem fyrst, ef gróður
ætti að geta þrifist meðfram götunni.
Tveimur árum síðar skrifaði Hafliði Jónsson grein um almenningsgarða Reykjavíkur, í
henni fjallaði hann m.a. um Einarsgarð, sem hann nefnir Laufásgarð og skrifaði:
Það er ekki langt síðan Reykjavíkurbær tók við miklum hluta
Gróðrastöðvarinnar af ekkju Einars heitins Helgasonar. Leyfi ég mér hér að
nefna þann hluta Gróðrarstöðvarinnar Laufásgarð, sem féll í hlut
Reykjavíkurbæjar.
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Mynd 99: Séð yfir Einarsgarð um 1950. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. I-803.

Mynd 100: Einarsgarður árið 1953. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. GRÓ 019 011 1-4.
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Garðyrkjuráðunaut var falið að sjá um endurskipulagningu á þessu svæði og
má segja að því verki sé nú fulllokið. Þarna voru fyrir allmörg tré, sem þó
voru illa farin af sjúkdómum og göturyki.
Er garðurinn allur hinn smekklegasti, nema hvað steinsallagöturnar hefðu
mátt missa sig og í stað þeirra koma hellustígar. Komið hefur verið fyrir
tveim steinhæðum á hinn ákjósanlegasta hátt, er önnur úr hraunhellum og
eru gróðursettar í hana ýmsar íslenzkar jurtir, hin er úr sæbörðu grjóti, sem
á vorin eru gróðursett í sumarblóm. Grasfletir eru í sæmilegu hlutfalli við
trjábeð og götur og í þær er komið fyrir beðum, sem gróðursettar voru í
birkiplöntur á s.l. sumri. Við Laufásveginn eru upphækkuð trjábeð og eiga
þau mikinn þátt í því að gera svip garðsins meiri.
Hafliði sagði að svæðinu hefði verið mikið breytt og flutt hefðu verið þangað nokkur
hundruð bílhlöss af mold. Þá þótti honum nauðsynlegt að garðurinn yrði girtur með
betri girðingu en var, sem myndi verja hann fyrir göturykinu.268
Árið 1948 var garðurinn formlega opnaður almenningi. Af því tilefni minntist
Sigurður garðyrkjuráðunautur aftur á mikilvægi þess að Hringbrautin yrði malbikuð, því
garðurinn lægi undir skemmdum því rykmökkurinn frá götunni væri í garðinum allt
árið.269
Garðurinn virðist hafa hitt beint í mark hjá bæjarbúum, því Sigurður sagði fjórum
árum síðar að garðurinn væri „orðinn vinsæll og mikið sóttur af fólki. Í þeim garði eru
nokkur stór og falleg tré frá gamalli tíð [og] maríusóleyjarnar í steinhæðinni vekja á sér
athygli vegfarenda.“ 270
Þann 8. desember 1954 fór fram afhending og afhjúpun höggmyndarinnar Pomona í
garðinum. Hún var hluti af listaverkagjöf danska kaupmannsins Louis Fought, sem hann
gaf Listasafni Íslands. Höggmyndin er eftir danska listamanninn Johannes Bjerg og er af
rómversku gyðjunni Pomonu sem var verndari gróðursins. „Hann óskaði þess að
„Pomona“ sneri ekki andlitinu á móti norðri. Hún ætti að standa þannig, að hún horfði
mót fyrsta sólarljósi vorsins og árgeislum morgunsins.“ 271 Staðsetning hennar í
Einarsgarði er því tilvalin til þess að virða óskir listamannsins.
Þremur árum síðar árið 1957 var garðinum formlega gefið nafnið Einarsgarður. Það
var gert í tilefni þess að 90 ár voru liðin frá fæðingu Einars, en áður hafði garðurinn,
yfirleitt verið nefndur Laufásgarðurinn.
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Mynd 101: Skemmtilegir haustlitir í Einarsgarði. Mynd: BB 2010.

Mynd 102: Laufin falla allt í kringum Pomonu. Mynd: BB 2010.
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Nokkru áður en borgarstjórn ákvað nafn garðsins, var hann endurbættur. Hafliði
Jónsson garðyrkjustjóri borgarinnar lýsti breytingunum og sagði í blaðaviðtali: „á
gangstíga hafa verið lagðar hraunhellur, kantar hlaðnir upp úr höggnum steini og
tröppur gerðar upp á Laufásveginn. Þá var grasfræi sáð fyrir þrem vikum í garðinn og
fögur blóm þar gróðursett.“ 272 Þá átti eftir að setja bekki í garðinn, „með nýstárlegu
sniði,“ einnig var handriði komið fyrir meðfram tröppunum.273 „Nokkur tré sem Einar
gróðursetti standa enn,“ sagði Ingólfur Davíðsson í grein sem hann skrifaði í tilefni
nafngiftarinnar og „gerð hefir verið fögur blómabreiða úr íslenzkri þrenningarfjólu og
nafn Einars og ártölin 1867 - 1957 letruð þar mjög smekklega með blómaletri
(spaðahnoðra og glitbrá).“ 274 Þessi blómaskreyting var staðsett í brekkunni fyrir neðan
Kennaraskólann og vakti mikla athygli. Skreytingin var talin vera hin fyrsta sinnar
tegundar á landinu og var unnin af Sigurði Alberti Jónssyni garðyrkjufræðingi sem
starfað hafði í Edinborg.275 Sigurður fór haustið 1950 í eins árs verknám til Edinborgar
og var m.a. einn þeirra sem um vorið vann við að gróðursetja í blómaklukkuna frægu
sem þar er að finna.276
Í viðtali við Jóhann Pálsson garðyrkjustjóra um almenningsgarða borgarinnar árið
1986 er m.a. fjallað um Einarsgarð. Þar sagði Jóhann að garðurinn í núverandi mynd
væri aðeins lítið brot þess flæmis sem heyrði áður undir gróðrarstöðina. Það ár var
nýbúið að planta stórum öspum í garðinn og til stóð að fjölga gangstígum. Ætlunin var
að reyna að hvetja fólk til að nýta sér útivistaraðstöðuna sem var að finna í garðinum.277
Ári síðar var garðurinn endurskipulagður og bætt við stígum og trjábeð aukin.
Verkið varð mun dýrara en áætlað var.278 Fengnir voru verktakar til að gróðursetja blóm
og ný tré og snyrta garðinn. Gunnar Hannesson verkstjóri framkvæmdanna taldi að
svæðið hefði verið alltof lítið notað. Nýjir göngustígar voru gerðir og nýjar tröppur niður
í garðinn frá Laufásveginum. Með gróðursetningu mörg hundruð plantna og nokkurra
stórra trjáa, átti að reyna að fá skjól í garðinn og loka hann af frá umferðinni. 279
Árið 1992 var garðurinn lítillega lagfærður og endurbættur. Hönnuður breytinga var
Kjartan Mogensen landslagsarkitekt.280
Ekki hafa verið gerðar frekari breytingar á garðinum síðan þá. Hinsvegar voru nýlega
[2010-2011] uppi hugmyndir um að skerða garðinn vegna uppbyggingar og stækkunar
Landsspítalans við Hringbraut. Enn í dag [2012] hefur þó ekki verið samþykkt
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Mynd 103: Arnarhóll. Mynd: BB 2011.

Mynd 104: Arnarhóll og nágrenni. Mynd: BB 2010.
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deiliskipulag fyrir svæðið og því ekki ljóst hvort af skerðingu garðsins verður eða hvort
hann verði nýttur af sjúklingum spítalans t.d. í svokallaðri „grænni endurhæfingu.“ 281

Arnarhóll
Elsta skriflega heimildin um Arnarhól er frá 16. öld þegar Hrafn Guðmundsson bóndi í
Engey átti hann. Hrafn gaf Viðeyjarklaustri jörðina árið 1534 og varð hún síðar eign
konungsins. Við stofnun kaupstaðar í Reykjavík árið 1786, ætlaðist konungur að jörðin
Arnarhóll myndi leggjast við Reykjavíkurlandið, en svo varð ekki fyrr en síðar.282
Bæjarland kaupstaðarins var stækkað í febrúar árið 1835 og þá var Arnarhóli m.a. bætt
við og hefur hann tilheyrt Reykjavík síðan.283
Þar til tukthús var byggt syðst á Arnarhólstúninu á árunum 1759-1764, þótti
Arnarhóll myndarlegt býli, en hálfri öld síðar var bærinn orðinn mjög hrörlegur.
Ástæður þess voru m.a. þær að tekjur býlisins voru lagðar til reksturs á tukthúsinu og
embættismenn þess fengu jörðina til eigin afnota. Þær fjölskyldur sem bjuggu á býlinu
stóðu þar stutt við. Síðasti ábúandinn bjó þar til ársins 1828, en þá þótti býlið vera
kaupstaðnum til mikillar óprýði og var rifið. Peter F. Hoppe stiftamtmaður (1824-1829)
lét rífa það og þótti sú framkvæmd gott framlag til fegrunar bæjarins. Bæjarhúsunum
var lýst sem kofaþyrpingu eða rústum og því hafa þau ekki verið ásjáleg síðustu árin sem
þau voru í notkun.284
Skuggahverfið sem allt var byggt úr Arnarhólslandi hafði iðulega verið þyrnir í
augum þeirra stiftamtmanna sem höfðu Arnarhól til ábúðar. [Þeir hafa ekki viljað hafa
kotmenn nálægt sér.] Því reyndist mjög erfitt að fá útmælt stæði fyrir hús í
Arnarhólstúni, „og verður það aldrei fullþakkað, að túnið varð ekki þakið kotum,“
skrifaði Klemens Jónsson í bók sinni Saga Reykjavíkur sem kom út árið 1929.285
Í merkilegri grein eftir Vestur-Íslendinginn A. J. Johnson sem var skrifuð árið 1908,
fjallaði hann um almenningsgarða. Johnson taldi Austurvöll vera of lítinn sem „park“
því borgin ætti eftir að stækka. Hann skrifaði m.a.: „mér finnst óumflýjanlegt fyrir
Reykjavíkurbæ, að hugsa sér fullkomnari skemmtigarð, [en Austurvöll] og sýnist mér, að
Arnarhóll og túnið kringum hann, sé sá blettur sem taka eigi fyrir skemtigarð. Þaðan er
fagurt útsýni yfir höfnina og til fjallanna.“ 286
Johnson taldi einnig að bókasafnshúsið ætti að vera í garðinum „og að sjálfsögðu þær
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Mynd 105: 17. júní hátíðarhöld á Arnarhóli árið 1948. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. LS 75-73.

Mynd 106: Arnarhóll og nágrenni árið 1946. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. LS 30-47.
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standmyndir merkra íslenzkra manna sem þegar eru til eða verða gjörðar hér eftir ...“
Hann lýsti því svo hvernig hann sá garðinn fyrir sér og skrifaði:
Umgirtur þyrfti hann að vera að sjálfsögðu og plöntuð trjáröð hringinn í
kring og grasflatir hingað og þangað, með 4 gangbrautum meðfram og
bekkjum til að sitja á. Fallegast væri ef hver grasflötur væri umgirtur
blómum eða lágum viðartegundum.
Garðinn kallar hann Ingólfsgarð og líkir honum við Central Park í Winnipeg og segir að
lokum: „ég hef oft óskað í huga mér, að „Central Park“ væri kominn heim á Arnarhól.“ 287
Áður, árið 1864, hafði Sigurður Guðmundsson málari komið með tillögu um að friða
Arnarhól og reisa þar styttu af Ingólfi Arnarsyni, ennfremur vildi hann grafa stalla í
hólinn allt frá Læknum og hlaða tröppur úr höggnum steini upp að styttunni.288 Síðar
áttu sér oft stað umræður um það hvort byggja ætti á Arnarhóli eða ekki. Loks var
ákveðið að stytta Ingólfs Arnarsonar skyldi standa efst á hólnum og hafist handa við
gerð stalls undir styttuna árið 1923. Hún var svo afhjúpuð í febrúar 1924 að viðstöddu
miklu fjölmenni. Styttan var gerð af Einari Jónssyni myndhöggvara en það var
Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur sem stóð fyrir framkvæmdinni. Ýmsir munir komu upp
við framkvæmdina og var rætt um það hvort ekki ætti að rannsaka hólinn, en ekkert var
gert. Svo virðist sem staðsetning Arnarhólsbýlisins hafi verið algerlega gleymd um 1920,
rúmlega 90 árum eftir að það var rifið.289
Fjallað var um uppsetningu styttunnar í barnablaðinu Ljósberinn og þar er að finna
þessi hátíðlegu tilmæli til barnanna:
munið svo, að sá staður, þar sem Ingólfslíkneskið stendur er helgur staður.
Þið megið aldrei henda steinum þangað, aldrei slíta þar upp blóm, aldrei
kasta óhreinindum á stöpulinn og því síður á líkneskið, aldrei kríta á
stöpulinn eða krukka í hann með neinu. En þögul og prúð megið þið ganga
þangað upp og skoða hið fagra listaverk.290
Á fyrsta fundi Samvinnunefndar um skipulag þann 10. mars 1924 var tekið fyrir
erindi stjórnarráðsins til borgarstjóra, þar sem óskað var umsagnar um hvort
bæjarstjórnin hafi eitthvað við það að athuga, að væntanleg leikhúsbygging verði reist á
horninu við Lækjartorg norðan Hverfisgötu. Nefndin var sammála um að vegna
Ingólfsstyttunnar væri ekki gerlegt að byggja á þeim stað, eins hátt hús og leikhúsið
myndi verða.291
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Mynd 107: Seðlabankinn með Hörpu í baksýn. Mynd: BB 2011.

Mynd 108: 17. júní 1962. Mynd: Adolf Karlsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 1998 15 008 2-2.
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Á fyrsta skipulagsuppdrætti fyrir Reykjavík árið 1927 var afmarkaður reitur á
Arnarhóli sem náði frá Ingólfsstræti niður að Kalkofnsvegi meðfram Hverfisgötu.292 Þar
með var tilvera Arnarhóls sem opins svæðis eða almenningsgarðs tryggð og hefur sú
skipulagsákvörðun haldist síðan þá.
Í byrjun ársins 1934 gerðu íslenska ríkið og Reykjavíkurbær með sér samning sem
veitti bænum heimild til að nota Arnarhólstún til frjálsrar aðgöngu fyrir bæjarbúa, að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þau voru að borgin ætti ekki að greiða neina leigu
fyrir Arnarhól og leyfa ætti umferð almennings um túnið, en
þó skal þess gætt að túninu sé haldið í góðri rækt og er því
Reykjavíkurkaupstað ávalt skylt að hafa gæslumann á sinn kostnað, til
eftirlits, þegar túnið er opið fyrir almenning og jörð er þýð. Sérstaklega skal
þess gætt að hóllinn umhverfis Ingólfslíkneskið sé varinn ágangi og
trjáplönturnar meðfram túngirðingunni varðar skemmdum.
Borgin átti svo að halda girðingunni við og leigutíminn var óákveðinn.293 Eftir því
sem næst verður komist er þessi samningur enn í gildi og væri áhugvert að rannsaka
þetta frekar.
Með því að skoða gamlar ljósmyndir af Arnarhóli frá þessum tíma, má sjá að
trjágróður sá sem talað er um í samningnum virðist ekki hafa dafnað á hólnum, því
hann er hvergi að sjá á þeim ljósmyndum sem skoðaðar hafa verið. Hins vegar má sjá að
hóllinn hefur verið mikið notaður sem útivistarstaður því á myndunum er jafnan mikið
af fólki á hólnum. Hann hefur því verið notaður af almenningi á hátíðisdögum og sem
svæði til að sýna sig og sjá aðra þegar veður var gott.
Árið 1936, tveimur árum eftir að samningurinn er gerður, sendi ráðherra atvinnu- og
samgöngumála Haraldur Guðmundsson, Pétri Halldórssyni borgarstjóra bréf þar sem
bent var á að skilyrðum samningsins hafi, „á engan hátt verið fullnægt.“ Því fór ráðherra
fram á það að ráðinn yrði „þegar bót á þeirri vanhirðu sem túnið, girðingin og annað þar
er í.“ Með tilvísun til samningsins var þess vænst að gæslumaður yrði hafður þar að
staðaldri.294
Svo virðist sem bæjaryfirvöld hafi tekið á málunum og gæslumaður ráðinn til að
sinna Arnarhóli, því árið 1942 hittir blaðamaður Morgunblaðsins Matthías Þórðarson
þjóðminjavörð á gangi á Hverfisgötunni. Hann var þá nýbúinn að mæta gömlum manni
og sagði við blaðamanninn:
Jeg var að hrósa þessum gamla manni fyrir það, hve vel hann hirðir
Arnarhólstúnið. Þar sjest aldrei brjefsnipsi eða annað, sem óprýðir túnið.
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Mynd 109: Afhjúpun styttunnar af Ingólfi Arnarsyni 24. febrúar 1924. Mynd: Magnús
Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. MAÓ 327

Mynd 110: Heyjað á Arnarhóli sumarið 1930. Mynd: Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. MAÓ 1602
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Hann hefir tekið að sjer að halda túninu hreinu og gerir það prýðilega.295
Eitt atriði sem vekur upp spurningar er yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir Arnarhóli.
Svo virðist sem ríkið hafi á einhverjum tímapunkti eignast Arnarhól, en jörðin var, eins
og áður kom fram, sameinuð Reykjavíkurkaupstað árið 1835. Hugsanlega hefur ríkið
keypt land undir Safnahúsið og þá haft það ríflegt til þess að reisa þar fleiri opinberar
byggingar. En frekari rannsóknir þarf til þess að komast að hinu sanna í þessu máli og
verður það ekki gert að svo stöddu.
Um sumarið 1943 var unnið að nýju skipulagi Reykjavíkur innan Hringbrautar.
Hörður Bjarnason fjallaði ötullega um fyrirhuguð almenningssvæði nýja skipulagsins. Í
Vísi sagði hann m.a. að stærsta opna svæðið innan Hringbrautar væri vitanlega
Arnarhólstúnið. Samkvæmt skipulagstillögunni átti ekki að skerða það á neinn hátt, en
umhirða þess var á hendi garðyrkjuráðunauts Reykjavíkur.296
Árið 1947 skrifaði Hafliði Jónsson, þá garðyrkjumaður hjá Reykjavíkurborg en síðar
garðyrkjustjóri, umfjöllun í Ársrit Garðyrkjufélagsins um skrúðgarða Reykjavíkur. Um
Arnarhól sagði hann m.a.:
Það er fjölsótt af öllum þorra Reykvíkinga, sem vilja finna angan úr grasi á
sólríkum sumardögum, en þaulsetnastur virðist hann þó vera af hinum
svonefndu drykkjurónum, sem sitja eða liggja þar jafnan í stórum hópum og
skeyta lítt um veðurfar.
Og ekki má gleyma sporlötum embættismönnum, sem stytta sér leið yfir
túnið og traðka niður gróður og svörð. Verið getur að fleiri séu þeim jafn
sekir í þeim efnum og bætir það þó ekkert um hlut þeirra.297
Sennilega á Hafliði þar við embættismenn sem unnu í forsætisráðuneytinu eða
fjármálaráðuneytinu og hann hafði séð, í starfi sínu fyrir borgina, ganga ranga leið yfir
túnið. En Hafliði lýsti Arnarhóli frekar og sagði að þau örfáu blómabeð sem höfðu verið
sett meðfram gangstígum væru sviplítil og ófullnægjandi á jafn víðfeðmu svæði og
Arnarhóll væri. Þá fannst honum lítið koma til þeirra birkihríslna sem höfðu verið
gróðursettar meðfram Ingólfsstræti og tóku litlum framförum enda orðnar „stálpaðar
kræklur þegar þeim var komið þar fyrir.“ Hafliði lagði til að hóllinn yrði endurgerður á
þann hátt að gerðir yrðu stallar, eins og voru undir styttunni, sem héldu áfram niður
brekkuna. „Í stalla þessa á að koma tröppum í fláana og gangbrautir úr hellum milli
trappanna. Hér og þar í stalla þessa mætti koma fyrir smá hvömmum er veittu skjól
fyrir næðingnum. Á stallabrúnirnar mætti gróðursetja birki eða aðrar harðgerar
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Mynd 111: Uppdráttur af Arnarhóli 1993. Mynd: Úr teikningasafni umhverfisstjóra Reykjavíkur.
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trjátegundir.“ 298
Árið 1952 sagði Sigurður garðyrkjuráðunautur að gerðar hefðu verið talsverðar
endurbætur á Arnarhólstúninu en grasrótin eyðilegðist þar á hverju sumri aðallega eftir
útiskemmtanir og hátíðarhöld.299 Hann sagði einnig að Arnarhóll væri þéttsetinn af fólki
flesta góðviðrisdaga og ekki hægt að komast hjá því að hann yrði fyrir meiri og minni
spjöllum á hverju sumri.300
Arnarhóli var svo viðhaldið þannig næstu árin og engar stórframkvæmdir eða
gróðursetningar voru gerðar ef marka má gamlar ljósmyndir. Norðan megin á hólnum
var lengi vel bílastæði sem var afmarkað frá hólnum með bárujárnsgirðingu og norðan
við það var sænska frystihúsið svokallaða. Árið 1961 var bárujárnsgirðingin rifin og
hlaðinn steinveggur í staðinn. Þá var einnig lokið við að helluleggja alla stíga á hólnum,
sem áður höfðu ávallt verið sand eða malarbornir.301 Á lóðum frystihússins og
bílastæðisins reis síðar hús Seðlabanka Íslands.
Árið 1973 var efnt til fjölmenns mótmælafundar á Arnarhóli. Á honum var
fyrirhugaðri byggingu Seðlabankans mótmælt. Byggingin þótti meðal annars eyðileggja
útsýni til norðurs302 og gerði fundurinn eftirfarandi kröfu til borgarstjórnar Reykjavíkur
að hún leyfi ekki nein meiriháttar mannvirki á eða við Arnarhól og að hún
endurskoði skipulag nánasta umhverfis Arnarhóls, svo að hann fái áfram
notið sín sem fegursti útsýnis- og útivistarstaður gamla bæjarins.303
Vitnað er til Aðalskipulags Reykjavíkur, en samkvæmt því var ekki gert ráð fyrir að
háar byggingar risu norðan megin á hólnum. Ennfremur stendur þar að „ríkið hefur
eftirlátið Reykjavíkurborg hann [Arnarhól] gegn því, að borgin annist viðhald hans.“ 304
Ýmsir þjóðþektir einstaklingar tóku þátt í mótmælunum m.a. Vigdís Finnbogadóttir
þáverandi leikhússtjóri og í kjölfar hans var efnt til landsöfnunar undirskrifta gegn
byggingunni. Flutt voru ávörp þriggja skálda sem ekki komust á fundinn, þeirra
Gunnars Gunnarssonar, Tómasar Guðmundssonar og Halldórs Laxness. Í ávarpi
Halldórs sagði hann:
Tek þátt í mótmælum landsmanna gegn ábyrgðarlausri hégómadýrð með
sóun á almannafé til að reisa afkáralegt monthús yfir fjárhagsvanmátt og
verðbólgu, skerða stolt höfuðborgarinnar og byrgja náttúrufegurð
höfuðstaðarins.305
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Mynd 112: Fólk í sólbaði á Arnarhóli um 1945. Mynd: Ólafur Magnússon. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
ÓLM 0058

Mynd 113: Mótmæli á Arnarhóli. Mynd: Tíminn. 11. sept. 1973, bls. 8.
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Ekki er ljóst hvort mótmælin hafa haft einhver áhrif, en ljóst er að hús Seðlabankans
reis nokkrum árum síðar við hólinn. Arnarhóll hélt áfram að vera í umsjá borgarinnar
og á árunum 1976-1980 voru tröppur og grasflatir í kringum styttuna endurnýjaðar og
allar hellur teknar upp og endurbættar.306
Árið 1984 var efnt til hugmyndasamkeppni um hlutverk og mótun Arnarhóls og
umhverfis. Það voru Reykjavíkurborg og Seðlabanki Íslands sem efndu til
hugmyndasamkeppninnar. Fyrirhugað var að ljúka byggingu Seðlabankahússins árið
1986 og því þyrfti að gera hólinn þannig að þar væri hægt að halda upp á 200 ára
afmæli borgarinnar. Það var einnig mat
forráðamanna borgarinnar að hólnum og svæðinu í kring yrði að gera
eitthvað til, ef hann ætti að verða á ný það aðdráttarafl sem hann áður var,
bæði lagfæra hann og laga að þeim kröfum, sem gerðar eru til nýtingar hans
sem útivistarsvæðis.
Keppnin var opin öllum íslenskum ríkisborgurum og þeim erlendu mönnum sem dvöldu í
landinu. Af 31 tillögu sem bárust voru sex valdar til frekari keppni og úrvinnslu, í öðrum
áfanga samkeppninnar.307
Vinningstillagan úr þeim áfanga keppninnar var eftir arkitektana Birnu Björnsdóttur
og Hilmar Þ. Björnsson. Þau fengu Einar E. Sæmundsen landslagsarkitekt til þess að
útfæra nánar hugmyndirnar sem voru komnar úr fyrri áfanga keppninnar.308
Garðyrkjustjóri borgarinnar segir í ársskýrslu sinni að á árinu 1986 hafi borgin tekið
þátt í gerð skrúðgarðs, ásamt Seðlabankanum á þaki Kolaportsins. Tveimur árum síðar
var lokið við frágang á torgi við Seðlabankann og gróðursetningu þar í kring, samkvæmt
verðlaunatillögunni frá árinu 1985.309
Vorið 1993 var haldið áfram með framkvæmdir á hólnum sjálfum í samræmi við
verðlaunatillöguna. Allt svæðið átti að lækka um tvo metra, þar á meðal styttan af
Ingólfi Arnarsyni. Einu friðlýstu fornminjarnar sem vitað var um á svæðinu voru
Arnarhólstraðirnar. Þær eru leifar elsta þjóðvegarins til Reykjavíkur, en hann lá fyrir
Arnarhólinn og endaði við lækinn. Traðirnar eru vel sýnilegar á yfirborði og var þess
gætt að þær yrðu ekki fyrir raski af völdum framkvæmdanna.310
Þegar hefja átti framkvæmdir á svæðinu fyrir framan háhólinn og niður að
Kalkofnsvegi, var komið niður á minjar t.d. gjóskulag yfir einni hleðslunni sem var
tímasett til ársins 1226. Þar sem ekki stóð til að ráðast í uppgröft á svæðinu, var það
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Mynd 114: Hljómskálagarðurinn og styttan af Bertel Thorvaldsen. Mynd: BB 2011.

Mynd 115: Séð yfir Hljómskálagarðinn frá syðri enda Þorfinnstjarnar. Mynd: BB 2010.
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endurhannað þannig að það yrði ekki fyrir raski. Því var næst hafist handa við að lækka
háhólinn sjálfan. Ekki var talið að þar væru fornminjar, því að á árunum 1920-1924
hafði allt svæðið orðið fyrir miklu raski þegar Ingólfsstyttan var reist. En þá hafði allur
jarðvegur sem þurfti til að byggja stallana undir styttuna, verið tekinn úr hólnum
sjálfum, en ekki flutt að eins og tíðkast nú á tímum.311 Því kom það nokkuð á óvart að
komið var niður á gamla Arnarhólsbæinn, en hann hefur staðið á háhólnum.
Bæjarrústin var illa farinn bæði vegna þess að bærinn hafið verið rifinn árið 1828 og
vegna framkvæmdanna 1920-1924. Þó komu upp margir munir, en eingöngu lítill hluti
bæjarins var grafinn upp og bíður afgangurinn betri tíma.312
Það má því segja að framtíð Arnarhóls sé tryggð, að einhverju leyti. Enn í dag er
hann notaður til hátíðarhalda líkt og síðustu áratugina t.d. á 17. júní og Gaypride.
Mun það eflaust verða svo áfram næstu árin.

Hljómskálagarðurinn
Allt frá fyrri hluta 19. aldar komu fram hugmyndir um að gera almenningsgarð við
Tjörnina í Reykjavík. Einnig komu fram hugmyndir með jöfnu millibili, um að gera
Tjörnina að höfn eða þar til Reykjavíkurhöfn var gerð á árunum 1913-1917.313 Formlegt
nafn almenningsgarðsins er Tjarnargarðurinn og var það samþykkt árið 1952.314
Hinsvegar hefur hann yfirleitt verið nefndur Hljómskálagarðurinn og verður það nafn
notað í þessum kafla.
Hljómskálagarðurinn var byggður upp á gömlum öskuhaugum og því var
jarðvegurinn í honum margbreytilegur og ekki mjög heppilegur til ræktunar. En það
sem stóð garðinum mest fyrir þrifum fyrstu áratugina var vindurinn, því ekki var hugsað
til þess í upphafi að reyna að mynda skjól í honum gagnvart norðanáttinni. Enn í dag
bítur Kári í kinn þess sem gengur um garðinn.
Ákvörðun bæjarstjórnar um að gera almenningsgarð við Tjörnina má rekja til
hugmynda Einars Helgasonar garðyrkjumanns frá árinu 1901. Þá skrifaði Einar grein
sem fjallaði um Tjörnina og sagði Einar að hún „með túnunum í kring, virðist vera
sjálfkjörinn skemtigarður (Lystanlæg) bæjarins.“ Hann taldi að túnin sem lágu að
tjörninni ykju mest á fegurð hennar og sagði: „vötn eru æfinlega fallegust þar sem
grænar grasflatir liggja að þeim, og sé þar að auki strjálingur af trjám og runnum, þá
eykur það enn á fegurðina.“ 315 Nokkrum vikum síðar stóð Einar fyrir fundi á Hótel
311

Ragnar Edvardsson, „Fornleifar á Arnarhóli.“ Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1994. Reykjavík 1994,
bls. 21-22.
312
Ragnar Edvardsson, „Fornleifar á Arnarhóli.“ Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1994. Reykjavík 1994,
bls. 27.
313
Sjá t.d. Páll Líndal, Bæirnir byggjast. Yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938.
Reykjavík 1982, bls. 165. og Íslendingur. 26. feb. 1862, bls. 165.
314
Tíminn. 21. ágúst 1952, bls. 2.
315
Einar Helgason, „Tjörnin.“ Elding. 31. mars 1901, bls. 58.

141

Mynd 116: Haust í Hljómskálagarðinum. Mynd: BB 2010.

Mynd 117: Skothúsvegur liggur yfir Tjörnina á brú. Mynd: BB 2010.
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Íslandi þar sem rætt var um Tjörnina og hugsanlegan „skemtistíg“ meðfram henni. Um
30 manns sátu fundinn þar á meðal meirihluti bæjarfulltrúa. Eftir talsverðar umræður,
skoraði fundurinn á bæjarstjórnina að ekkert yrði „gert til að spilla fyrir því, að gerður
[yrði] skemtistígur og lystigarður umhverfis tjörnina.“ 316 Á næsta fundi bæjarstjórnar var
samþykkt að taka frá ræmu umhverfis sunnanverða Tjörnina undir fyrirhugaðan
skemmtistíg, en ekki var hægt að leggja fé til frekari framkvæmda.317
Lítið var rætt um gerð almenningsgarða næstu árin og það er ekki fyrr en í ágúst
1908 að umræður um almenningsgarð áttu sér stað í bæjarstjórn Reykjavíkur. Þá höfðu
Knud Zimsen bæjarfulltrúi og Fr. Kjörboe danskur arkitekt, sem m.a. vann að smíði
Safnahússins við Hverfisgötu, sent bæjarstjórninni erindi um að koma yrði upp
skemmtigarði við syðri enda Tjarnarinnar.318 Með erindinu fylgdi uppdráttur af
fyrirhuguðum garði.319
Í greinargerð með uppdrættinum sögðu þeir Zimsen og Kjörboe:
Við undirritaðir höfum um lengri tíma hvor um sig hugsað þetta mál, en
okkur finnst nú vera kominn tími til, að tekin verði einhver ákvörðun um
það, þar sem þegar er búið að byggja talsvert meðfram Tjörninni beggja
megin út frá bænum; og ekki er unt að halda því áfram lengur, fyr en ljóst
er, hvernig bæjarstjórnin vill láta nota lóðir þær, sem liggja við suðurenda
Tjarnarinnar. Þess vegna leyfum við okkur sameiginlega að senda háttvirtri
bæjarstjórn tillögur okkar í þessu efni og höfum við á meðfylgjandi
uppdráttum sýnt hvernig við hugsum okkur fyrirkomið skemtigarði við
suðurenda Tjarnarinnar.320
Þeir lýstu því svo af hvaða götum garðurinn afmarkaðist og lögðu til að Skothúsvegur
yrði lengdur með uppfyllingum yfir Tjörnina. Einnig lögðu þeir til að gera uppfyllingu
út í Tjörnina norðan við Skothúsveg, þar sem skyldi byggja veisluskála með blómagarði í
kring og bátabryggjum út í Tjörnina. Garðinum lýstu þeir svo nánar og sögðu:
Með austur- og vesturjaðri garðsins hugsum við okkur að gróðursett verði
trje, en til skjóls gjörðir steinveggir, eins og sýnt á uppdrættinum og á milli
þessara veggja litlir opnir torfkofar með sætum. Blómsturgarð hugsum við
okkur í suðausturhorninu, en að öðru leyti höfum við hugsað okkur gras og
runna milli stíganna um garðinn. Upp úr Tjörninni verður að grafa og laga
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bakka hennar, eins og uppdrátturinn sýnir og má á honum sjá, hvernig við
hugsum okkur allt fyrirkomulag skemtigarðsins.
Þeir voru ekki í neinum vafa um ávinning bæjarbúa af því að fá slíkan garð og töldu
víst að bæjarstjórnin væri þeim sammála. Þeim var þó ljóst að ekki væri mögulegt að
leggja mikið fé til framkvæmda, en töldu það mjög nauðsynlegt að þarna yrði ákveðið að
byggja upp almenningsgarð.321
Engin kostnaðaráætlun fylgdi erindinu, „enda var þetta mest til þess gjört að vekja
athygli bæjarstjórnarinnar á málinu, og hvetja hana til að haga svo lóðasölu á þessu
svæði, að það kæmi ekki síðar í bága við þetta skemtigarðsmál þegar það kæmist í
framkvæmd,“ stóð í blaðinu Reykjavík.322 Með tillögu Zimsens og Kjörboe að leiðarljósi,
tók bæjarstjórn Reykjavíkur frá land við sunnanverða Tjörnina, með formlegum hætti
árið 1909.323 Ekki var framkvæmt eftir þessum uppdrætti en Hljómskálagarðurinn
byggðist síðar upp á svæðinu.
Framkvæmdir við Skothúsveg hófust um 1912 með sorpuppfyllingum beggja vegna
Tjarnarinnar. Þessar uppfyllingar vöktu deilur og umtal í bænum því sóðaskapurinn í
Tjörninni þótti nægur fyrir. Veginum var lokið um 1920 þegar gerð var lítil trébrú sem
tengdi saman uppfyllingarnar. Öskuhaugarnir voru þá færðir suður í Tjarnarenda og eru
að talsverðu leyti undirstaða Hljómskálagarðsins eins og áður hefur komið fram.324
Fyrstu framkvæmdir við garðinn hófust ekki fyrr en vorið 1914 þegar gróðursettar
voru um 400 trjáplöntur, aðallega birki sem tekið var úr Vatnaskógi. Agner F.
Kofoed-Hansen skógræktarstjóri og Einar E. Sæmundsen skógfræðingur stóðu fyrir
framkvæmdinni. Plönturnar voru gróðursettar vestan við Tjörnina fyrir neðan núverandi
Bjarkargötu. Nafn götunnar var formlega samþykkt árið 1927 og er dregið af
trjálundinum, sem samanstóð af áðurnefndum björkum.325 Einar fékk af því tilefni
nokkra blaðamenn á svæðið, í einu blaðanna sagði m.a.: „var nú sumt tekið að laufgast
og er það vonandi að sumarið verði ekki til þess að spilla þessari viðleitni mannanna að
klæða landið, og að við megum lifa það að þarna rísi upp skemtigarður (park) handa
Reykvíkingum.“ Reiturinn sem var um 12 faðmar á breidd og 15 faðmar á lengd var
girtur með gaddavírsgirðingu, „svo ekki verði skepnur nýgræðingnum að fjörlesti.“ 326
Þessar plöntur áttu erfitt uppdráttar „enda uppgrafnar birkiplöntur ekki líklegar til
mikilla afreka auk þess sem birki úr Vatnaskógi er bæði lágvaxið og kræklótt eins og
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Mynd 120: Hljómskálinn og styttan af Bertel Thorvaldsen um 1950. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. LS
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víðar á Vesturlandi,“ 327 sagði Samson B. Harðarson landslagsarkitekt í stuttri umfjöllun
um garðinn árið 2005. Plönturnar komu þó víðar að en úr Vatnaskógi og voru
gróðursettar í reitinn næstu árin. Það var þó ekki uppruni plantnanna sem kom í veg
fyrir að þær döfnuðu eins og Samson sagði, heldur jarðvegurinn og
gróðursetningaraðferðin, en fjallað verður um það síðar í þessum kafla.
Margir voru vantrúaðir á að þarna gæti vaxið upp skógur. Ein gagnrýnisröddin sagði
t.d. árið 1916:
Því miður er hætt við að þar vaxi aldrei tré - ekki einu sinni eitt einasta, er
það nafn verðskuldi. ... Reynsla er fengin fyrir því, að tré vaxa als ekki,
hvorki á eyjum né útnesjum eins og hér, nema því aðeins að þau séu í algjöru
skjóli sunnan í móti ... Í trjágarðinum fyrirhugaða vex aldrei tré, nema ef
himinháir steingarðar yrðu steyptir, þá væri lítil von.328
Á árunum 1914 til 1933 vann Kofoed-Hansen skógræktarstjóri, að því að gróðursetja
tré í Hljómskálagarðinum fyrir neðan Bjarkargötu og við Hljómskálann. Þar var því
nokkurskonar gróðrarstöð sem fékk lítilsháttar fé í styrk frá bænum. Árið 1934 fór
Kofoed-Hansen fram á þóknun frá bænum, fyrir 19 ára starf sitt í þágu hans. Hann
sagði m.a.:
Jeg hef ekki upprunalega farið fram á að fá þóknun fyrir þetta starf, því að
jeg áleit það skifta litlu fyrir mig. Nú horfir öðruvísi við, og þar sem starfið
framvegis hefur verið falið bæjarverkfræðingi, vil jeg fara þess á leit við
bæjarráðið að veita mjer 1000 kr. þóknun fyrir þetta 19 ára starf.329
Bæjarráð synjaði beiðni skógræktarstjóra og er ekki að fullu ljóst hversvegna.330 Svo
virðist sem hvergi hafi verið fjallað um þetta 19 ára ræktunarstarf Kofoeds-Hansen í
garðinum og telst það nokkuð merkilegt. Knud Zimsen nefndi hann ekki einu sinni á
nafn þegar hann skrifaði bók sína Úr bæ í borg. „Meðan Páll Einarsson var borgarstjóri,
voru gróðursett trén sem eru við Bjarkargötu og Skothúsveg. Var veitt lítilfjörleg
fjárveiting til þess árið 1913,“ var það eina sem Knud hafði að segja um ræktunina á
svæðinu í þessi 19 ár.331
Hljómskálinn var reistur árið 1923332 og voru í kjölfarið fluttar nokkrar af
birkiplöntunum fyrir neðan Bjarkargötu og gróðursettar fyrir sunnan hann.333 Eflaust
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Mynd 122: Hljómskálagarðurinn um 1958. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. I-866.
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var það gert til þess að þær fengju skjól af skálanum fyrir norðanáttinni. Um tuttugu og
fimm árum síðar höfðu þessar plöntur náð góðum þroska og sagði Hafliði Jónsson, þá
garðyrkjumaður í Reykjavík: „sunnan við Hljómskálann er trjálundur sem náð hefur
sæmilegri hæð og sýnir hann að ástæðulaust er að halda því fram að ekki sé mögulegt að
láta trjágróður þrífast í garðinum. Það þarf aðeins að gróðursetja þannig að plönturnar
veiti hver annari skjól.“ 334
Lítið var gert í garðinum næstu árin eða þar til fyrsti skipulagsuppdráttur fyrir
Reykjavík var lagður fram árið 1927. Á honum var garðurinn skipulagður og sett fram
nokkuð ítarlegt stígakerfi og sýnd ný tjörn með hólma fyrir sunnan aðaltjörnina. Þessi
tjörn fékk síðar nafnið Þorfinnstjörn, því styttu af Þorfinni Karlsefni var komið fyrir í
hólmanum. Hafist var handa við að gera tjörnina í september árið 1927 og var hún
hugsuð fyrir fugla bæði „villta og tamda“, svo þeir hefðu betra næði en á aðaltjörninni.335
Hólminn í henni var byggður upp af leðju úr Tjörninni.336 Ekki er vitað hvort
starfsmenn bæjarins hafa skipulagt tjörnina eða höfundar skipulagsins, en á
lokauppdrætti skipulagsins eru hún teiknuð inná. Ástæðan fyrir gerð hólmans var til
þess að fuglar gætu orpið þar í friði, en nánar verður fjallað um fuglalíf Tjarnarinnar
síðar í þessum kafla.
Samkvæmt skipulagsuppdrættinum frá 1927 voru lagðir nokkrir göngustígar út frá
Hljómskálanum og meðfram þeim gróðursettar birkihríslur frá Þrastaskógi í Grímsnesi.
Þær reyndust illa og mynduðu aðeins kjarr.337 Árið 1935 var garðurinn orðinn nokkuð
eftirsóttur af Reykvíkingum ef marka má blaðagrein frá þeim tíma. „Þarna er fallegt og
fólk hefir ánægju af í góðu veðri að leita þangað úr göturykinu.“ 338 Garðinum var á
þessum tíma lýst sem sléttum grasflötum milli beinna malarstíga. Garðurinn var nýttur
til heyskapar og „hefir fólk því aðeins mátt þræða malargöturnar um hann, og tylla sjer
á nokkra trjebekki sem meðfram þeim eru.“ Þessi heyskapur var gagnrýndur í blaðagrein
og sagt að garðurinn ætti að vera fyrir fólkið. „Kæmi það sjer ekki síst vel núna í þessari
veikindatíð [hugsanlega berklar], fyrir mæður og barnfóstrur, að mega hverfa þangað með
börnin sín á græna bletti úr göturykinu og dvelja þar góðviðrisdaga.“ Á þessum tíma
starfaði garðvörður í Hljómskálagarðinum, væntanlega til þess að gæta þess að enginn
gengi á grasinu. Í lok blaðagreinarinnar var skrifað um hlutverk hans og sagt að: „með
góðri umgengni og prúðmannlegri framkomu fólks, þarf grasrótin hvergi að spillast, og sá
heiðursmaður, sem verið hefir þarna gæslumaður undanfarið, yrði bara til eftirlits.“ 339
Rétt fyrir 1940 var gróðursett mikið af trjáplöntum úr Bæjarstaðaskógi í
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Mynd 124: Tillaga Zimsens og Kjörboes af garðinum frá árinu 1908. Mynd: Birtist í endurminningabók
Knud Zimsen; Úr bæ í borg.

Mynd 125: Loftmynd af Hljómskálagarðinum frá árinu 1919. Svo virðist sem trjáræktartilraunirnar við
Bjarkargötu hafi ekki verið komnar langt á veg. Mynd: Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn
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Hljómskálagarðinn og urðu þær síðar uppistaða trjágróðursins í garðinum.340 Þær
plöntur voru fyrst gróðursettar saman í þyrpingu í syðsta hluta garðsins við Hringbraut
og döfnuðu vel. Þegar þeim var dreift um garðinn kom afturkippur í þær og þær stóðu í
stað í nokkur ár. Um 1947 voru þær byrjaðar að dafna að nýju, m.a. vegna þess að
veðurfar hafði verið einstaklega gott árin á undan, en einnig vegna þess að hætt var að
stinga upp trjábeðin eins og gert var á hverju vori, auk þess sem farið var að bera áburð
í þau.341 Árið 1945 var víði úr Þingeyjarsýslu plantað vestanmegin í garðinum meðfram
Hringbraut342 og þá var einnig gróðursett birki meðfram Sóleyjargötu.343 Skömmu síðar
voru gerð trjábeð vestan við Tjörnina, meðfram göngustígnum og gróðursettar þar
reyniplöntur. Trjábeðin voru gerð þannig að grafnir voru djúpir skurðir sem voru svo
fylltir upp með mold og búfjáráburði. Þessar reyniplöntur voru flestar lélegar vegna þess
að þær höfðu verið geymdar of lengi í knippum. Þá urðu þær einnig fyrir ágangi
skautafólks sem festi á sig skautana í brekkunni fyrir neðan Bjarkargötu og gekk þaðan
út á Tjörnina. En fólk skautaði mjög mikið á Tjörninni á þessum árum og hefði t.d.
þurft að setja upp lausa bekki á ísinn svo fólk gæti fest á sig skautana þar.344 Næsta
vetur voru aftur unnar miklar skemmdir á gróðri, vermireitum og bekkjum, aðallega af
völdum skautafólksins. Tjónið vegna þess var samanlagt rúmlega 11.000. krónur.345
Á fundi bæjarráðs þann 22. september 1945 hélt Sigurður Sveinsson þáverandi
garðyrkjuráðunautur erindi um Hljómskálagarðinn. Þar fjallaði hann um það hvernig
ræktunin hafði tekist þangað til þá og sagði m.a.:
Gróðrinum hefur verið plantað í mjög illa undirbúinn jarðveg, eftir erlendri
garðskipulagningu, sem alls ekki á við á þessum stað, á jafn áveðra svæði sem
þessu, hér á ég við einfaldar trjáraðir með löngu millibili, í stað þess að hér
átti að gróðursetja fleiri samliggjandi raðir og þétta lundi, allt annað var
barnaskapur á svona stað.
Þarna vísaði Sigurður sennilega til starfs Kofoeds-Hansen í garðinum. Sigurður hélt
svo áfram og sagði:
Í Hljómskálagarðinum hefur trjánum ýmist verið ætlað að vaxa í forblautum
mýrarfenum, þar sem holklakinn lyftir trjárótunum upp til hálfs á hverjum
vetri, og á öðrum stöðum í garðinum hefur trjánum verið ætlað að vaxa í
sama sem engum jarðvegi, sem dæmi var t.d. trjábeð meðfram Tjörninni
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Mynd 126: Loftmynd af Hljómskálagarðinum frá árinu 1930. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. LS 30-16.
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fyrir neðan Bjarkarlund, þar var hálf skóflustunga mold niður á ösku og
járnarusl. Birkitré, sem staðið höfðu þarna árum saman, bættu engu við sig
frá ári til árs, í vor lét ég taka þessar trjáræklur upp og grafa þarna skurð
tæpan meter á breidd og rúman meter á dýpt og keyrði þaðan fleiri tugi bíla
af ösku, setti síðan gróðurmold og húsdýraáburð í skurðinn og gróðursetti
þar tré að nýju, slíkar ráðstafanir þyrfti að gera víðar í garðinum.346
Svipaða sögu var að segja um Bjarkarlundinn, þar var moldarjarðvegur um
skóflustunga á dýpt. Ástæða þess að trén þar döfnuðu einna best í garðinum, var vegna
skjóls frá húsunum í kring og að þau voru gróðursett tiltölulega þétt. Sigurður hafði þó
ekki trú á því að árangurinn af ræktuninni hefði verið meiri, þó vinnubrögðin hefðu verið
betri árin á undan, því það þyrfti að skipta um jarðveg og ræsa garðinn fram, til þess að
gróður dafnaði í garðinum.347
Sigurður hafði að beiðni borgarstjóra gert teikningu af garðinum og lagt áherslu á að
ákveðin atriði gengju fyrir í uppbyggingu hans, t.d að girða garðinn til að varna búfénaði
göngu um hann, framræsa og bæta jarðveginn í honum, auka skjólið með því að
gróðursetja þéttar raðir af trjám og fegra umhverfi tjarnanna með fjölærum blómum og
runnagróðri.348
Í maí árið 1947 sendi Gísli Halldórsson arkitekt borgarstjórn ítarlega skýrslu um
upphitaðan sjóbaðsstað í Tjörninni. Hann hafði áður sent erindi um það til bæjarráðs
árið 1944 en ekkert var aðhafst fyrr en þremur árum síðar, þegar bæjarráð óskaði
[sennilega] eftir skýrslu um uppbyggingu slíks baðstaðar. Hugmyndin virðist vera komin
frá Gísla sjálfum en samkvæmt tillögu hans átti að blanda heitu vatni við sjó sem væri
dælt úr Skerjafirði og veita út í syðri enda Tjarnarinnar. Fylla átti tjörnina af skeljasandi
og koma fyrir gosbrunni sem væri upplýstur í mismunandi litum á kvöldin. Þar sem sól
og hita skortir oft á Íslandi átti að setja upp rafmagnsgeislaofna til að „orna baðgestum.“
Við Bjarkargötu átti að byggja hús sem í væru skiptiklefar, sturtur, leirböð, gufuböð og
ljósaböð. Þar átti einnig að starfrækja veitingastað og gera mátti ráð fyrir að í húsinu
væri einnig hótel. Skýrsla Gísla er nákvæm og með henni fylgdi ítarleg kostnaðaráætlun
og gerði hann ráð fyrir að heildarkostnaðurinn yrði um 14 milljónir króna.349 Ekki varð
af gerð sjóbaðstaðarins en ef það hefði orðið væri Hljómskálagarðurinn allt annar í dag.
Árið 1946 var kvartað yfir göngustígum garðsins í Þjóðviljanum. Þar var m.a. skrifað:
Oft í vetur hafa gangstígar hans verið svo blautir, að gangandi fólk hefur
ekki komizt ferða sinna. Svo neyðist fólk til að ganga út á grasflötina og
346
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Mynd 128: Tillaga Gísla um gerð sjóbaðstaðar í Tjörninni. Mynd: Bskj. Skrifstofa borgarstjóra. Tjörnin 1921-1971. Askja nr. F-329.

Mynd 129: Svæðið þar sem sjóbaðstaður Gísla hefði verið gerður. Mynd: BB 2011.
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treður þá niður, svo að ekki er að undra, þó stígarnir í skemmtigörðum
bæjarins verði að moldarflagi. ... Þegar góðviðrið kemur og sólin hækkar á
lofti, fer fólkinu í bænum að langa til að fá sér göngutúr í góða veðrinu, og þá
leitar það út í skemmtigarða bæjarins, en ánægjan af slíkum göngutúrum fer
að minnka, þegar verður að vaða aurinn í ökla.350
Hafliði Jónsson gagnrýnir einnig göngustígana í garðinum árið 1947, ásamt ýmsu
öðru sem gert hafði verið í garðinum til þess tíma. „Ég tel að ef rétt hefði verið að farið
við byggingu garðsins frá upphafi, ættu Reykvíkingar nú fallegan, skjólgóðan og
fyrirmyndar lystigarð, þar sem Tjarnargarðurinn er,“ sagði Hafliði.351 Sérstaklega taldi
hann malarstígana slæma fyrir garðinn og að þeir væru honum ofviða. Hann sagði að
þessar steinsallagötur væru svo breiðar að þær gæfu ýmsum aðalgötum borgarinnar lítið
eftir. Viðhald þeirra var mjög dýrt og þær væru yfirleitt eins og svað, nema í þurrkum
eða frostum. Þegar þannig stæði á ryki sallinn af þeim í vindhviðum um allan garðinn
„og vindur er ekki sjaldgæfur gestur í Tjarnargarðinum,“ sagði Hafliði. Hann taldi ekkert
mæla með þessum breiðu malarstígum og sagði að „sá maður sem telur sér trú um að
götur þessar séu fegurðarauki á garðinum, sökum hinna margvíslegu hlykkja sem þær
hafa, vanmetur fegurðartilfinningar sínar.“ Hafliði vildi fjarlægja þessar götur og í stað
þeirra leggja tveggja metra breiða gagnstíga úr hellum.352
Í greininni fjallaði Hafliði ítarlega um garðinn og furðaði sig m.a. á hvers vegna
garðurinn hefði ekki verið ræstur fram í upphafi. Þá sagði hann líka að stór hluti
grasflatanna í garðinum væri alsettur illgresi og mishæðum og hafi verið í svo vondu
ástandi að þökuleggja þyrfti á nýjan leik, svo þær gætu talist grasflatir í lystigarði.353
Úr trjálundinum fyrir neðan Bjarkargötu var flutt mikið af trjám í aðra hluta garðsins.
Við flutninginn hljóp afturkippur í hríslurnar vegna þess að þær voru gróðursettar í
beinar línur og nutu því ekki lengur skjóls hvor af annari. Þess vegna væri allur gróður í
garðinum kyrpingslegur og ekki hærri en meðal manni í mitt læri. Meðfram
sallagötunum voru beð með illa útlítandi kjarri sem döfnuðu illa.354
Styttan af Bertel Thorvaldsen var flutt af Austurvelli árið 1931, þegar hún vék fyrir
styttunni af Jóni Sigurðssyni. Árið 1947 fékk Bertel félagsskap þegar styttunni af Jónasi
Hallgrímssyni var komið fyrir í garðinum. Um þá ráðstöfun fjallaði Hafliði einnig í grein
sinni og sagði:
Jónasi Hallgrímssyni hefur verið troðið niður í eiði milli trjánna í lundinum
350
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Mynd 130: Uppdráttur af Hljómskálagarðinum frá 1948. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur.
Skúffur niðri, skúffa 4.
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[sunnan Hljómskálans] og er varla hægt að hrósa smekkvísi þeirra manna sem
því réðu. Nú stendur til að hola öðru líkani niður í hólmann í litlu tjörninni,
er það dæmafá smekkleysa.“ 355
Hér á Hafliði við styttuna af Þorfinni Karlsefni, sem var sett upp í hólmanum í tjörninni,
sem var í kjölfarið kölluð Þorfinnstjörn. Styttan af Þorfinni stóð í hólmanum fram til
1979 þegar hún var flutt á lóð Hrafnistu.356 Hafliði lauk grein sinni með því að lýsa því
hvernig hann sá garðinn fyrir sér tuttugu árum síðar, ef haldið yrði rétt á spöðunum við
uppbyggingu hans. En ekkert endanlegt skipulag var til af garðinum og á meðan svo var,
„þá má tæplega búast við miklum breytingum til batnaðar,“ sagði Hafliði að lokum.357
Ekki er víst hvort grein Hafliða hafði mikil áhrif á stefnu Reykjavíkurborgar varðandi
uppbyggingu skrúðgarða. En ári síðar teiknaði Sigurður Sveinsson garðyrkjuráðunautur
upp garðinn, ásamt Þórarni Pálssyni. Þá var einnig ekið miklu af gróðurmold í garðinn
og gróðursettar raðir af trjám meðfram Sóleyjargötu.358 Í skýrslu Sigurðar um
framkvæmdir í garðinum árið 1948 sagði hann m.a.:
Tjarnargarðurinn hefur nú verið teiknaður eins og hann er hugsaður í
framtíðinni og er nú unnið eftir ákveðinni áætlun. Garðurinn hefur fríkkað ár
frá ári og stendur þó enn til mikilla bóta þrátt fyrir allar þær misþyrmingar
er hann hefur orðið fyrir þegar skemmtanir hafa verið háðar í garðinum, en
sem betur fer höfum við losnað við þær í sumar enda hefur garðurinn aldrei
verið fegurri. ... Annars var gróðursett meira af trjám í Tjarnargarði
síðastliðið vor en á nokkru einu ári áður.359
Í júlí árið 1949 skrifaði stjórn Fegrunarfélags Reykjavíkur bæjarráði bréf, þar sem
farið var fram á að efnt yrði til samkeppni um útlit og umhverfi Tjarnarinnar. Bæjarráð
samþykkti erindið og fól bæjarverkfræðingi og skipulagsdeild að undirbúa
samkeppnina.360 Nokkuð ítarlega er fjallað um samkeppnina í blaðinu Byggingarlistin
sem var gefið út af Húsameistarafélagi Íslands árið 1956. Skilafrestur var til 1. maí 1951
og bárust sex tillögur í keppnina. Í blaðinu var fjallað um fimm þeirra, en þrjár voru
verðlaunaðar og ein keypt af Reykjavíkurborg. Fyrstu verðlaun hlaut Sigvaldi
Thordarson arkitekt, önnur verðlaun hlaut Gunnlaugur Halldórsson arkitekt og þriðju
verðlaun hlutu Sigurður Guðmundsson og Eiríkur Einarsson arkitektar. Tillaga eftir
Ágúst Pálsson arkitekt var keypt af Reykjavíkurborg. Samkeppnin var m.a. gagnrýnd
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Mynd 131: Uppdráttur af Hljómskálagarðinum frá 1952. Mynd: Gamlar teikningar úr teikningasafni
skipulagsstjóra. Brún mappa merkt 1.3. gömul frumrit. Í vörslu Skjalavers Reykjavíkur.
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fyrir að vera ekki nægilega markviss. Keppendur voru beðnir um að hugsa um of mörg
smáatriði, sem snérust um ýmsar útfærslur á mögulegri uppbyggingu í kringum tjörnina.
Keppendum „var heimilt að gera tillögur um breytingu á skipulagi Hljómskálagarðsins,“
eins og það var orðað í keppnislýsingunni.361 Af þeim fimm uppdráttum sem birtast í
blaðinu var garðinum breytt á fjórum þeirra og voru breytingarnar margvíslegar. Ekki
verður fjallað sérstaklega um tillögurnar í þessum kafla, enda virðast þær ekki hafa haft
nein áhrif á þróun garðsins.
Árið 1952 var samþykktur uppdráttur af garðinum sem byggði í meginatriðum á
uppdrætti Sigurðar og Þórarins frá árinu 1948.362 Fjallað var um fyrirhugaðar
breytingar á garðinum við Sigurð í lok sumarsins. Þá sagði hann að aðalbreytingin væri
sú að öll trjárækt yrði stóraukin og gróðursett yrðu skjólbelti af trjám. En Sigurður
sagði að allir vissu að garðurinn væri mjög áveðra og jarðvegur slæmur, vegna þess að
garðurinn væri að mestu byggður upp á öskuhaugum. Hafist var handa við að sá
grasfræi og slétta stórt svæði út frá horni Hringbrautar og Sóleyjargötu. Í þeim hluta
garðsins var fyrirhugað að gróðursetja mikið af trjám og runnum og fyrirhugað var að
gera mishæðir „með skemmtilegum hvömmum og lautum á milli, en reynslan sýnir að
slíkir staðir, þar sem skjól er og sólar nýtur eru eftirsóttir af fólki,“ sagði Sigurður.363
Þessir hvammar urðu síðar gerðir og eru enn til staðar í garðinum.364
Þá var skógarlundurinn neðan við Bjarkargötu stækkaður um helming og gerður
annar slíkur lundur sunnan við Hljómskálann. Þannig var reynt að auka skjólið í
brekkunni við Sóleyjargötu, en hún ásamt brekkunni neðan Bjarkargötu voru vinsælustu
staðirnir í garðinum að sögn Sigurðar. Sumstaðar voru svo lagðir mjóir hellustígar sem
voru hugsaðir sem nokkurskonar stiklur í grasinu. Sigurði fannst að stígakerfi væri allt of
viðamikið eins og það var, stígarnir of breiðir og kostnaður og viðhald þeirra of mikið.
Hann sagði: „Gatnakerfi garðsins eins og það er nú, er langt fram yfir það, er réttmætt
megi teljast í slíkum garði sem þessum.365
Gert var ráð fyrir að höggmyndum og myndastyttum yrði fjölgað og var þeim
ætlaður staður á uppdrætti garðsins. Þá átti að gera smátjörn eða gosbrunn syðst í
garðinum við Njarðargötu. Öll girðingin í kringum garðinn hafði verið tekin burt og
sagði Sigurður að lokum að fólk ætti að meta „þann trúnað, sem því er sýndur með því
að hafa garðinn ógirtann og ganga þrifalega um garðinn á allan hátt.“ 366
Í samræmi við uppdráttinn var mikið gróðursett í garðinum sumrin 1953 og 1954.
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Mynd 132: Uppdráttur af Hljómskálagarðinum frá 1956. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra
Reykjavíkur. Skúffur 1-3.
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Eftir það hætti Sigurður sem garðyrkjuráðunautur Reykjavíkur og Hafliði Jónsson tók
við.367 Hafliði hélt áfram uppbyggingu garðsins en vann breytingartillögu á honum árið
1956. Hún byggir að miklu leyti á skipulagi Sigurðar eins og sést þegar maður ber
saman uppdrættina. Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt teiknaði uppdráttinn,
sennilega í hlutastarfi á Íslandi meðan hann var í námi í Danmörku.
Árið 1957 lét Hafliði byggja upp hvammana sem Sigurður hafði skipulagt í garðinum.
Þeir urðu þó ekki grashvammar, heldur notaði hann stórgrýti úr fjörunni og á milli þess
voru gróðursett tré, runnar og blóm. Með grjótgarðinum sagðist Hafliði vera að reyna að
skapa eitthvað „rammíslenzkt.“ 368
Það að garðurinn væri byggður upp á gömlum ruslahaugum og væri opinn fyrir
norðanáttinni, var ekki það eina sem stóð honum fyrir þrifum. Umgengni almennings
um garðinn var ekki góð fyrstu áratugina. Sigurði Sveinssyni blöskraði t.d. útlit
Hljómskálagarðsins eftir skemmtanir þar árið 1948. Hann sagði:
sóðalegri og öllu óhugnanlegri sjón get ég varla hugsað mér á skrúðgarði en
aðkoman eftir slíka „gleðidaga.“ Skrúðgarðar bæjarins og sá gróður sem þar
vex, verður aldrei annað en svipur hjá sjón, á meðan almenningur sér ekki
sóma sinn í því að ganga um þessi gróðurlönd án þess að eyðileggja þau.369
Lítið virðist hafa breyst átta árum síðar, árið 1956. Þá skýrði Hafliði Jónsson frá því
að umgengni almennings í görðum borgarinnar „hafi aldrei fyrr verið jafn slæm og nú.“
Hann sagði að gagnslaust væri að setja upp skilti um að ganga vel og snyrtilega um
garðana, því þeim væri hent út í Tjörnina ásamt ruslatunnunum sem ýmist flutu þar eða
sukku til botns. Hafliði sagðist harma þetta siðleysi og bað almenning að sýna meiri
umgengnismenningu og brýna fyrir börnum sínum að ganga vel um
almenningsgarðanna. „Þeir eru sameign bæjarbúa sem ekki má traðka niður í svaðið,“
sagði Hafliði.370 Um níu árum síðar var Hafliði spurður um umgengnina í
almenningsgörðum borgarinnar og sagði þá: „sem betur fer gengur fólk yfirleitt mjög vel
um garðana, en alltaf eru nokkrir sektaðir á hverju ári fyrir að slíta upp blóm eða spilla
gróðri á einn eða annan hátt og er það oft ólíklegasta fólk, sem lætur freistast til þessa
verknaðar.“ 371 Þó umgengni um garðana hafi eitthvað batnað þá eru alltaf einhverjir sem
ganga illa um. Í blaðagrein frá árinu 2006 var t.d. sagt frá slæmri umgengni í
Hljómskálagarðinum.372 Af þessu má sjá að garðyrkjustjórar borgarinnar hafa ávallt
þurft að takast á við slæma umgengni í görðunum.
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Mynd 133: Börn að leik við steinhæðina um 1965. Mynd: Sigurður Úlfarsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. SIÚ S01 010 5-2.

Mynd 134: Á sumrin iðar allt að lífi á leiksvæðinu. Mynd: BB 2011.
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Fjórar styttur er að finna í garðinum, stytturnar af Bertel Thorvaldsen og Jónasi
Hallgrímssyni eins og áður hefur komið fram. Hinar tvær eru Á heimleið eftir Gunnfríði
Jónsdóttur sem var komið fyrir í garðinum árið 1964373 og Maður og kona eftir Tove
Ólafsson sem var afhjúpuð í Bjarkarlundinum árið 1959.374
Árið 1966 var Thorvaldsenstyttan tekin niður og gert við hana því samsetningar voru
farnar að gefa sig. Myndin hafði víða verið boltuð saman með járnnöglum sem höfðu
ryðgað í sundur.375 Styttan af Jónasi Hallgrímssyni var orðin mjög illa farin árið 1989 og
var hún send til Bretlands þar sem hún var lagfærð.376 Styttan af Þorfinni Karlsefni sem
eitt sinn stóð í garðinum og fjallað var um fyrr í þessum kafla, var flutt á lóð Hrafnistu
árið 1979 að ósk Sjómannadagsráðs.377
Sumarið 1976 var komið fyrir gosbrunni í syðri Tjörninni. Luther I. Replogle
fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi gaf gosbrunninn. Hann var með 70
hestafla rafmagnsmótor sem þeytti upp í loftið 15-20 metra háum vatnssúlum. Ljós voru
í brunninum sem lýstu upp vatnssúlurnar á kvöldin. Einnig var í honum sjálfvirkur
búnaður sem stjórnaði því hvenær hann fór í gang og hversu hátt gaus, en það miðaðist
við styrkleika vinda við Tjörnina.378 Gosbrunnurinn þótti fljótlega vera of stór fyrir
tjörnina og var til nokkurra vandræða. Einnig þurfti oft að gera við dælubúnaðinn.
Vatnsúðinn frá gosbrunninum lá iðulega yfir göngustíga því sjálfvirki búnaðurinn virkaði
ekki sem skyldi þegar vindur var of mikill. Árið 2003 var hann orðinn ónýtur enda hafði
gosið úr honum í rúmlega 25 ár.379 Árið 2005 var kveikt á nýjum gosbrunni sem var öllu
minni en sá gamli en á sama stað.380
Engar stórar breytingar hafa átt sér stað í Hljómskálagarðinum síðan um 1960 og
hefur honum verið viðhaldið síðan þá. Hluti af viðhaldinu hefur t.d. verið að bæta við
gróðurmold í trjábeðin, lagfæra framræslu, endurgera gangstíga og endurnýja
trjágróður.381 Göngustígurinn frá Bragagötu að Bjarkargötu var malbikaður árið 1991 og
ári síðar göngustígarnir sitt hvoru megin við syðri Tjörnina.382 Árið 1990 var Kjartan
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Mynd 135: Haust í Hljómskálagarðinum. Mynd: BB 2010.

Mynd 136: Gosbrunnurinn í Tjörninni. Mynd: BB 2010.
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Mogensen landslagsarkitekt fenginn til að skipuleggja svæðið við Hljómskálann. Litlu
var breytt en gerð hellulögn í kringum skálann og setsvæði við styttu Jónasar
Hallgrímssonar.383 Kjartan hannaði einnig leiksvæðið syðst í garðinum við steinhæðina
árið 1996. Þá var t.d. komið fyrir klifurneti.
Ekki er hægt að ljúka umfjöllun um Hljómskálagarðinn án þess að fjalla um fuglalífið
á Tjörninni, en það var í fyrstu ekki upp á marga fiska. Lengi vel voru fuglarnir skotnir
á færi ef þeir sáust þar. En uppúr aldarmótunum 1900 var farið að vonast til þess að
fuglar sæktu á Tjörnina. Árið 1918 var t.d. fjallað um að verið væri að skjóta fugla við
suðurenda Tjarnarinnar, en bannað væri að skjóta úr byssum innan bæjarmarkanna.
Sagt var að frekar ætti að hæna fugla að Tjörninni en að flæma þá frá henni því
„erlendis eru víðast andir og álftir á tjörnum í borgum og gera sér allir skyldu að láta
þær óáreittar.“ 384 Árið 1922 voru álftahjón, sem venjulega höfðust við í hólmanum í
Tjörninni, farin að leita í suðurenda hennar, til að forðast ys og læti miðbæjarins.385
Ríkjandi tegundir á Tjörninni eru krían og stokköndin. Lengst af var fjöldi stokkanda
ekki mikill á Tjörninni, en fór að fjölga eftir fyrri heimstyrjöld þegar áhugafólk fór að
fóðra yfir veturinn. Í kjölfarið fór almenningur að gefa öndunum brauð, allt árið um
kring og fjölgaði þá fuglunum gífurlega fram á miðja öldina.386 Bæði stokkönd og
svönunum fjölgaði á Tjörninni í kjölfar þessara matargjafa, sem hændu fuglana að. Yfir
vetrartímann var það í verkahring slökkviliðsmannana í Slökkvistöðinni við Tjarnargötu
að gefa þeim. Einnig stofnuðu nokkrir drengir Fuglavinafélagið Fönix árið 1934 og gáfu
fuglunum daglega.387 Fuglarnir eru enn fóðraðir og hafa flestir höfuðborgarbúar
einhverntíma farið og gefið öndunum brauð, þó mávarnir hafi verið helst til áberandi þar
síðustu árin.
Árið 1956 var markvisst reynt að fjölga fuglategundum á Tjörninni. Alls voru fluttar
þangað níu andategundir. Fyrstu árin voru fuglarnir vængstýfðir og hafðir innan
girðingar á Þorfinnstjörn.388 Kristján Geirmundsson sem bjó á Akureyri var fenginn til
þess að klekja út andareggjum frá Mývatni, hann kom einnig að uppbyggingu
Andapollsins á Akureyri. Samanlagt voru fluttar 412 endur á Tjörnina og voru því árið
1957 tíu andategundir að stokköndinni meðtalinni. Þessar „tömdu“ endur urðu svo til
þess að „villtum“ öndum fjölgaði á Tjörninni næstu árin.389
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Þetta var ekki í fyrsta skipti sem fuglar höfðu verið fluttir á Tjörnina. Það hafði t.d.
verið gert árið 1934 þegar tvenn álftahjón urpu við Tjörnina. Fuglarnir höfðu verði
vængstýfðir árin á undan. Vonast var til þess að fuglarnir tækju sér bólfestu á Tjörninni,
þrátt fyrir að vera orðnir fleygir.390 Einnig var gerð tilraun árið 1949 þegar
Fegrunarfélag Reykjavíkur fékk sex svani á Tjörnina.391 Árið 1957 gáfu Hamborgarbúar,
Reykvíkingum tvo hnúðsvani og þeir komu upp ungum og settu svip á Tjörnina næstu
árin.392 Hafliði Jónsson skrifaði í Ársskýrslu sinni árið 1964: „Nokkuð stríð átti sér stað á
Tjörninni milli hnúðsvana og annarra tjarnarfugla og lauk með þeim hætti, að lögreglan
varð að skerast í leikinn og „þýski keisarinn“ féll fyrir byssukúlu. Hafði hann þó áður séð
fyrir uppeldi sonar síns um nokkurra vikna skeið, og er framtíð „keisaraættarinnar“ talin
nokkurn veginn trygg með yfirráð sín í fuglaríki Tjarnarinnar.393 Árið 1977 voru svo
aðeins tveir hnúðsvanir eftir af þeim stofni sem sendur var frá Hamborg og voru þeir
báðir karlfuglar. Það ár heldu sig 10 svanir á Tjörninni yfir veturinn en þeir gerðu sér
hreiður fyrir utan borgina t.d. við Elliðaár og á Elliðavatni.394
Saga Hljómskálagarðsins spannar rúmlega 100 ár, þrátt fyrir að ekki hafi verið
markvisst hafist handa við uppbyggingu hans fyrr en um miðja síðustu öld. Garðurinn
er mikilvægur í huga flestra Reykvíkinga. Lokaorð þessa kafla um garðinn eru lýsing
bæjarbúa á honum frá árinu 1965.
Æ fleiri læra að meta störf garðyrkjumanna borgarinnar - sennilega höfum
við Íslendingar meiri þörf fyrir slíka gróðurreiti en flestar aðrar þjóðir, því
landið okkar er nakið og víða mjög hrjóstrugt. Fallegar grasflatir, trjárunnar
og blómskrúð gleður auga Íslendinga mjög mikið, ef þeir gefa sér tíma til þess
að staldra við og virða þetta fyrir sér. Ég hef grun um að margir borgarbúar
hafi ekki áttað sig á því hve Hljómskálagarðurinn er í rauninni orðinn
fagur.395

Mæðragarðurinn
Upphaf Mæðragarðsins má rekja til ársins 1922. Þá stakk Gunnlaugur Claessen
bæjarfulltrúi uppá því í bæjarstjórn að gera almenningsgarð á óræktarbletti við
Lækjargötu norðan Barnaskólans. Kosin var sérstök grasvallarnefnd sem hrinti málinu í
framkvæmd. Sumarið 1925 hófust framkvæmdir við gerð garðsins sem fékk síðar nafnið
Mæðragarðurinn.396 Þessi óræktarblettur hafði frá fornu tilheyrt Skálholtskoti, sem var
390

Morgunblaðið. 10. maí. 1934, bls. 3.
Morgunblaðið. (Jólablað) 20. des. 1949, bls. 2.
392
Bskj. Skrifstofa borgarstjóra. Tjörnin 1921-1971. Svanagjöf frá Hamborg. Askja nr. F-329.
393
Skjv.R. tilv.nr. 1808-1. Ársskýrsla borgarverkfræðings Reykjavíkur 1964, bls. 20.
394
Skjv.R. tilvísnr. 1809-1. Ársskýrsla gatnamálastjóra Reykjavíkur 1975, bls. 16.
395
Morgunblaðið. 17. ágúst 1965, bls. 6.
396
Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 1870-1940. Fyrra bindi. Reykjavík 1991-1994,
bls. 305.
391

167

Mynd 139: Hluti af loftmynd þar sem má sjá Mæðragarðinn um 1962. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur.
LS30-31.

Mynd 140: Börn að leik í vaðlauginni í Mæðragarðinum um 1935. Mynd: Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
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ein af hjáleigum Víkurbæjarins. Þar var vatnsból sem var nefnt Skálholtslind eða
Skálholtsbrunnur og þótti vatnið þaðan heilnæmara en úr öðrum brunnum.397
Árið 1928 ákvað bæjarstjórn Reykjavíkur að kaupa styttuna Móðurást eftir Nínu
Sæmundsson af Listvinafjelagi Reykjavíkur.398 Nína hafði sýnt listaverkið á
myndlistarsýningu í París árið 1924, svokallaðri Parísarsýningu. Verkið sem er af konu
sem heldur á barni, vakti mikla athygli og fékk mikið hrós. Þá aflaði það Nínu sjálfdæmis
á sýningunni eftir það. Það gerði Nínu kleift að sýna á öllum framtíðar Parísarsýningum
og þurfti ekki að fá samþykki sérstakrar dómnefndar, sem valdi og hafnaði verkum á
sýninguna. Nína dæmdi sem sagt sjálf hvort verkin sín væru boðleg á sýningar. Ári síðar
keypti Listvinafjelagið styttuna steypta í brons á 9000 krónur, en Alþingi hafði lofað að
leggja til hluta af þeirri upphæð. Næstu þrjú árin var styttan í vörslu Listvinafjelagsins,
þar til Reykjavíkurbær keypti hana af félaginu á 3000 krónur.399
Vorið 1929 samþykkti Veganefnd Reykjavíkur að „hin ágæta mynd Nínu
Sæmundsson, Móðurást, sem bærinn keypti í fyrra sumar, verði sett upp fyrir norðan
barnaskólann í skemtigarðinn við Lækjargötu.“ 400 Í júní árið 1930 var svo búið að koma
styttunni fyrir í garðinum við Lækjargötu,401 en svo virðist sem styttan hafi ekki verið
afhjúpuð með formlegum hætti.
Ári síðar var fjallað um styttuna í blaðinu Vísi., þar sagði m.a.:
Gangi maður um Lækjargötuna og fram hjá hinum svokallaða skemtigarði,
sem er milli Bókhlöðustígs og Barnaskólans, þá rekur maður augun í ofurlitla
standmynd, sem sett hefir verið þar á blettinn. Þetta er Móðurást eftir Nínu
Sæmundsson. Staðurinn er mjög illa valinn, meðal annars vegna þess, að bak
við myndina eru afar ljótir húsakumbaldar, og henni hefir verið holað niður
rétt fyrir framan þá. Það er ótækt að hafa myndina þarna og vildi eg óska að
hún yrði flutt hið allra fyrsta. Móðurást á heima fyrir sunnan Hljómskála, á
blettunum þar. Þar er tilvalinn staður fyrir litlar myndastyttur.402
Enn í dag (2012) stendur styttan á sama stað í garðinum og er þetta fyrsta
myndastyttan sem sett var upp í Reykjavík sem listaverk, en ekki sem minnisvarði um
t.d. listamann, kóng eða sjálfstæðishetju eins og áður hafði verið gert.403
Á árunum 1920 til 1933 vann Kofoed-Hansen skógræktarstjóri að því að gróðursetja
tré í Mæðragarðinum sem þá var þá stundum kallaður Útnorðurvöllur. Í bréfi til
bæjarráðs árið 1934 sagði hann m.a. að það væri ekki honum að kenna að meiri hluti
397

Páll Líndal, Reykjavík Sögustaður við Sund. 3. bindi R-Ö. Reykjavík 1988, bls. 48-49.
Alþýðublaðið. 23. sept. 1928, bls. 2.
399
Óðinn. 1. júlí 1925, bls. 64. og Morgunblaðið. 28. júní 1925, bls. 8.
400
Alþýðublaðið. 17. sept. 1929, bls. 4.
401
Morgunblaðið. 11. júní 1930, bls. 4.
402
Vísir. 17. júní 1931, bls. 3.
403
Páll V. Bjarnason og Helga M. Gylfadóttir, Húsakönnun. Skýrsla nr. 108. Reykjavík 2004, bls. 5-6.

398

169

Mynd 141: Vetrarsól. Mynd: BB 2011.

Mynd 142: Hráslagalegt hjá Móðurást. Mynd: BB 2011.
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runnanna á Útnorðurvelli hafi verið eyðilagður af mannavöldum.404
Því miður hafa ekki fundist margar heimildir um sögu og þróun garðsins. Það er því
ekki vitað hver teiknaði hann upphaflega eða hvenær byrjað var að gróðursetja í hann.
Hins vegar eru til myndir af garðinum frá ýmsum tímum sem sýna vel hvernig hann var
uppbyggður. Einnig er garðinum lýst í umfjöllun um leikvelli Reykjavíkur frá árinu
1945. Í henni segir m.a.:
Á einum stað hefir verið hægt að sameina bæði skemtigarð fyrir fullorðna
fólkið og leikvöll fyrir börn. Er það hinn svonefndi Mæðragarður við
Lækjargötu. Það er einn fallegasti bletturinn í bænum og mikið sóttur af
ungum sem gömlum þegar vel viðrar. Talsverður trjágróður er kominn þar
upp. Gangstígar eru þar fyrir fullorðna fólkið og bekkir, en sandkassar og
vaðtjörn fyrir börnin. Þetta er uppáhaldsstaður fyrir þá er gæta barna og
fara með þau út undir bert loft á góðviðrisdögum.405
Í þessari lýsingu á garðinum var hann nefndur Mæðragarðurinn. Það var sennilega í
fyrsta skipti sem það nafn rataði á síður blaðanna, ef marka má leitarvélina timarit.is.
Garðurinn dró því nafn sitt af styttunni Móðurást, en hann var í fyrstu nefndur
skemmtigarðurinn við Lækjargötu. Þetta er í samræmi við það sem Pétur Pétursson hélt
fram í blaðagrein árið 2002. Þá vísaði hann til bókarinnar Áfram Víkingur sem fjallar
um sögu Knattspyrnufélagsins Víkings. Í henni greinir Þorsteinn Ólafsson frá veru sinni
í garðinum til að æfa fótbolta. Hann sagði: „síðan æfðum við einnig út á Móðurást, eins
og við kölluðum túnið vestur undir Miðbæjarskóla, þar sem samnefnd myndastytta
er.“ 406 Hafliði Jónsson síðar garðyrkjustjóri Reykjavíkur kallaði garðinn líka Móðurást í
grein sem hann skrifaði um Almenningsgarða árið 1947. Reyndar taldi hann garðinn
ekki til almenningsgarða og sagði: „Þótt margt mætti um leikvellina ræða, tel ég ekki
rétt að fórna til þess hinu takmarkaða rúmi þessa rits. „Móðurást“ við Lækjargötu tel ég
til barnaleikvallanna.“ 407
Árið 1944 var garðurinn lagfærður. Töluvert af trjám var gróðursett og blómabeðum
fjölgað. Varðstofa í garðinum var máluð að utan og innan auk þess sem bekkirnir í
garðinum voru málaðir þetta ár.408 Við breikkun Lækjargötunnar árið 1950 minnkaði
garðurinn mikið409 og var m.a. fjallað um breytingarnar í Alþýðublaðinu:
Einn snotrasti skemmtigarður bæjarins, Móðurgarðurinn við Lækjargötu,
verður alvarlega skertur við breikkun Lækjargötunnar, og verður lítið meira
404
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Mynd 143: Styttan Móðurást og tveir félagar á bekk. Mynd: BB 2010.

Mynd 144: Uppdráttur af Mæðragarðinum frá 1956 eftir Reyni Vilhjálmsson og Hafliða
Jónsson. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Hvít mappa
merkt Gamlir uppdrættir 2.
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en grasbali eftir af honum, þegar búið er að skerða hann um 15-17 metra og
rífa niður steingarðinn, sem er umhverfis hann. Hefur bæjarstjórnin
undanfarin ár eytt þúsundum króna í að ganga frá þessum garði og gera
steinsteypta girðingu umhverfis hann. En svo mikið er kákið í
skipulagsmálum bæjarins, að nú er þetta dýra verk rifið niður.410
Tíu árum síðar, árið 1961 var garðurinn endurskipulagður eftir uppdrætti sem Reynir
Vilhjálmsson gerði fyrir Hafliða Jónsson árið 1956. Um breytingarnar var m.a. fjallað í
Morgunblaðinu og þar sagði:
Þar hafa nú krakkarnir gott svigrúm til að leika sér og hafa leikáhöld í
bakgarðinum, grasfletir hafa verið minkaðir og lagðir yfir þá stígar fyrir
gangandi. Og þar eru bæði falleg og mislit blómabeð og trjábeð.411
Á árunum 1989 til 2011 stóð Söluturninn svokallaði í Mæðragarðinum, en þá var
hann var fluttur á Lækjartorg þar sem hann stóð upphaflega. Hann var reistur fyrir
konungskomuna árið 1907 og vegna þessa áttstrenda turns voru sjoppur síðar meir
kallaðar söluturnar.412 Við flutning Söluturnsins árið 1989 var Mæðragarðurinn
endurskipulagður eftir teikningu Kjartans Mogensen landslagsarkitekts413 og lokið var
við gróðursetningu og frágang á svæðinu fyrir 17. júní 1990.414
Árið 2002 voru áætlanir um að gera bílakjallara undir Tjörninni. Niðurkeyrslan í
hann átti að vera í Mæðragarðinum og hefði umhverfi garðsins breyst mikið við þá
framkvæmd.415 Um miðjan tíunda áratuginn var svo komið fyrir biðskýli fyrir
leigubílafarþega í Lækjargötu við Mæðragarðinn. Helga Þ. Stephensen lýsti
afleiðingunum á þessa leið, í opnu bréfi til borgarstjórnar Reykjavíkur í Morgunblaðinu
árið 2006:
Á annan áratug höfum [við] íbúar við norðanverðan Laufásveg búið við
gríðarlegt áreiti, hávaða og umhverfismengun af völdum mikils fólksfjölda
sem safnast saman síðla nætur og fram eftir morgni við leigubílastöð við
Lækjargötu. Þarna er s.s. haldin ein alsherjar útihátíð, með öllu því versta
sem slíku fylgir hverja einustu helgi.
Í bréfi Helgu kom einnig fram að reisa ætti náðhús í garðinum og var það gert
skömmu síðar. Í lokinn biðlaði hún svo til borgaryfirvalda um að færa biðskýlið og
410
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endurbæta garðinn. Því miður virðist hún ekki hafa náð athygli þeirra því ástandið í
garðinum um helgar hélt áfram á sama hátt.416
Síðan söluturninn var færður úr garðinum árið 2011, hafa ekki verið teknar neinar
ákvarðanir um hvort eitthvað muni koma í stað hans eða hvort skipulagi garðsins verður
breytt. Garðinum verður því viðhaldið í þeirri mynd sem hann er næstu misserin og ekki
ljóst hvenær eða hvort honum verði breytt.417

Landakotstún
Búsetu í Landakoti er fyrst getið í fógetareikningum frá árinu 1548. Landakot var
hjáleiga Víkur og var leigan greidd með smjöri, auk þess sem ábúandinn skyldi lána
mann um vertíð og gjalda eina dagsláttu. Ári eftir að stofnaður var kaupstaður í
Reykjavík árið 1786, fór Skúli Magnússon fógeti fram á það við yfirvöld að íbúar
bæjarins fengju afnot af úthögunum í kringum kaupstaðinn, þar á meðal Landakoti.
Ekki eru til skriflegar heimildir um að það hafi verið samþykkt, en seinni tíma heimildir
benda til að svo hafi verið. Árið 1860 eignast kaþólska trúboðið Landakot og hefur það
verið í eigu kaþólska safnaðarins síðan. Söfnuðurinn byggði litla kirkju árið 1897 sem
síðar varð íþróttahús eftir að núverandi Landakotskirkja var tekin í notkun árið 1929.
Einnig var reistur spítali úr timbri árið 1902, sem var stækkaður og byggður úr
steinsteypu árið 1938.418
Um 1920 fór Reykjavík að stækka í átt að Landakoti. Fyrsti skipulagsuppdráttur
fyrir Reykjavík var gerður árið 1927 og samkvæmt honum voru byggð íbúðarhús á
svæðinu. Í dag er byggðin gróin og umlykur það sem eftir er af gamla Landakotstúninu
fyrir neðan Landakotskirkju. Benedikt Gröndal skáld lýsti þessu svæði árið 1900 á
eftirfarandi hátt:
Nær bænum er Landakotstúnið, sem katólsku trúboðarnir eiga, illa hirt og
víða blásið; ... Annars eru þessi tún fögur af náttúrunni, og veruleg prýði, og
ekki mundi staðurinn verða fegri, ef hér væri alsett húsum, eins og sumir
vilja. - Það er eins og þeir ímyndi sér, að öll jörðin ætti réttu lagi að verða
eitt húsaþorp - enda sumstaðar verið mælt út af túnunum, til þess að klína
þar á einhverjum kofum.419
Þegar verið var að vinna að gerð skipulagsuppdráttarins árið 1926, óskaði bæjarstjórn
Reykjavíkur eftir því við Samvinnunefnd um skipulag, að gert yrði „autt svæði á
416
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Landakotstúni, umhverfis og neðan kaþólsku kirkjunnar fyrirhuguðu.“ 420 Bæjarstjórnin
vildi „hafa opið svæði (máske háskóla) á Landakotstúni.“ 421
Nefndin svaraði bæjarstjórninni og sagði hún teldi það óþarfa að hafa stórt autt
svæði sunnan við Túngötu og vestan við kirkjutorgið, enda væri það rétt hjá „hinum
stóra velli umhverfis kaþólsku kirkjuna og innan um dreifða byggð.“ Nefndin sá því enga
ástæðu að gera ráð fyrir skemmtigarði á þessum stað. Einnig taldi hún að háskóli væri
ekkert betur settur á Landakotstúni, eins og bæjarstjórnin lagði til, heldur en á
Skólavörðuhæð líkt og lagt var til á skipulagsuppdrættinum.422
Þegar hornsteinn Landakotskirkju var lagður í apríl árið 1927 var fjallað um það í
blöðunum og lóð kirkjunnar talin fegursta byggingarstæði bæjarins.423 Þegar skipulagið
var samþykkt 15. desember 1927, var Landakotstúni markaður staður. Ekki er með fullu
vitað hvort stærð túnsins er sú sama og Samvinnunefndin lagði til eða hvort bæjarráð
fékk vilja sínum framgengt með stærra túni sem síðar væri hægt að byggja á. En í
lýsingu á skipulaginu, þegar talin eru upp opin svæði, segir að þau séu m.a. Arnarhóll og
Tjarnargarðurinn og „fyrst um sinn Landakotshæðin kringum nýju kirkjuna alt austur
að Garðastræti.“ 424 Hvað nefndin á nákvæmlega við með orðalaginu „fyrst um sinn“ er
ekki ljóst, en túnið hefur haldist nær óbreytt til dagsins í dag.
Margar athugasemdir og mótmæli bárust vegna skipulagstillögunnar. Præfekt
Meulenberg, síðar biskup, mótmælti því að óbyggt svæði yrði austan við
Landakotskirkjuna. Í andsvari nefndarinnar sagði: „Nefndin heldur fast við, að fyrst um
sinn verði opin svæði á Landakotshæðinni, eins og skipulagsuppdrátturinn sýnir.“ 425
Fátt er gert á túninu næstu árin, en um sumarið 1943 var verið að vinna að nýju
skipulagi Reykjavíkur innan Hringbrautar. Þá fjallaði Hörður Bjarnason, arkitekt og
síðar húsameistari ríkisins, um fyrirhuguð almenningssvæði nýja skipulagsins í Vísi. Um
Landakotstún sagði Hörður m.a. að svæðið væri í eigu kaþólska safnaðarins og engar
viðræður hefðu ennþá átt sér stað um notkun þess fyrir almenning.
En telja má líklegt að samningar geti tekizt milli bæjarins og safnaðarins, á
þá leið að bærinn taki að sér ræktun og umsjá túnsins, greiði bætur fyrir
grasnyt, en opnaður verði garður þarna kring um kirkjuna. Ætti hvort að
geta undirstrikað annað, garður og kirkja. En þetta er sem sagt algerlega
420
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óráðstafað mál, og verður það tekið til umræðu við ráðamenn safnaðarins,
þegar tækifæri gefst.426
Ári síðar voru „ákveðnir menn“, eins og það er orðað af einum greinahöfundi, að
þrýsta á bæjaryfirvöld um að fá byggingarlóðir sunnan við Landakotskirkju.
Greinahöfundur mótmælti og sagði: „Landakotstúnið er þegar orðið allt of lítið.
Bæjarbúar eiga heimtingu á því, að það verði tekið til afnota sem almenningsgarður. Sú
ráðstöfun ein er í þágu almennings, og önnur ekki.“ 427
Í nóvember árið 1945 höfðu fyrirhugaðar framkvæmdir við gerð almenningsgarðs á
Landakotstúni ekki hafist. En þá var búið að ákveða að gera „Landakotstúnið að
skemtigarði og verður þá ekki annað sagt, en að yfirvöld bæjarins hafi gert vel í þessum
efnum,“ var skrifað í Lesbók Morgunblaðsins um málið. Það eina sem tafði framkvæmdir
var skortur á vinnuafli.428
Ári síðar hafði enn ekkert verið gert á túninu og þegar borgarstjóri er spurður um
gang mála sagði hann:
Eins og áður hefur verið skýrt frá hefði hann samið við biskupinn í Landakoti
um að opna austurhlutann af Landakotstúni fyrir almenning. Skyldi þá setja
nýja girðingu utanum kirkjuna. En úr því hefði ekki orðið, vegna þess, að
bæjarverkfræðingur hefi ekki tímt því, að taka menn úr gatnagerðinni til þess
að vinna þetta verk.429
Í viðtali við Sigurð Sveinsson þáverandi garðyrkjuráðunaut Reykjavíkur árið 1948,
sagði hann að komið hefði til mála að „breyta nokkrum hluta af Landakotstúninu í
almennings-skrúðgarð og barnaleikvöll.“ 430
Í skýrslu Sigurðar um skrúðgarða bæjarins fyrir þetta ár kom ennfremur fram að gerð
hefði verið teikning af:
fyrirhuguðum skrúðgarði á Landakotstúni og jafnframt á þeirri teikningu
gert ráð fyrir leikvelli, enda hefur bærinn nú umráðarétt yfir meiri hluta
túnsins, en af framkvæmdum hefur ekki orðið ennþá. Túnið eins og það er,
er þó mjög eftirsóttur og vinsæll staður til útileikja fyrir börn og unglinga.431
Ekkert virðist þó hafa verið gert, fyrr en um 1950 þegar lögð var gangstétt skáhalt
yfir túnið. Þá skrifaði Vesturbæingur í Morgunblaðið um gangstéttina sem hann sagði
hafa verið þarft verk, því umferð var mikil um túnið og grasið farið að troðast niður.
426
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„Til þess að nýta túnið sem best fyrir börnin að leika sjer á, var það ráð tekið að leggja
stjettina í boga eftir túninu, en það mun lengja hana um örfáa metra.“ Ekki voru þó allir
sem gátu farið örlítið lengri leið og styttu sér því leið yfir grasið. „Þá er einkennilegt að
sjá aldraðar konur og karla staulast með erfiðismunum upp og niður hallann við
Hávallagötuna, í stað þess að nota steinsteyptu tröppurnar, sem eru um það bil 15
metrum austar,“ sagði Vesturbæingurinn að lokum.432
Í skýrslu Sigurðar fyrir árið 1952 skrifaði hann: „Á Landakotstúni voru gerðar
talsverðar endurbætur þar sem grasrótin hafði verið eyðilögð og var þar tyrft á ný.“ 433
En grasið hafði sennilega eyðilagst af völdum gamalmennanna og annara sem
Vesturbæingurinn lýsti hér á undan.
Árið 1957 var stefnt að því að gera bílastæði á hluta túnsins, ekki voru allir
samþykkir þeirri ákvörðun. Einn ónefndur borgari skrifaði t.d. í Alþýðublaðið og sagði:
Í 10 ár hef ég gengið frá og til vinnu minnar oft á dag yfir þetta tún og fylgzt
vel með lífinu á þessum stað. Þarna stendur ein fegursta kirkja landsins, og
eitt af stærstu sjúkrahúsum bæjarins. Á þessu túni á að koma fagur garður
með bekkjum. Það er svo lítið, að ekki kemur til mála að taka neitt af því
undir bílastæði. Þessi 10 ár, sem ég hef gengið um þennan blett, hópast börn
úr öllum áttum ... Oft er þar krökkt af barnavögnum, og ekki er það sjaldan
að maður sjái sjúklinga frá Landakotsspítala á tveimur hækjum, himinlifandi
yfir því, þegar þeir hafa staulast yfir Túngötuna, að geta gengið þarna
óhultir um stund.434
Árið 1978 var samþykkt að leyfa kaþólska söfnuðinum að byggja hús fyrir aftan
kirkjuna og var það risið ári síðar.435 Girðingin umhverfis lóðina var rifin og svæðið
jafnað og tyrft af bæjaryfirvöldum.436
Samkvæmt samningum milli Kaþólska safnaðarins og Reykjavíkurborgar, þá bar
borginni að sjá um fegrun Landakotstúns í samráði við söfnuðinn. Árið 1981 höfðu
tillögur þáverandi garðyrkjustjóra Hafliða Jónssonar, verið til umfjöllunar en ekki lagðar
fram til samþykktar.437 Árið 1983 var ekki enn búið að fjalla um tillögu garðyrkjustjóra,
„aðkallandi er að hreyfing komist á og að eitthvað þokist í þessu máli,“ sagði Hafliði.438
Endanlegt samkomulag milli borgarinnar og kaþólska safnaðarins, um skipulag á
Landakotstúni náðist þann 22. febrúar 1984. Ákveðið var að öllum framkvæmdum yrði
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lokið að fullu í síðasta lagi þann 1. september 1986. Ekki var þó hægt að hefjast handa
um sumarið, því ekki hafði verið áætlað fjármagni til verksins við gerð fjárhagsáætlunar.
Um haustið var þó byrjað á bílastæðunum við Túngötu.439
„Það ætti að ríkja fögnuður í gervöllum Vesturbænum yfir því að nú skuli loks
eitthvað gert fyrir Landakotstúnið, þennan helgasta blett Vestubæinga.“ sagði Hafliði í
blaðaviðtali árið 1985. Í viðtalinu kom m.a. fram að Hafliði taldi:
Landakotstúnið stækka frekar en minnka ef eitthvað væri við þessar
framkvæmdir, auk þess sem leiktæki fyrir börn yrðu sett þarna upp. Væri
það í fyrsta skipti sem sérstök leikaðstaða yrði þar fyrir börn, en þess væri
full þörf því nú væri börnum aftur að fjölga í Vesturbænum með nýrri
kynslóð. Á Landakotstúni er gert ráð fyrir skrúðgarði á hlutanum nær
miðbænum, en meðfram hluta Túngötu niður að horni Hólavallagötu verða
28 bílastæði og verða þau afmörkuð frá götunni með gróðurkerjum. Þá
verður upphituð hellulögn frá kirkjunni að Túngötu, svo hægt sé að aka upp
að kirkjunni þegar þess er þörf.440
Nokkrum vikum síðar voru framkvæmdirnar komnar vel á veg. Þá var aftur tekið
viðtal við Hafliða og sagði hann þá að hann vonaðist til þess að svæðið yrði fullmótað
um sumarið. Hann lýsti svæðinu betur og sagði m.a. að:
ráðgert [væri] að hafa mikið af runnagróðri meðfram Hávallagötu og
Hólavallagötu, en svæðið á Landakotstúni verður fyrst og fremst byggt upp
af runnum og fjölærum plöntum. Að sögn Hafliða kann svo að fara að
Landakotstún verði einhver fegursti blettur í landareign borgarinnar áður en
langt um líður.“
Hafliði sagði að lokum: „Ég hef lengi látið mig dreyma um að koma mynd á
Landakotstúnið og ekkert væri mér kærara en að það tækist áður en ég læt af störfum
seinna á þessu ári.“ 441 Að mestu var lokið við gerð Landakotstúns á árinu 1986, en því
var að fullu lokið árið 1989442 og hefur haldist nær óbreytt síðan.

Bringan
Haustið 1947 var lokið við að gera hringtorgið Miklatorg. Miklabraut, Snorrabraut og
Hringbraut tengdust hringtorginu og síðar Bústaðavegur. Samkvæmt
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Mynd 155: Járnsmiðurinn á Bringunni. Mynd: BB 2009.

Mynd 156: Kuldalegt um að litast. Mynd: BB 2011.
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skipulagsuppdrætti Reykjavíkur frá árinu 1927 fór Hringbrautin í boga fram hjá
Landspítala og fyrir neðan Eiríksgötu og Leifsgötu þar til hún varð bein aftur fyrir
neðan Sundhöllina líkt og Snorrabraut liggur í dag. Eftir að ákveðið var að taka bogann
af Hringbrautinni og framlengja hana í Miklatorg, varð til nokkurskonar þríhyrningur
sem afmarkaðist af Snorrabraut, Eiríksgötu og Þorfinnsgötu. Þar „hefur myndazt autt
svæði og er gert ráð fyrir að þar verði gróður, ef til vill verður gerður þar skrúðgarður,“
var skrifað í blaðagrein um vegaframkvæmdirnar haustið 1947.443
Ári síðar var hafin vinna við að gerð skrúðgarðs í þríhyrningnum og átti að ljúka
framkvæmdum fyrir vorið 1949. Þór Sandholt sem stuttu síðar varð forstöðumaður
skipulagsdeildar Reykjavíkur lýsti nýja almenningsgarðinum á þennan hátt:
Þorfinnsgata liggur nokkuð hærra en Snorrabraut og þess vegna er garðurinn
skipulagður í þrem stöllum. Verður trjágróðri og blómum plantað í
garðsvæðið, stígar gerðir bæði lagðir hellum og þjöppuðum salla, og bekkjum
komið fyrir við stígana.
Í horninu þar sem Snorrabraut og Þorfinnsgata mætast átti að gera trjálund og koma
þar fyrir biðskýli fyrir farþega strætisvagna. Yfir miðjan garðinn var lagður göngustígur
með tröppum upp að Þorfinnsgötu og gera átti hól á flötinni sunnan megin við hann.
Suður frá miðgöngustígnum átti að gera hellulagðan göngustíg meðfram lægsta stallinum
og koma þar fyrir bekkjum. Norðan við miðgöngustíginn átti svo að gera gosbrunn á
hellulögðu svæði í hálfhring.444
Kostnaður við gerð garðsins var nokkuð mikill því flytja þurfti allt efni þ.e.
gróðurmold og þessháttar á staðinn.445 Árið 1950 var lokið við garðinn, þó ekki gerð
fyrirhugaðs gosbrunns. Sigurður Sveinsson garðyrkjuráðunautur Reykjavíkur sagði í
blaðagrein að þar væri nú „orðinn skemmtilegur hvammur með grasflötum, gangstígum
og bekkjum, [og] varð að snidduhlaða kantinn við Þorfinnsgötuna...“ 446 Í greininni nefndi
Sigurður garðinn „Bringuna“ og hefur nafnið því sennilega verið ákveðið fljótlega eftir að
byrjað var á gerð garðsins. Í dag gæti mörgum þótt nafngift garðsins undarleg og dytti
jafnvel í hug að hann væri nefndur svo vegna þess að úr lofti eða á teikningu er hann
ekki ósvipaður kjúklingabringu í laginu. Samkvæmt íslenskri orðabók er bringa
brjósthluti líkamans á mönnum og dýrum, en getur einnig verið: „grasivaxin bunga í
hlíð.“ 447 Þó þessi merking orðsins sé mörgum hulin í dag þá hefur Sigurður Sveinsson
þekkt hana og hugsanlega stungið uppá nafni garðsins.
Bringan virðist hafa verið mikið notuð af almenningi frá upphafi. Sigurður sagði t.d.
í blaðagrein árið 1952 um garðinn.
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Mynd 157: Uppdráttur af Bringunni frá 1986 eftir Kjartan Mogensen. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffum 1-3.

Mynd 158: Uppdráttur af Bringunni frá 1993 eftir Þórólf Jónsson og Björn Axelsson.
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Átroðningur er mikill á flötunum þar, sérstaklega haust og vor, en er þó í
rénun frá því sem áður var, og er það að þakka fólkinu, sem býr við
nærliggjandi götur, Þorfinnsgötu og Snorrabraut.448
Á fundi bæjarráðs Reykjavíkur þann 8. júlí 1955 var fallist á tillögu
listaverkanefndar um að Járnsmiðnum eftir Ásmund Sveinsson yrði komið fyrir á
Bringunni.449 Í nóvember sama ár var styttunni komið fyrir á núverandi stað eftir að
henni hafði verið „útskúfað af lóð Iðnskólans“, eins og það er orðað á einum stað.450
Forsögu þess máls má rekja til Iðnsýningar sem haldin var í Iðnskólanum á
Skólavörðuholti árið 1952. Þá var styttan af járnsmiðnum staðsett við aðalinngang
skólans og átti að „túlka styrkleika hins íslenzka iðnaðar.“ 451 Ásmundur fullgerði verkið
árið 1936 og sagði að með Járnsmiðnum hefði hann verið að reyna að sýna hina
„tröllauknu breytingu“ sem hafði orðið á iðngreinum áratugina á undan. Svo sagði hann:
Þessar beinu sterku línur, ég átti í miklu erfiði við að ná þeim, en ég varð,
hvað sem það kostaði, til að geta gripið heildaráhrifin, - þetta þúsundfalda afl,
samþjappað í forminu. Járnsmiðurinn er þarna í hvíldarstöðu - horfir fram í
nútímann - og gamli járnsmiðurinn er þarna líka - hamarinn og steðjinn eins og tengiliður á milli hins gamla og hins nýja, milli þess, sem var og er.452
Einhver styr stóð um staðsetningu styttunnar „og margir [höfðu] kviðið því, að
Járnsmiðurinn kynni að verða fjarlægður af lóð skólans, þar sem hann var eign
listamannsins, en engar ráðstafanir gerðar til að kaupa hann.“ En á 50 ára afmæli
Iðnskólans árið 1954 tóku nokkrir aðilar sig saman og keyptu styttuna og færðu
skólanum og Reykjavíkurborg hana að gjöf.453
Styttan var svo síðar flutt á Bringuna eins og áður sagði. Í viðtali við Ásmund í
Morgunblaðinu árið 1956 var hann spurður um staðsetningu Járnsmiðsins, hann svaraði:
Satt að segja finnst mér staðurinn prýðilegur. Járnsmiðurinn þarf mikið
pláss, og það er fyrir hendi þarna. Og ég hef frétt að nágrannar hans séu
ekkert óánægðir með hann!454
Árið 1956 kom fram hugmynd um að setja kvíasteina á Bringuna, svipaða þeim sem
eru á Húsafelli. Koma átti fyrir þremur steinum „miðlungi, sterkum og fullsterkum, sem
kraftakarlar geta fengizt við á sunnudagsgöngum.“ Lárus Salómonsson lögreglumaður,
sem var orðlagður kraftajötun átti að velja tökin.455 Á uppdrætti af Bringunni eftir
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Mynd 159: Járnsmiðurinn umvafinn grenitrjám. Mynd: BB 2011.

Mynd 160: Bakarabrekkan er í brekkunni fyrir neðan Bernhöftstorfuna. Mynd: BB 2011
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Hafliða Jónsson og Reyni Vilhjálmsson frá þessu ári má sjá hvar áætlað var að staðsetja
steinana. Samkvæmt henni átti einnig að hlaða upp vegg meðfram brekkunni fyrir neðan
Þorfinnsgötu og láta þannig brekkuna hverfa. Þá átti að koma gangstígur meðfram
veggnum og þar átti að gróðursetja tré og runna.456
Ekkert varð af framkvæmdum eftir þeim uppdrætti. Tveimur árum síðar vakti
borgari nokkur athygli á því að stallurinn undir Járnsmiðnum væri ópússaður og þyrfti
að bæta þar úr. Hann sagði einnig að „eitthvað þyrfti að gera til að stugga krökkum af
grasblettinum, sem styttan stendur á, áður en hann verður að svaði.“ 457 Árið 1960 voru
svo gróðursett grenitré á Bringunni í boga fyrir aftan styttuna af Járnsmiðnum.458
Svo virðist sem fátt sé skrifað um Bringuna næstu áratugina. Garðurinn var þó
eitthvað notaður af fólki, sérstaklega börnum t.d. til að renna sér í snjónum niður
„stuttu en bröttu brekkuna,“ 459 eða þá til að fljúgast á í grasinu.460
Árið 1986 var Kjartan Mogensen landslagsarkitekt fenginn til þess að gera tillögur að
endurgerð Bringunnar. Samkvæmt þeim átti að gróðursetja mikið af trjám og runnum á
svæðinu,461 væntanlega til þess að loka það betur af frá umferðinni eftir Snorrabrautinni.
Verkútboð fór fram samkvæmt þessu nýja skipulagi Kjartans, en tilboðum var ekki
tekið.462
Árið 1992 voru svo gerð tvö hringlaga trjá- og runnabeð fyrir framan Járnsmiðinn og
gert 600 fermetra trjábeð í brekkunni fyrir neðan Þorfinnsgötu. Þórólfur Jónsson
landslagsarkitekt hannaði svæðið, en teikning þess var gerð af Birni Axelssyni, síðar
landslagsarkitekt.463 Bringunni hefur svo verið viðhaldið í þeirri mynd síðan þá.

Bakarabrekkan
Gatan Bankastræti í Reykjavík var eitt sinn kölluð Bakarabrekkan. Hún dró nafn sitt af
bakaríi sem danski bakarinn Tönnes Daníel Bernhöft rak í Bankastræti 2 frá árinu 1845.
Við hann er Bernhöftstorfan kennd, sem er timburhúsaröðin sem stendur fyrir ofan
Bakarabrekkuna. Í dag er m.a. rekinn þar veitingastaðurinn Lækjarbrekka. Bernhöft var
athafnamaður og lét t.d. grafa brunn í brekkunni.
Á skipulagsuppdrætti Reykjavíkur frá árinu 1927 var grasbrekkan fyrir neðan
Bernhöftstorfuna fest í sessi. Það var í samræmi við hugmyndir Guðjóns Samúelssonar
456

Skjv.R. Teikningasafn garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Hvít mappa merkt kortaskápur SV 5. Í vörslu
garðyrkjustjóra Reykjavíkur.
457
Morgunblaðið. 27. júní 1958, bls. 6.
458
Alþýðublaðið. 18. feb. 1967, bls. 3.
459
Vísir 4. feb. 1967, bls. 3.
460
Alþýðublaðið. 18. feb. 1967, bls. 3.
461
Skjv.R. Teikningasafn garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffa 2. Í vörslu garðyrkjustjóra Reykjavíkur.
462
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Umhverfi og útivist 1972-1992.
Greinagerð og fjárhagsáætlun 1987. Askja nr. 37, bls. 4.
463
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Umhverfi og útivist 1972-1992.
Greinagerð 1992. Askja nr. 37, bls. 1.

189
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og Guðmundar Hannessonar um að hafa svokallaða forgarða framan við þau hús sem
snéru að götum. Guðmundur sagði eitt sinn að það „að Lækjargata er glæsilegasta gatan
í bænum, þó gömul sje, er að þakka stóru forgörðunum austan hennar.“ 464 Þessari stefnu
var haldið þegar verið var að vinna að nýju skipulagi fyrir Reykjavík um 1943, þá fjallaði
Hörður Bjarnason arkitekt m.a. um almenningssvæðin sem fyrirhuguð voru í nýja
skipulaginu. Um Bakarabrekkuna sagði hann:
Þá er gert ráð fyrir því, að í áframhaldi af Arnarhólstúni komi „græn lína“
alla leið frá Stjórnarráðsblettinum að Skothúsvegi, framan við opinberar
byggingar, sem gert er ráð fyrir á þeim slóðum. Þetta opna svæði nær nú
suður að Miðbæjarskólanum, en samkvæmt skipulaginu á hann að hverfa og
sömuleiðis þær byggingar sunnan hans, sem eru of nálægt Tjörninni. Allt
þetta svæði verður ræktað blómum og trjám og þar lagðir gangstígar og
settir bekkir, eftir því sem nánar þykir henta. Mun ekkert skerða það, nema
nauðsynlegustu umferðaræðar.465
Þó skipulagið hafi aldrei hlotið samþykki þá festi það í sessi hugmyndina um að
„græn lína“ væri austanmegin við Lækjargötu. Sú ráðstöfun hefur haldist fram til
dagsins í dag. Árið 1949 var hafist handa við að breikka Lækjargötuna og í tengslum við
þær framkvæmdir lagði nýstofnað Fegrunarfjelag Reykjavíkur til að gerður yrði
skrúðgarður í Bakarabrekkunni. Þór Sandholt þáverandi forstöðumaður skipulagsdeildar
Reykjavíkur lýsti því hvernig svæðið myndi verða í Morgunblaðinu og sagði:
[Svæðið] hefur verið skipulagt þannig að þar verða stallar og stígar og blóm
og trje til prýðis, en auk þess verður bekkjum komið þar fyrir. Um þennan
reit mun Fegrunarfjelag Reykjavíkur sjá. Það mun og sjá um uppsetningu á
höggmynd eftir Ásmund Sveinsson á því nýja horni, sem myndast á
gatnamótum Lækjargötu og Bankastrætis. Höggmyndin heitir „Vatnsberinn“
og á hún að standa þar sem brunnurinn var í gamla daga.466
Í stjórn Fegrunarfélagsins þetta fyrsta starfsár þess voru Ragnar Jónsson í Smára,
Vilhjálmur Þ. Gíslason þá skólastjóri Verzlunarskólans, Jón Sigurðsson borgarlæknir,
Sigurður Ólason lögfræðingur og Gunnar Thoroddsen þáverandi borgarstjóri, sem var
einnig formaður félagsins.467
Fundist hefur uppdráttur á Minjasafni Reykjavíkur sem sýnir hvernig Fegrunarfélagið
sá fyrir sér að garðurinn yrði og hvar stytta Ásmundar yrði staðsett. Þessi uppdráttur
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Mynd 163: Uppdráttur fegrunarfélagsins með Vatnsberanum frá árinu 1949. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. Skúffur niðri, skúffa 1 mappa 1.

Mynd 164: Skipulag Bakarabrekkunnar eftir Knút Jeppesen frá árinu 1981. Mynd: Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur.

192

var samþykktur í bæjarráði og var ætlunin að hefjast handa við gerð garðsins sumarið
1949. Því var þó frestað þar til ári síðar vegna framkvæmdanna við Lækjargötu.468
Ekki voru allir sáttir við þær fyrirætlanir að byggja upp skrúðgarð á svæðinu. Spurt
var hvort ekki væri „heppilegra að gera myndarlegt og gott bílastæði og láta alla
skrúðgarðagerð eiga sig á þessum stað og setja styttuna hans Ásmundar í
Menntaskólagarðinn.“ 469
Miklar pólitískar deilur spruttu upp í kjölfar þessara áforma Fegrunarfélagsins. Seta
Gunnars Thoroddsens borgarstjóra, sem var í Sjálfstæðisflokknum, í félaginu hafði þar
mikil áhrif. Menn úr öðrum flokkum sættu sig ekki við að sjálfstætt félag undir forystu
hans væri að hlutast til um mál sem bæjarstjórnin bæri í raun og veru ábyrgð á. Málið
vatt upp á sig og skipti þá engu máli þó Gunnar segði sig úr stjórn félagsins og
Vilhjálmur Þ. Gíslason tæki við. Stytta Ásmundar varð eitt helsta bitbeinið í umfjöllun
andstæðinga félagsins. Einar Magnússon menntaskólakennari óskaði eftir því að birt yrði
mynd af Vatnsberanum svo menn gætu gert sér grein fyrir hvort hún yrði til
fegurðarauka. Eftir myndbirtinguna skrifaði Einar blaðagrein í Vísi. Þar fjallaði hann
um útlit styttunnar og skoraði á bæjarráð að setja ekki upp líkneskið af Vatnsberanum
við Bankastrætið þar sem það væri líklegt til að „vekja hrylling og viðbjóð meiri hluta
vegfarenda.“ 470
Ýmsir risu upp til varnar Vatnsberanum og töldu margir grein Einars sýna vel
„hvílíkum moldvörpuaugum margir líta á nútíma list hér á landi.“ En varnarorð sem
þessi komu fyrir lítið því skjálfti var kominn í pólitíkina. Í júní árið 1950 tilkynnti
borgarstjóri að hvorki Ásmundur né bæjaryfirvöld hefðu sérstakan áhuga á að
Vatnsberinn yrði settur upp við Lækjargötuna, hins vegar hefði verið rætt um að setja
hann í Hljómskálagarðinn. Næstu misserin birtust reglulega greinar í dagblöðunum þar
sem menn voru ýmist með eða á móti Vatnsberanum. Menn hótuðu jafnvel að mölva
styttuna niður, ef hún yrði sett á stall. Allt þetta mál fékk mikið á Ásmund og var
styttan að lokum flutt aftur í Sigtúnið þar sem hann bjó og starfaði.471
Um 17 árum síðar árið 1967, var ákveðið að koma Vatnsberanum fyrir í Öskjuhlíðinni
og var Ásmundur hafður með í ráðum. Hann ákvað staðsetninguna og sagði:
Hérna er hún á réttum stað. Mér þykir mjög vænt um þetta allt saman.
Vatnsberinn er fyrsta myndin mín, sem sett er upp úti í óhreyfðri
náttúrunni. Ég er viss um að það fer vel um hana hérna.472
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Mynd 165: Bakarabrekkan um vetur. Mynd: BB 2011

Mynd 166: Sr. Friðrik og drengurinn úti í kuldanum. Mynd: BB 2011
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Ásmundur sagði frá því að þegar hann vann að gerð Vatnsberans, þá hafi hann haft
„trölllega fjallamyndun Íslands í huga. Og svo vinnukonurnar, sem ég sá í æsku minni
brjótast út í hríðina og koma svo gaddfreðnar til baka með vatnsfötur sínar. Þær vildu
ekki láta kenna í brjósti um sig. Alls ekki.“ Listfræðingar hafa svo t.d. fjallað um
styttuna á eftirfarandi hátt:
Vatnsberinn (1936-37) er eitt meginverk listamannsins. Myndbyggingin er í
fullkomnu jafnvægi: föturnar og hendur konunnar mynda samhverfu, vinstri
fóturinn fram inn á milli fatanna en sá hægi aftur, þannig að grunnflöturinn
er þríhyrndur. Kraftlínur Vatnsberans mynda því nánast píramída frá öllum
hliðum, en í listasögunni hefur sú tegund myndbyggingar iðulega verið nýtt
til að skapa festu og stöðugleika. Það sem brýtur kyrrstöðuna upp er höfuðið,
sem hallar til hliðar og gefur í skyn hreyfingu.
Árið 2011 hófst að nýju umræða um að koma Vatnsberanum eftir Ásmund Sveinsson
upp í Bakarabrekkunni. Í maí það ár samþykkti borgarráð tillögu Listasafns
Reykjavíkur, að flytja listaverkið úr Öskjuhlíðinni og setja það upp á horni Bankastrætis
og Lækjargötu. Áður voru hugmyndir um að setja það upp í Austurstræti en horfið var
frá því. Vatnsberinn var svo settur upp í Bakarabrekkunni þann 15. ágúst 2011.
Aðra styttu er að finna í Bakarabrekkunni framan við húsið Gimli og hún er af séra
Friðriki Friðrikssyni. Valtýr Stefánsson ritstjóri fór fyrir almennri fjarsöfnun fyrir gerð
styttunnar. Hún var gerð af listamanninum Sigurjóni Ólafssyni myndhöggvara og
samþykkti bæjarráð uppsetningu hennar í október 1954.473 Áður hafði þar staðið stytta
af Jónasi Hallgrímssyni, sem komið var þar fyrir til bráðabirgða árið 1907. Upphaflega
átti hún að standa við innganginn í Safnahúsið við Hverfisgötu sem þá var enn í
smíðum. Raunin varð hinsvegar sú að Jónas stóð í Bakarabrekkunni í nærri fjóra
áratugi, þar til hann var fluttur suður í Hljómskálagarðinn og Friðrik og drengurinn
tóku við stöðu hans í Bakarabrekkunni. Einar Jónsson myndhöggvari gerði styttuna af
Jónasi sem var gerð fyrir samskotafé í tilefni af aldarafmæli hans.474
Þó húsin í Bernhöftstorfunni tengist almenningsgarðinum ekki beint í dag, þá er saga
þeirra samtvinnuð sögu garðsins. Árið 1965 var fyrirhugað að byggja stjórnarráðshús á
Bernhöftstorfunni og voru teikningar þess lagðar fyrir borgarráð Reykjavíkur.475 Árið
1967 óskaði borgarráð eftir því að kannað yrði varðveislugildi húsa og mannvirkja í
miðbænum. Herði Ágústssyni listamanni og Þorsteini Gunnarssyni arkitekt var falið að
vinna könnunina. Meðal þess sem þeir lögðu til var að Berhöftstorfan ætti að fá að
standa.476 Á þessum tíma fóru sjónarmið húsafriðunar að líta dagsins ljós. Margir aðilar
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Mynd 167: Teflt á útitaflborðinu vorið 1986. Mynd: Páll Kristjánsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
365 Reykjavík mannlíf 47

Mynd 168: Börn að leik á útitaflborðinu árið 1989. Mynd: Hanna S. Sigurðardóttir. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. 365 Reykjavík mannlíf 57
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beittu sér fyrir því að Bernhöftstorfan yrði vernduð og voru Torfusamtökin t.d. stofnuð í
lok ársins 1972.477 Bernhöftstorfan varð eitt helsta þrætueplið í skipulagi
miðborgarinnar en árið 1977 skemmdust húsin mjög mikið í bruna, en þó tókst að
bjarga þeim frá gereyðileggingu.478 Tveimur árum síðar var Bernhöftstorfan friðuð.
Torfusamtökin leigðu húsin af ríkinu til 12 ára, gagngert til þess að endurbyggja þau og
viðhalda þeim.479 Í október árið 1981 var formlega lokið við endurbyggingu
Bernhöftstorfunnar, með opnun veitingastaðarins Lækjarbrekku. Við endurgerð húsanna
var útlit þeirra frá árinu 1834 haft að leiðarljósi.480
Skömmu áður en Lækjarbrekka var opnuð, átti sér stað önnur deila því sumarið 1981
var hafist handa við gerð almenningsgarðs með útitaflborði í Bakarabrekkunni.
Hugmyndin var sett fram í bréfi Skáksambands Íslands til borgarráðs í júlí árið 1979.
Hún gekk út á að gera útitaflborð á Lækjartorgi eða í Austurstræti en síðar var ákveðið
að finna því stað í almenningsgarði í Bakarabrekkunni.481
Knútur Jeppesen arkitekt hannaði almenningsgarðinn og lýsti honum m.a. á þessa
leið:
Miðað við þetta svæði eins og það var fyrir þá held ég að útitaflið geti orðið
skemmtileg nýjung. Þótt um taflborð sé að ræða þá getur fleira farið fram á
borðinu en iðkun skáklistarinnar. Vel mætti t.d. ímynda sér að fluttir væru
leikþættir á skákborðinu og annað efni í svipuðum dúr.482
Samkvæmt skipulaginu áttu rúmlega tveir þriðju hlutar svæðisins að vera hellulagðir
og fyrir miðju þess var útitaflið. Taflborðið var grafið lítillega niður og í kantinum
umhverfis það voru steypt fjögur taflborð af venjulegri stærð. „Geta þá áhorfendur
glöggvað sig betur á stöðunni á útitaflinu með því að tefla á litlu töflunum,“ sagði
Knútur. Í taflborðið var notað ljóst og dökkt grágrýti og var það dökka olíuborið til þess
að skerpa andstæðurnar. Í brekkunni fyrir ofan útitaflið var komið fyrir nokkurskonar
áhorfendabekkjum og voru tröppur niður að þeim, ásamt tvennum tröppunum sem lágu
niður á svæðið frá Bernhöftstorfunni. Tveir inngangar voru einnig inná svæðið frá
Lækjargötu og voru þeir hannaðir þannig að hreyfihamlaðir ættu greiða leið inn á
svæðið. Að lokum sagði Knútur að í brekkunni norðan við svæðið yrðu gróðursett tré til
skjóls og stefnt væri að því að það yrði gert um haustið eða vorið eftir.483 Tré og runnar
voru svo gróðursett samkvæmt uppdrættinum í beðin meðfram Lækjargötu árið 1982.484
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Mynd 169: Mannlíf í Bakarabrekkunni sumarið 1961. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. GRÓ 005 065 1-3
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Taflmennirnir voru hannaðir af Jóni Gunnari Árnasyni myndlistarmanni og smíðaðir
á trésmíðavinnustofu borgarinnar.485 Jón Gunnar hóf að vinna að útfærslu
taflmannanna á útitaflið árið 1979, „með það fyrir augum að það yrði staðsett á
Lækjartorgi.“ Þyngd mannana var frá 8 kílóum uppí 17 kíló og vó kóngurinn þyngst. Í
fyrstu átti hver reitur á taflborðinu að vera 70 fersentimetrar, en þeir voru minnkaðir
lítillega í samráði við Skáksamband Íslands. Taflið sjálft var því aðeins um 31 fermetri
að stærð.486 Þegar ekki var verið að tefla með taflmönnunum átti að geyma þá í sérstakri
geymslu inní Bernhöftsbrekkunni, beint fyrir neðan húsið Gimli.487 Útitaflið sjálft heyrði
undir garðyrkjudeild borgarinnar og ef menn óskuðu eftir því að fá að tefla, höfðu þeir
samband við Theódór Halldórsson starfsmann borgarinnar.488
Miklar deilur og mótmæli áttu sér stað um útitaflið og framkvæmdirnar í kringum
það. Margar greinar voru skrifaðar í blöðin um málið og í einni þeirra sagði m.a.:
Nú er verið að eyðileggja þessa brekku með stórvirkum vélum, nærri því grafa
undan gömlu Bernhöftshúsunum og með því að breyta öllum heildarsvip
brekkunnar. ... Þarna er sagt að eigi að byggja plan til þess að hafa taflborð
sem skáksnillingar okkar eiga að leika sér á þurrum og sólríkum dögum.489
Tveimur dögum síðar var haldinn fjölmennur útifundur á svæðinu til þess að
mótmæla framkvæmdunum sem voru hafnar. Á fundinum var dreift undirskriftarlistum
þar sem stóð:
Við undirrituð mótmælum eindregið þeim skemmdarverkum, sem nú er verið
að vinna á Bernhöftstorfu, með því að útrýma þar grasi og gróðurmold, en
setja í staðinn taflborð úr steinsteypu. Við krefjumst þess, að ásýnd
Bernhöftstorfunnar, grasbrekkan framan við húsin, verði aftur sett á sinn
stað, og öllu grjóti verði útrýmt þaðan nú þegar.490
Þann 15. júlí árið 1981 voru undirskriftalistarnir afhentir borgaryfirvöldum og höfðu
þá rúmlega sjö þúsund manns mótmælt framkvæmdunum.491 Deginum áður hafði
Þórður Þorbjarnarson borgarverkfræðingur fjallað um málið í borgarráði. Honum
reiknaðist til að um 18% svæðisins færi undir steypu og hellulögn, eða um 400 fermetrar.
Þórður sagði svo að „það gras sem þarna var þoldi ekki þá umferð sem er um þetta svæði
og þarna var einfaldlega um nauðsynlega garðhönnun að ræða.“ 492
Ekki voru allir borgarbúar á móti framkvæmdunum. Í Dagblaðinu var m.a. skrifað:
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Mynd 170: Geymslan undir Gimli. Mynd: BB 2010
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Senn verður Torfan miðbænum aftur til sóma og fólki vonandi til ánægju, en
þá má umhverfið ekki vera ein allsherjar drullubrekka eins og verið hefur í
ótalin ár.
Sjálft taflborðið getur orðið vettvangur margskonar skemmtana og gleði, t.d.
sem útileikhús, eða paradís gjörningamanna og svo gæti Borgarráð haldið
fundi þarna, ...493
Annar borgarbúi fjallaði einnig um framkvæmdirnar í Þjóðviljanum og sagði:
ég get ekki betur séð eftir að ég fór og skoðaði verksummerki nú í vikunni, en
að gamli grasbalinn sé miklu betur útlítandi en áður. Brekkan var illa farin,
og öll úr lagi. Nú hefur þessu verið fyrirkomið á myndarlegan hátt,
yfirvöldum borgarinnar okkar til mikils sóma.494
Framkvæmdum við útitaflið var þó haldið áfram, enda var búið að samþykkja það í
borgarráði. Stefna átti að því að vígja útitaflið á afmælisdegi Reykjavíkur 18. ágúst
1981 en það dróst fram til 29. ágúst.495
Næstu framkvæmdir við Bakarabrekkuna voru gerðar sumarið 1988, þegar
endurmóta þurfti landið að nýju.496 Þá var Jóhann Pálsson garðyrkjustjóri Reykjavíkur
og hann sagði að laga hefði þurft hallann í brekkunni vegna þess að hann hefði verið svo
mikill að „brekkan stóð ekki undir sér.“ Brekkan var svo þökulögð að nýju og
gróðursettir runnar á brekkubrúninni. Það var gert „til að umferð gangandi liggi ekki um
brekkubrúnina en brekkan hefur alla tíð verið gölluð og boðið uppá að vera tröðkuð
niður,“ sagði Jóhann.497
Síðan þá hefur Bakarabrekkunni verið viðhaldið í þeirri mynd sem hún er. Eitthvað
virðist umhirðu á svæðinu hafa verið ábótavant árið 2004. Þá fóru sjálfstæðismenn í
borgarráði fram á að útitaflið yrði „endurreist til fyrri sæmdar.“ Lagt var til að umhverfi
útitaflsins yrði fegrað og snyrt, auk þess sem gera þurfti við skemmdir. Einnig vildu þeir
að komið yrði á „föstu skáklífi á útitaflinu í samstarfi við skákfélög borgarinnar svo íbúar
og gestir í Reykjavík“ gætu gengið að því vísu. Að lokum var sagt: „Taflmennirnir sem
Jón Gunnar Árnason myndhöggvari hannaði af mikilli list, hafi ekki sést opinberlega í
bráðum tuttugu ár og hafi verið hætt komnir í bruna nýlega.“ 498
Svo virðist sem tillaga sjálfstæðismanna hafi gleymst, því sumarið 2011 var umhverfi
útitaflsins bágborið og taflmennirnir eftir Jón Gunnar virðast ekki hafa sést hingað til.
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Mynd 171: Fríkrikjuvegur 11 og garðurinn um 1920. Takið eftir gosbrunninum uppá hólnum. Mynd:
Magnús Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. MAÓ 2434.

Mynd 172: Horft yfir garðinn við Fríkirkjuveg um 1936. Mynd: Ólafur Magnússon. Ljósmyndasafn
Reykjavíkur. ÓLM 0054.
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Hallargarðurinn
Árið 1908 byggði Thor Jensen kaupmaður sér hús við Fríkirkjuveg 11 í Reykjavík. Húsið
var á sínum tíma eitt glæsilegasta íbúðarhús Reykjavíkur og var hvergi til sparað við
smíði þess. Húsið er tvílyft timburhús í nýklassískum stíl og eru klassískar skreytingar
áberandi innan- og utandyra, t.d. eru grískar súlur í jónískum stíl við aðalinnganginn.
Margar nýjungar voru í húsinu m.a. fullkomnar rafmagns- og vatnslagnir, þrátt fyrir að
hvorki rafmagns- né vatnsveita væri komin í Reykjavík. Í útitröppurnar var notað granít
sem var flutt inn frá Borgundarhólmi. Einar Erlendsson arkitekt teiknaði húsið og
sennilega líka lystihúsið í garðinum sem var byggt í norskum drekastíl. Í garðinum var
einnig gosbrunnur sem var uppi á litlum hól. Bæði hann og lystihúsið eru teiknuð inn á
uppdrátt Ólafs Þorsteinssonar af Reykjavík frá árunum 1915-1918. Samtök
bindindismanna keyptu húsið árið 1939 og var það notað til samkomuhalds og einnig
leigt undir skrifstofur. Húsið var í kjölfarið kallað Bindindishöllin. Reykjavíkurborg
eignaðist húsið árið 1963 og hýsti það lengi skrifstofur Íþrótta- og tómstundarráðs.499
Árið 1952 átti sér stað umræða um fegrun Tjarnarinnar og umhverfis hennar. Þór
Sandholt skipulagsstjóri Reykjavíkur sendi um haustið Gunnari Thoroddsen borgarstjóra
bréf þar sem hann benti á mörg atriði sem mætti lagfæra án þess að kosta til þess miklu
fé. Hann kom þó einnig með tillögu sem myndi verða kostnaðarsöm. Hún gekk út á að
sameina fjórar lóðir milli Fríkirkjunnar og Skothúsvegs og gera þar almenningsgarð.500
Ein lóðin var í eigu SÍS og þar var rekið frystihús en í dag er þar Listasafn Íslands.
Kvennaskólinn var á annari lóðinni og Góðtemplarar í húsi Thors Jensen á þeirri þriðju.
Fjórða lóðin var nokkuð stór og þar ætlaði bandaríska sendiráðið að reisa sér hús.501
Hörður Bjarnason skipulagsstjóri ríkisins var á sama máli og Þór Sandholt um gerð
almenningsgarðs sunnan við Fríkirkjuna. Hörður var einn af fyrstu viðskiptavinum Jóns
H. Björnssonar landslagsarkitekts veturinn 1953-1954 og bað hann um að skipuleggja
fyrirhugaðan garð sem fékk síðar nafnið Hallargarðurinn. Jón fékk aðstöðu til að teikna
á vinnustofu Skipulagsins og svo sagði Jón að einn daginn hafi hann komið að
borðinu auðu, búið var að fjarlægja hálfunnar tillögur mínar, enginn vissi
neitt og ég hvarf aftur við svo búið. Seinna um daginn tjáði Hörður mér að
hann hefði farið með tillögurnar á fund Gunnars Thoroddsen borgarstjóra og
fengið þær óformlega samþykktar.502
Það var því íslenska ríkið sem fékk gerðan uppdrátt af garðinum og hvatti
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Mynd 173: Við tjörnina í Hallargarðinum 1958. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. I-1127.

Mynd 174: Í Hallargarðinum 1958. Mynd: Minjasafn Reykjavíkur. I-851.
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Reykjavíkurborg til þess að byggja hann upp.503
Það tók Gunnar Thoroddsen borgarstjóra nokkurn tíma að semja við eigendur
lóðanna um að þeir heimiluðu gerð almenningsgarðs og fjarlægðu allar girðingar. Að
lokum var þó fallist á tillögur borgarstjóra504 og skömmu síðar hófust framkvæmdir við
uppbyggingu garðsins. Sú uppbygging markaði kaflaskil í garðyrkjusögu landsins og olli
straumhvörfum í hugsunarhætti almennings varðandi skipulag garða. Aðrar eins
garðyrkjuframkvæmdir höfðu aldrei áður sést þar sem fjórir garðar voru sameinaðir í
einn með allskyns bogalaga göngustígum, gróðurbeðum og tjörn.505 „Við gerð
Hallargarðsins jókst skilningur almennings á þýðingu þess að láta teikna garða fyrir sig,“
sagði Jón í tímaritsgrein frá árinu 1988.506
Hörður Bjarnason vann með borgarstjóra að undirbúningi málsins og fól honum
yfirumsjón framkvæmda.507 Jón H. Björnsson og starfsmenn hans voru svo fengnir til að
sjá um framkvæmdir508 og hafði Theódór Halldórsson, þáverandi starfsmaður Jóns en
síðar yfirverkstjóri hjá garðyrkjudeild borgarinnar, alla verkstjórn á hendi.
Framkvæmdir hófust um miðjan marsmánuð 1954.509
Lóðin kringum hús Thors Jensen var girt af með háum steinvegg sem hafði hallandi
leirplötuþak. Leifar af veggnum sjást enn í dag fyrir ofan garðinn en Jón fékk leyfi til að
brjóta hann niður að stórum hluta í því skyni að opna garðinn og tengja hann við hina
garðhlutanna. Lóðarpartur Kvennaskólans var erfiður viðfangs að mati Jóns, því
skólastjórinn vildi ekki opna of mikið á milli lóðanna og vildi ennfremur að limgerðin við
lóðarmörkin fengju að halda sér. Hann vildi hafa garðinn nokkuð aðskilinn þrátt fyrir að
verið væri að reyna að gera eina heild úr öllum görðunum.510 Enn í dag er þessi
aðskilnaður Kvennaskólalóðarinnar greinilegur.
Mikill hæðarmunur var á lóðunum og til að lækka eina lóð og hækka aðra urðu
vinnumennirnir að hlaupa fram og til baka með hjólbörur og smeygja sér í gegnum
gróðurinn sem fyrir var. Jón lýsti framkvæmdum við uppbyggingu garðsins í viðtali árið
1999 og sagði m.a.:
Þegar við unnum við Hallargarðinn þá höfðum við auðvitað ekki þau tæki
sem við höfum í dag. Þetta var mest unnið með höndum og hjólbörum, sem
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skildi ekki eftir sig miklar skemmdir á svæðinu. Vinnan fólst mest í tilfærslu.
Þegar maður er að skipuleggja þarf að reyna að ná jafnvægi í, því sem ég
kalla, greftri og fyllingu. Það er ástæðulaust að fjarlægja mold ef þú getur
notað hana annarstaðar á staðnum.
Lóð Kvennaskólans þurfti t.d. að hækka mikið eða um rúmlega hálfan metra. Við
suðurvegg frystihússins, nú Listasafns Íslands, voru stór tré sem hefðu drepist við svo
mikla jarðvegsfyllingu. Sérþekking Jóns varð til þess að trén standa enn í dag. Gerðir
voru nokkurskonar brunnar í kringum trén og grjótmulning ofan á ræturnar og svo
þökulagt ofan á það. Þannig varð til loftræsting í moldinni sem dugði þar til ræturnar
voru búnar að vinna sig upp í nýja jarðveginn. Brunnarnir eru þarna ennþá en hafa
samlagast jarðveginum í kring.511
Hellurnar í göngustígum garðsins voru sérsteyptar hjá fyrirtækinu Mósaík. Þessar
hellur höfðu þann kost að þær var hægt að leggja í allskyns boga og svegjur án þess að
mynstið afskræmdist. Hellustærðirnar voru 15 talsins og buðu því upp á mikla
möguleika í flókinni lagningu. Þær entust þó ekki nógu vel og létu á sjá þegar frá leið.512
Hallargarðurinn dregur nafn sitt af húsi Thors Jensen sem síðar var kallað
Bindindishöllinn, en garðurinn var einnig stundum kallaður Fríkirkjuvegsgarðurinn. Ári
áður en framkvæmdir við garðinn hófust rak Pétur Pétursson þulur veitingastað í
garðinum fyrir framan Bindindishöllina og kallaði Pétur veitingastaðinn Hallargarðinn
við Tjörnina. Hugsanlega hefur verið byrjað að kalla garðinn Hallargarðinn fyrr, en með
veitingastað Péturs festist nafnið með formlegum hætti við garðinn. Eftir að garðarnir
fjórir voru sameinaðir færðist nafnið yfir allt svæðið og er það skrifað á teikningar Jóns
H. Björnssonar af garðinum. Pétur lánaði stóla og borð út í garðinn og seldi veitingar úr
lystihúsinu í garðinum.513 Þetta mæltist vel fyrir hjá bæjarbúum og var hægt að kaupa
ís, pylsur, öl og gosdrykki í Hallargarðinum.514 Veitingastaðurinn varð vinsæll sumarið
1953 og mátti oft sjá þar mikinn fjölda gesta, unga sem gamla.515 Pétur stefndi á að
hafa opið yfir veturinn þegar aðstæður leyfðu og var gert ráð fyrir að skautasvell yrði
gert á Tjörninni fyrir framan Hallargarðinn um veturinn.516 Ekki er vitað til hvort
Hallargarðurinn var opinn yfir veturinn, en hann virðist ekki hafa verið opnaður aftur
næsta sumar. Kona hringdi t.d. í Morgunblaðið í júní árið 1954 og spurði hvenær
Hallargarðurinn yrði opnaður? „Á góðviðrisdögum settumst við þarna oft konurnar með
börnin og gæddum okkur á ís og öðru góðgæti. Krakkarnir undu sér þarna ágætlega og
við létum fara vel um okkur í stólum sem við fengum að láni,“ sagði konan.517 Það má
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því slá því nokkuð föstu að nafn garðsins hafi verið komið áður en hann var gerður og
það sé komið frá veitingastað Péturs Péturssonar, sem svo sannarlega mætti hafa verið
opinn lengur en þetta eina sumar.
Þann 28. júlí árið 1954 voru framkvæmdir við garðinn komnar vel á veg. Þá var m.a.
skrifað í Morgunblaðinu um garðinn.:
Í vor og sumar hefur verið að því unnið að gera einn samfelldan garð allt frá
Kvennaskólanum við Fríkirkjuveginn að Skothúsveginum. Hér er um mikið
verk að ræða, en brátt sér nú fyrir enda þess og mun þessi fagri skrúðgarður
verða fallegasti bletturinn í allri Reykjavík.518
Garðurinn var formlega opnaður á kaupstaðarafmæli Reykjavíkur þann 18. ágúst
árið 1954 og þótti mikil bæjarprýði. Fjallað var um hann í blöðunum og kom m.a. fram
að fimm til tíu manns höfðu unnið í tæpa fimm mánuði við uppbyggingu garðsins.519
Við opnun garðsins lýsti Jón honum fyrir gestum, frá því var m.a. sagt í
Morgunblaðinu:
Í garðinum eru gróðursett fögur blóm í smekklegum röðum og beðum. Þá er
þar nokkur trjágróður, þótt smár sé vexti enn sem komið er. Ber þar mest á
íslenzku birki, sem er neðst í garðinum, en einnig er þar reyniviður. Í miðjum
garðinum er grjótbeð með blómum. Eru steinarnir sjávarnúið grjót, og kvað
Jón hafa verið erfitt að afla þess; en það var að lokum tekið í fjörunni í
nágrenni bæjarins. Þá er einnig svo til í miðjum garðinum hinn alkunni
gosbrunnur, sem þegar er orðinn augnayndi bæjarbúa. Mun hann vera fyrsti
gosbrunnurinn hér á Íslandi, en hefur nú verið endurbættur að nokkru. ...
Um allan garðinn hafa verið gerðir hellulagðir gangstígar með svokölluðum
óreglulegum hellum.520
Garðurinn var hirtur á hverju sumri af starfsfólki garðyrkjudeildar Reykjavíkur en
fékk í raun eingöngu lágmarksviðhald eins og svo margir garðar borgarinnar. Árið 1978
var birkitrjábeðið við Skothúsveg endurnýjað því trén voru orðin rótarfúin vegna þess að
jarðvatn stendur mjög hátt í þessum hluta garðsins vegna mikils vatnsstreymis þar úr
Þingholtunum. Nýjar birkiplöntur voru gróðursettar í staðinn.521 Árið 1980 voru
grasflatirnar plægðar upp og sléttaðar og sáð í þær að nýju.522 Næstu ár voru svo
reglulega gerðar smávægilegar endurbætur á garðinum eða þar til hann fékk mikla
upplyftingu um og eftir árið 1986, sem komið verður að síðar.
Svo virðist sem umgengni í garðinum hafi yfirleitt verið ágæt, því sjaldan er t.d.
fjallað um að illa sé gengið þar um í blaðagreinum. Einn borgari skrifaði þó um hvernig
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börn fengu að leika lausum hala í garðinum þann 18. ágúst 1956. Hópur fólks, börn og
fullorðnir, var þá saman kominn í garðinum til að hlýða á lúðrasveit spila fyrir framan
Bindindishöllina.
Þetta voru falleg prúðbúin börn, og þau fóru vel í þessu hlýlega umhverfi. En
eitt spillti þessari mynd. Það var grasbrekkan upp að hjallanum. Hana höfðu
blessuð börnin troðið í flag, gert í hana geilar og göng í leik sínum og
óvitaskap - fullorðna fólkið, foreldrar og forsjármenn barnanna, stóð og horfði
á. Engum virtist detta í hug að leiðbeina óvitunum og kenna þeim, hvernig
ætti að umgangast gróður í fögrum garði.
Þá höfðu einnig fimm „slöttungsstrákar“ klifrað upp í topp á veikburða álmtré í
garðinum. En enginn skipti sér af því og spyr borgarinn hvort ekki væri hægt að hafa
eftirlitsmann í garðinum a.m.k. þegar fólki er stefnt þar saman.523
Í mörgum heimildum má lesa skammir Hafliða Jónssonar garðyrkjustjóra yfir slæmri
umgengni í almenningsgörðum borgarinnar. Hann minnist þó örsjaldan á Hallargarðinn
í því sambandi og má því ætla að almenningur hafi gengið nokkuð vel um garðinn. Eitt
dæmi er þó að finna frá árinu 1956, en þá sagði Hafliði:
Það er t.d. alveg óvíst hvort ekki verður að loka fyrir gosbrunninn í
Tjarnargarðinum [Hallargarðinum], því frárennslið stíflast nærri því daglega,
því börn kasta mold og rusli út í tjörnina. Í fyrradag kvað svo rammt að
þessu að tjörnin litla var sem forarpollur og frárennslið stíflaðist.524
Gosbrunnurinn sem Thor Jensen hafði haft ofan á litlum hól í garðinum sínum, var
sennilega einn af fyrstu gosbrunnum á Íslandi. Gosbrunnurinn sjálfur var lítil stytta af
dreng sem sat á svani og teygði drengurinn háls svansins upp þannig að vatnsbunan stóð
út um um nef hans. Í Hallargarðinum var gerð steinsteypt tjörn sem var máluð í bláum
lit og inn í steypuna voru settir fjörusteinar til skrauts. Litlu styttunni af drengnum á
svaninum var svo komið fyrir í tjörninni.525 Þessi tjörn hafði mikið aðdráttarafl,
sérstaklega fyrir yngstu kynslóðina og voru ófáar ljósmyndir teknar við hana á þessum
árum. En árið 1972 var orðið nauðsynlegt að taka upp gosbrunninn og lagfæra.526 Ekkert
var þó sennilega gert fyrr en árið 1979 þegar tjörnin var fjarlægð, því hún var orðin „með
öllu ónýt og ekki talin ástæða til að endurnýja hana, m.a. vegna þess að nú er kominn
sígjósandi brunnur í sjálfa Tjörnina,“ sagði Hafliði í ársskýrslu sinni fyrir árið 1979.527
„Óhætt er að segja að garðurinn hafi slegið í gegn eftir að hann var fullgerður,“ sagði
Jón H. Björnsson í viðtali árið 2008. Hann rakti vinsældir garðsins til þess að hann hefði
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á sínum tíma verið nýstárlegur og fyrsti almenningsgarður sinnar tegundar á Íslandi.
„Garðurinn var hannaður í svokölluðum óformlegum stíl öfugt við hinn formlega stíl sem
hér hafði tíðkast og reyndar um meginland Evrópu,“ sagði Jón. Við skipulag garðsins
leitaðist hann við að hver lína hans hefði ákveðna þýðingu og opin svæði mynduðu
samræmda heild.528
Reynir Vilhjálmsson vann hjá Jóni H. Björnssyni á þessum árum, áður en hann hóf
landslagsarkitektanám í Kaupmannahöfn. Reynir var aðstoðarteiknari Jóns og
hreinteiknaði t.d. skipulag Jóns af Hallargarðinum. Jón var ekki ánægður með
plöntuvalið í garðinum. Það var á þessum tíma mjög fábrotið á Íslandi og það var m.a.
ástæða þess að hann stofnaði gróðrarstöðina Alaska. Við urðum að „grípa til þeirra
plantna sem til voru, þó þær væru langt frá því að vera samkvæmt mínum óskum,“ sagði
Jón. Eftir að lokið var við gerð Hallargarðsins vann Jón ekki fleiri verkefni fyrir
Reykjavíkurborg. Varðandi endurgerð og viðhald Hallargarðsins var heldur aldrei leitað
ráða hjá honum.529 Það tengdist eflaust þeirri kergju sem var á milli Jóns og Hafliða
Jónssonar, sem varð garðyrkjustjóri borgarinnar um þetta leyti og fjallað var um í
kaflanum Stiklað á stóru í grænni sögu Reykjavíkur.
Það var ekki fyrr en garðurinn var endurbættur árið 1986 sem Jóhann Pálsson, sem
þá var nýráðinn garðyrkjustjóri Reykjavíkur, leitaði eftir samvinnu við Jón.530 Bætt var
við trjám og runnum í garðinn og sett t.d. blómabeð þar á grasflötinni sem
gosbrunnurinn hafði verið áður, auk þess sem stígar voru hellulagðir að nýju.531 Þessi
endurnýjun var vegna undirbúnings fyrir hátíðarhöldin í tengslum við 200 ára
kaupstaðarafmæli Reykjavíkur og fengu flestir almenningsgarðar borgarinnar
andlitslyftingu af því tilefni. Jóhann Pálsson sagði að í Hallargarðinum væri kominn
„lengsti garðbekkur landsins“ en hann væri jafnframt stoðveggur sem var
endurnýjaður.532 Árið 1988 var lokið við endurbæturnar í garðinum og hann kominn í
núverandi horf.533
Jón var ánægður með að fá að vera með í ráðum við endurgerð Hallargarðsins. Hann
var þó ekki sammála öllu sem þar var gert og þótti hellurnar sem voru notaðar ekki
nægilega góðar. Þær voru ferkantaðar og erfitt að ná með þeim mjúkum línum í
göngustíginn, þrátt fyrir að þær væru lengri á annan veginn. Jón sagði því við Jóhann
Pálsson: „Afhverju í andskotanum steyptum við þetta ekki bara?“ 534
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Lystihúsið sem Thor Jensen lét byggja í garðinum á sínum tíma er enn á sínum
upprunalega stað í garðinum og setur mikinn svip á umhverfið. Árið 1964 var komið
fyrir höggmyndinni Stúlkumynd, (sem er stundum nefnd Soffía) eftir Ólöfu Pálsdóttur,
fyrir framan Kvennaskólann.535 Styttan Adonis eftir Bertel Thorvaldsen var sett upp við
suðurinngang garðsins árið 1974 og höggmyndin Piltur og stúlka eftir Ásmund Sveinsson
ofarlega í garðinum árið 1988.536 Einnig er að finna í garðinum minnismerki um hjónin
Thor og Þorbjörgu Jensen eftir Helga Gíslason myndlistarmann sem var afhjúpað árið
1989.537
Framtíð Hallargarðsins hefur ekki alltaf legið ljós fyrir, því samkvæmt Aðalskipulagi
Reykjavíkur 1962-1983 mátti rífa Fríkirkjuveg 11 og hafði Seðlabanki Íslands fengið
vilyrði fyrir húsbyggingu þar. Hannes Kr. Davíðsson arkitekt skrifaði grein í Vísi árið
1968 þar sem hann hvatti borgaryfirvöld til þess að gefa ekki leyfi fyrir niðurrifi
hússins.538 Seðlabankinn hafði haldið lokaða samkeppni meðal arkitekta um hönnun
hússins á lóðunum og samkvæmt þeim hefði Hallargarðurinn verið eyðilagður. Hannes
hóf síðar undirskriftarsöfnun sem varð til þess að fjöldahreyfing komst á laggirnar gegn
niðurrifi hússins. Þegar listinn var afhentur borgaryfirvöldum höfðu safnast 3905
undirskriftir.539 Ekkert varð úr fyrirhuguðum framkvæmdum Seðlabankans og
borgaryfirvöld tilkynntu síðla árs 1971 að hús bankans myndi ekki rísa í Hallargarðinum
og að Fríkirkjuvegur 11 fengi að standa áfram. Þess í stað var Seðlabankanum úthlutað
lóð við norðanverðan Arnarhól,540 þar sem hann síðar reis.
Garðinum var hlíft við eyðileggingu næstu áratugina en árið 2007 gerði
fjárfestingafélagið Novator í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar kauptilboð í húsið við
Fríkirkjuveg 11. Gerður var fyrirvari með tilboðinu um að veitt yrði heimild til breytinga
á Hallargarðinum með það að markmiði að bæta aðkomu að húsinu. Jón H. Björnsson
sagði að fyrirhugaðar breytingar myndu eyðileggja garðinn og hann vonaði að það yrði
ekki gert. Samkvæmt tillögum Novators átti m.a. að færa göngustíginn sem liggur beint
upp að miðju hússins, gera akveg upp að húsinu frá Fríkirkjuvegi og brjóta til þess skarð
í garðbekkinn. Þetta voru einmitt atriði sem haldið var í við endurgerð garðsins árið
1986.541 Undirskriftarsöfnun fór fram þar sem skorað var á borgarstjórn að afsala sér
ekki forræði yfir Hallargarðinum.542 Þá voru stofnuð samtök Hollvina Hallargarðsins
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Mynd 185: Vetrarsól á Garðaflöt. Mynd: BB 2010.

Mynd 186: Sumar á Garðaflöt Mynd: BB 2009.
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þann 29. apríl 2008. Í ályktun sem var samþykkt á stofnfundinum voru borgaryfirvöld
hvött til þess að vernda Hallargarðinn í sem upprunalegastri mynd og tryggja að hann
yrði óskertur og ætíð opinn almenningi. Hallargarðurinn er einstakur og „órjúfanlegur
hluti af miðborgarmyndinni og menningarsögunni,“ sagði m.a. í ályktuninni.543
Þrátt fyrir þessi mótmæli staðfesti borgarstjórn nokkrum dögum síðar að ganga að
kauptilboði Novators í húsið. Novator áréttaði af því tilefni að ekki stæði til að hefta
aðgengi almennings að garðinum og hann yrði „hér eftir sem hingað til almenningsgarður
og öllum opinn.“ 544 Hinsvegar var það hvergi staðfest að ekki yrði farið í breytingar á
garðinum. Enn í dag hefur garðinum ekki verið breytt, en ef til þess kemur þá ætti
breytingin frekar að miða að því að færa hann nær uppruna sínum.

Garðaflöt
Á kaupstaðarafmæli Reykjavíkur þann 18. ágúst árið 1960 opnaði Auður Auðuns
borgarstjóri formlega almenningsgarðinn Garðaflöt í Bústaðahverfi.545 Garðaflöt er í
miðju íbúðahverfi og liggur milli Hæðagarðs og Hólmgarðs og dregur nafn sitt af þeim.
Sigmundur Halldórsson arkitekt teiknaði skipulag þessa hverfahluta sem samþykkt var í
bæjarráði 15. júlí 1949. Samkvæmt skipulaginu átti að vera sparkvöllur á svæðinu sem
Garðaflöt var síðar byggð upp á.546
Við opnun garðsins sagði borgarstjóri að þetta væri fyrsti skrúðgarður í Reykjavík
sem gerður væri í úthverfi og sagði að fleiri myndu fylgja í kjölfarið. Bætti hún við að
hún „vonaðist ... til að garðurinn mætti verða íbúum hverfisins til yndisauka.“ 547
Hafliði Jónsson þáverandi garðyrkjustjóri Reykjavíkur skipulagði garðinn og er hann
að mestu óbreyttur í dag. Hafliði tók einnig til máls við opnun garðsins og sagðist hafa
teiknað hann haustið 1959 og reynt hann að hafa garðinn einfaldan í sniðum og taka
fullt tillit til umferðar gangandi fólks um hann.548 Að endingu lauk Hafliði
miklu lofsorði á samstarfið við fólkið í nágrenninu, sem hefði sýnt mikinn
áhuga á verkinu. Sagði hann, að það hefði séð um að vökva blómabeðin á
kvöldin og sem þakklætisvott hefði það oft fært garðyrkjumönnunum
pönnukökur og annað ljúfmeti á daginn.549
Í lok þessarar opnunarhátíðar þakkaði Axel H. Sveinsson formaður félags húseigenda
í Bústaðahverfi fyrir þetta framtak „sem hann sagðist vona að hverfisbúar tækju vel og
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Mynd 187: Garðaflöt um 1960. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. GRÓ 005
050 1-2.

Mynd 188: Gróðursetning grenitrjáa við Hæðagarð.
Reykjavíkur. GRÓ 005 090 2-1.
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Mynd: Gunnar R. Ólafsson.

Ljósmyndasafn

sýndu sóma sinn í að ganga vel um.“ 550
Borgarráð samþykkti gerð almenningsgarðsins þann 9. febrúar 1960 og var
uppbygging hans nokkuð skjót, því um sex mánuðum síðar var hann formlega
opnaður.551 Undirbúningur að ræktun hófst 9. mars og unnu að jafnaði fimm starfsmenn
við framkvæmdirnar. Gróðursettar voru 1500 trjáplöntur og 2000 sumarblóm sem komu
úr ræktunarstöð bæjarins í Laugardal. Einfaldir og látlausir garðbekkir voru sérstaklega
smíðaðir fyrir garðinn.552 Trén voru m.a. gróðursett meðfram gangstígum og voru sumir
þeirra hellulagðir. „Garðurinn er allur hinn reglulegasti og mikil prýði fyrir hverfið. Flest
trén eru meir en 5 ára gömul, og er ekki langt að bíða þar til þau verða farin að veita
skjól og gefa garðinum gildi sitt,“ skrifaði blaðamaður Alþýðublaðsins í grein um opnun
garðsins.553
Á árunum 1965 og 1966 var garðurinn girtur og endurbættur. Níu árum síðar þurfti
að hækka hann allan upp til jafns við göturnar í kring sem höfðu nokkrum árum fyrr
verið byggðar upp.554 Árið 1978 voru allir gangstígar hellulagðir en þeir voru
malarbornir áður og einnig var bætt við trjágróðri.555 Ári síðar vildi Hafliði Jónsson
garðyrkjustjóri vekja athygli íbúa Fossvogshverfis á Garðaflöt sem honum þótti óþarflega
lítið setin á góðviðrisdögum.556
Garðaflöt hefur síðan þá verið viðhaldið í þeirri mynd sem hún er og sennilega var
leiktækjum fyrir börn komið fyrir í garðinum í lok tíunda áratugar 20. aldar.
Sunnan megin við Garðaflöt var í eina tíð verslunarmiðstöð sem hefur eflaust orðið til
þess að garðurinn var meira notaður. Þar var mjólkurbúð, fiskbúð, kjörbúð, bakarí og
apótek og á efri hæðinni var bókasafn.557 Því miður er öllum verslunarrekstri hætt í
húsinu sem stendur nú að mestu autt og þyrfti að glæða það lífi, t.d. með rekstri
kaffihúss eins og í Grasagarðinum í Laugardal sem fjallað verður um í næsta kafla.

Grasagarðurinn
Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal er í dag einn af þekktustu almenningsgörðum
landsins. Fyrst eftir að garðurinn var opnaður sumarið 1961 var hann alltaf kallaður
Laugardalsgarður eða Trjágarðurinn í Laugardal og var grasagarðurinn hluti af
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Mynd 189: Í Grasagarði Reykjavíkur. Mynd: BB 2011.

Mynd 190: Sumar og sól í Grasagarðinum. Mynd: BB 2011.
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honum.558 Með tíð og tíma varð Grasagarðurinn þó helsta aðdráttarafl Laugardalsins þó
Laugardalsgarður væri ávallt mikið notaður til útivistar. Í þessum kafla er fjallað um
Grasagarðinn og Laugardalsgarðinn sem eina heild. Þeir eru þó í raun bæði aðskildir
með girðingu og ólíkri hugmyndafræði, enda er annar þeirra safn en hinn ekki. Þeir hafa
þó verið byggðir upp samhliða, á sama tíma og af sama aðila; Reykjavíkurborg.
Árið 1990 var Húsdýragarðurinn opnaður við hlið Grasagarðsins. Þremur árum síðar
opnaði svo Fjölskyldugarðurinn og fór hluti af Laugardalsgarði undir hann.559 Í dag eru
þessir garðar reknir sem einn Fjölskyldu- og húsdýragarður. Ekki verður frekar fjallað
um þann garð í þessari skýrslu, enda er hann ekki eiginlegur almenningsgarður þar sem
t.d. þarf að greiða aðgangseyri inn í hann.
Sigurður Guðmundsson málari (1833-1874) kom fyrstur manna, svo vitað sé, með
hugmyndir um uppbyggingu almenningsgarðs í Laugardal. Um 1865 sá hann fyrir sér að
í Laugardalnum yrði leikvangur fyrir æskulýð bæjarins. Þar var jarðhiti til þess að rækta
tré og skrautblóm og þar gætu bæjarbúar hvílt sig í laufguðum lundi eða gengið sér til
skemmtunar innan um blómskrúð og annan gróður.560 Eða eins og Sigurður lýsti því
sjálfur:
þar sem framtíðaræska Reykjavíkur myndi ganga eftir stígum um
skógarrjóður og blómabreiður og þar sem svala mætti þorsta eftir fegurð og
lífsgleði.561
Hugmyndir Sigurðar urðu ekki að veruleika fyrr en löngu síðar og ræktun hófst ekki á
svæðinu fyrr en á millistríðsárunum. Á þeim árum úthlutaði Reykjavíkurbær
leigulöndum með erfðafestu á svonefndum Þvottalaugablettum. Eitt þessara svæða,
Þvottalaugablett 15, fengu hjónin Valgerður Halldórsdóttir og Eiríkur Hjartarson
rafvirkjameistari árið 1920. Svæðið var 2,6 hektarar að stærð og þau byggðu sér
íbúðarhús þar árið 1929. Þau gáfu nýbýlinu nafnið Laugardalur eftir Laugardal í
Árnessýslu, þaðan sem Valgerður var ættuð.562 Í Laugardal stunduðu hjónin búskap og
ræktuðu upp landið.563
Eiríkur var mikill áhugamaður um skógrækt og ætlaði að láta ræktunardrauma sína
rætast í Laugardal. Áhugann á ræktun hafði hann fengið strax á unga aldri frá ömmu
sinni því hún sagði honum margar sögur og ævintýri sem byrjuðu yfirleitt á þessa leið:
„Það stóð kofi í skóginum...“ og „Í skógarrjóðri einu...“ og svo framvegis. Í viðtali árið
1956 lýsti Eiríkur þessari upplifun sinni og sagði:
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Mynd 191: Styttan Móðir Jörð. Mynd: BB 2010.

Mynd 192: Sest niður hjá styttunni Systur. Mynd: BB 2009.
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Ég sá skóginn fyrir mér, dularfullan og seiðandi. ... Það voru þessar sögur
sem vöktu áhuga minn fyrir skógrækt þá þegar, og ég hef síðan hvorki gleymt
sögunum hennar né slakað á klónni um að afla mér þekkingar á trjárækt.564
Fyrstu árin ræktaði Eiríkur eingöngu matjurtir og hafra en árið 1929 gróðursetti
hann fyrstu trjáplönturnar. Hann vildi prófa hvaða trjátegundir gætu vaxið við íslenskar
aðstæður og fékk innlendar tegundir úr Gróðrarstöðinni hjá Einari Helgasyni við
Laufásveg, en flutti einnig sjálfur mikið inn af plöntum og fræjum víðsvegar að úr
heiminum. Aðstæður til ræktunar voru erfiðar á þessu svæði, vegna þess að landið var
botnlaus mýri. Ekki voru til vélar til framræslu á þessum tíma og því handgróf Eiríkur
skurði til þess að ræsa fram mýrina. Í uppmoksturinn á skurðbökkunum gróðursetti
hann svo tré.565
Eiríkur sá ræktunardrauma sína rætast í Laugardalnum og sagði í viðtali árið 1956:
Ég hef óbifandi trú á skógrækt. Allstaðar þar sem gott gras er, getur vaxið
skógur. Skógurinn býr og til jarðveg, og þannig bætir hann sjálfur, auk
skjólsins sem hann veitir, skilyrði fyrir vaxandi skógi.566
Eiríkur, Valgerður og dóttir þeirra Hlín opnuðu gróðrarstöðina Laugardal árið 1938. Í
gróðurhúsum stöðvarinnar voru í fyrstu ræktaðir tómatar en fljótlega var lögð áhersla á
blómaræktun til afskurðar í gróðurhúsunum og trjá- og runnaræktun í útireitum.
Garðyrkjustöðin Laugardalur varð fljótlega vinsæl og nýttu Reykvíkingar sér þessa
þjónustu og fóru inn í Laugardal til að kaupa plöntur. Nafnið Laugardalur varð fyrir
vikið svo þekkt að margir halda að það sé gamalt örnefni á þessu stóra landsvæði.567
Eirikur sagði sjálfur í viðtali árið 1956:
Já þetta heitir Laugardalur. Ég gaf húsinu mínu og landinu það nafn. Nú
eru menn farnir að halda að þetta nafn hafi verið á þessum dal fra ómunatíð,
en það er alls ekki rétt. Ég skírði mína jörð þessu nafni.568
Árið 1948 var komin fram hugmynd um að byggja upp íþróttasvæði í Laugardalnum.
Í viðtali við Sigurð Sveinsson þáverandi garðyrkjuráðunaut sagði hann m.a.:
Í Laugardalnum er fyrirhugað stórt íþróttasvæði ásamt sundlaug og öðrum
íþróttamannvirkjum. Eflaust verða gróðursettir þar trjálundir til skjóls og
prýði. Þar mætti rækta skóg, ef sú stefna væri tekin, því landrými er ennþá
nægjanlegt og tré þrífast vel þarna, svo sem sjá má af ræktun Eiríks
Hjartasonar.569
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Mynd 193: Í skjóli laufgaðra trjáa. Mynd: BB 2009.

Mynd 194: Góður staður til að setjast niður á. Mynd: BB 2009.
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Sjö árum síðar árið 1955 seldu Eiríkur og Valgerður Reykjavíkurborg
garðyrkjustöðina Laugardal, ásamt íbúðarhúsi, gróðurhúsum og öllum gróðri. Af því
tilefni sagði Eiríkur:
Garðurinn minn verður á einn eða annan hátt settur í samband við
Íþróttasvæðið. Ætli hér verði ekki skemmtigarður? Ég vona að komandi
kynslóðir njóti hans, auki við hann og verndi verk frumbyggjans.570
Sumarblóma- og trjáræktun Reykjavíkurborgar sem áður hafði farið fram í
garðyrkjustöðinni Reykjahlíð í Mosfellssveit, fluttist í kjölfarið í Laugardalinn. Sigurður
Albert Jónsson garðyrkjufræðingur hóf störf hjá Skrúðgörðum Reykjavíkurborgar þetta
ár og sá um ræktunarstarfið í Laugardal frá upphafi ársins 1956. Sigurður ræddi oft við
Eirík í byrjun þessa árs, því hjónin fluttu ekki úr íbúðarhúsinu fyrr en um vorið. Sigurði
þótti fróðlegt og skemmtilegt að ræða við þennan reynda og fróða brautryðjanda í
garðyrkju. Umhverfis uppeldisreiti þar sem seinna var gerð grasflöt og styttan Systurnar
er nú, var hávaxið og fallegt skjólbelti úr gulvíði. Eiríkur sagði að þetta væri venjulegur
íslenskur gulvíðir sem hann hafði tekið græðlinga af á leið sinni til Þingvalla. „Svona
verður hann þegar honum er gefinn áburður og hann varinn fyrir skordýrum.“ 571
Fljótlega eftir kaup Reykjavíkurborgar á garðyrkjustöðinni var ákveðið að þar skyldi
byggja upp almenningsgarð. Næstu árin var unnið að því að gróðursetja birki sem var í
uppeldisreitum umhverfis túnið sem Valgerður og Eiríkur höfðu nytjað fyrstu árin.572
Ekki er vitað hver teiknaði upp garðinn, en sennilega hefur Hafliði Jónsson gert það.
Sigurður Albert sá um að breyta túninu í garð eftir teikningunni og hirða um hann
fyrstu árin.573
Ákveðið var að opna almenningsgarðinn formlega þann 18. ágúst árið 1961, á 175 ára
kaupstaðarafmæli Reykjavíkur. Veturinn á undan unnu Sigurður Albert og Stefán
Hallgrímsson málarameistari við að handgrafa fyrir gangstíg sem lá í sveig í gegnum
garðinn og gróðursetja sitkagreni. Um vorið og sumarið 1961 fékk Sigurður aðstoð
skólafólks við að setja möl í stíginn, slétta flatir og sá grasfræi. Þegar Geir Hallgrímsson
borgarstjóri opnaði garðinn formlega voru flatirnar orðnar grænar og fallegar.574 Í
umfjöllun blaðsins Vísis um opnun garðsins var eftirfarandi m.a. skrifað um garðinn:
Laugardalsgarðurinn er sennilega mesti trjágarður borgarinnar nú, með
hundruð hávaxinna trjáa og vegna hlýlegrar legu sinnar og hins fagra
trjágróðurs og blómskrúðs er þessi fallegi garður allur hinn rómantískasti.
Garðurinn er að mestu verk Eiríks Hjartarsonar rafvirkjameistara, er bjó í
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Laugardal um langt árabil. Hann gróðursetti skóginn umhverfis húsið og eru
hæstu tré milli 8-10 metrar á hæð.575
Af þessu tilefni gáfu hjónin Jón Sigurðsson skólastjóri Laugarnesskóla og kona hans
Katrín Viðar píanókennari grasasafn með 200 íslenskum plöntum sem þau höfðu safnað
víðsvegar um landið. Safninu var komið fyrir í garðinum í Laugardal í tveimur aflöngum
beðum sem voru afmörkuð og hólfuð með handhöggnum götusteinum, sem sagt verður
frá síðar. Þetta plöntusafn varð vísir að Grasagarði Reykjavíkur og miðast stofndagur
garðsins við afmælisdag borgarinnar þegar tekið var við plöntugjöfinni.576 Sigurður
Albert sagði að plöntugjöf Jóns og Katrínar hefði eiginlega komið óvænt uppí hendurnar
á þeim. „Það hefði allveg getað farið svo að hún hefði týnst og ekkert orðið úr henni ef
Hafliði hefði ekki notað tækifærið. Hann sagði að best væri að nota þetta sem átyllu til
að stofna grasagarð.“ 577
Elsta ritaða heimildin þar sem settar eru fram hugmyndir um stofnun grasagarðs á
Íslandi, er að finna í blaðinu Ingólfur frá árinu 1905. Einar Helgason
garðyrkjuráðunautur skrifaði greinina undir áhrifum heimastjórnartímans. Hann fjallaði
m.a. um þá andlegu auðlegð sem þjóð býr yfir ef hún á söfn eins og bókasafn og
málverkasafn. Eitt safn taldi hann sérstaklega vanta á landinu og það var „ jurtasafn, af
lifandi plöntum.“ Möguleg staðsetning grasagarðsins gæti verið á túnunum suður með
Tjörninni eða í Aldamótargarðinum fyrir sunnan Gróðrarstöðina við Laufásveg, en á
þeim tíma gat almenningur ræktað grænmeti þar.578
Garðyrkjufélag Íslands barðist lengi fyrir uppbyggingu grasagarðs og voru helstu
forgöngumenn þess máls Einar Helgason og Ingólfur Davíðsson grasafræðingur. Á
aðalfundi Garðyrkjufélagsins árið 1953, stakk Jón Rögnvaldsson garðyrkjumaður uppá
því að skipuð yrði nefnd til að undirbúa stofnun grasagarðs í Reykjavík. Nefndin var
kölluð Grasagarðsnefnd og var skipuð Jóni sjálfum, Ingólfi Davíðssyni, Ingimar
Sigurðssyni garðyrkjubónda, Einari Sæmundsen skógræktarfræðingi og Jóni H.
Björnssyni landslagsarkitekt, sem var formaður nefndarinnar. Nefndin tilgreindi þrjá
staði undir fyrirhugaðan grasagarð; á Miklatúni, í Öskjuhlíð og á Háskólalóðinni ásamt
hluta af Tjarnargarðinum. Árið 1955 sagði Edvald B. Malmquist ræktunarráðunautur
að Laugardalurinn væri ákjósanlegasti staðurinn fyrir grasagarð og Ingólfur Davíðsson
tók undir það.579 Árið 1961 þegar „Trjágarðurinn í Laugardal“ var fullgerður og opnaður
formlega, var unnið við að koma upp jurtasafni í garðinum og „tókst að opna
bótanískadeild við Laugardalstrjágarðinn á 175 ára afmælishátíð Reykjavíkur,“ skrifaði
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Hafliði Jónsson í ársskýrslu sína fyrir árið 1961.580
Jurtasafnið óx jafnt og þétt og fljótlega var farið að kalla þessa bótanísku deild,
Grasagarðinn í Laugardal. Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri fól Sigurði að sjá um að
byggja upp Grasagarðinn og veita honum forstöðu, ásamt umhirðu og ræktun í
almenningsgarðinum.581 Til að byrja með var safnkostur garðsins í þeim tveim aflöngu
beðum sem áður var sagt frá. Sigurður vann einn að fjölgun beðanna til vesturs með
haka, skóflu og hjólbörum, enda var hann eini starfsmaður grasagarðsins. Verkið var
seinlegt og það tók hann nokkur sumur að ná að landi Laugatungu.582
Í Laugatungu bjuggu hjónin Greta Björnsson listakona og Jón Björnsson
málarameistari. Greta og Jón voru þekktust fyrir samvinnu sína við skreytingar í
íslenskum kirkjum, en þau myndskreyttu 61 kirkju um allt land frá árinu 1933 þegar
þau skreyttu fyrstu kirkjuna, Hafnarfjarðarkirkju. Árið 1931 keyptu þau
Þvottalaugablett 13 og nefndu hann Laugatungu, en hann lá upp að Laugardal Eiríks og
Valgerðar. Þegar Jón og Greta fluttu í Laugatungu byrjuðu þau að rækta og settu niður
rifsrunna og stunduðu kartöflu- og kálrækt. Trjárækt byrjuðu þau ekki á fyrr en á
árunum 1940-1945 og seldu plöntur m.a. til Skógræktarfélags Reykjavíkur. Árið 1934
gróðursettu þau ilmbjörk austan megin við húsið og er tréð enn í dag fallegur
minnisvarði um ræktunarstarf þeirra hjóna.583
Árið 1966 hafði grasagarðurinn stækkað upp að garðinum sem Greta og Jón höfðu
gert umhverfis íbúðarhúsið sitt í Laugatungu. Áður hafði verið samið við þau um að fá
30 metra breiða ræmu af landi þeirra til að stækka grasagarðinn. Ári síðar keypti
Reykjavíkurborg Laugatungu af Gretu og Jóni. Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri tilkynnti
formlega árið 1970, að allt land Laugatungu myndi bætast við Grasagarðinn. Þá
opnaðist loksins möguleiki á að skipulagningu en fram að þeim tíma hafði verið reynt að
koma sem flestum plöntum fyrir á sem minnstu svæði. Í kjölfarið var Sigurður ráðinn
sem forstöðumaður garðsins, en þá var garðurinn farinn að fá fjárveitingu til viðhalds.
Kostnaði við uppbygginguna hafði áður verið jafnað út á ýmsa gjaldliði
garðyrkjudeildarinnar.584 „Þetta var eintómur feluleikur allt þar til garðurinn fór að
vekja athygli út á við,“ sagði Sigurður Albert, þar til „fjölmiðlar fóru að skrifa greinar
um garðinn og birta myndir af plöntunum. Þá fóru áhrifamenn að sýna starfsemi
Grasagarðsins skilning.“ 585
Þrátt fyrir að garðurinn væri orðinn þekktur fékk hann eingöngu fjárveitingu til
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viðhalds, en ekki til nýbyggingar og stækkunar. Sigurður leitaði því til Vinnuskóla
Reykjavíkur og fékk vinnuflokk 15 ára unglinga ásamt leiðbeinanda í tvo mánuði á
hverju sumri. Þar sem unglingunum voru greidd laun af öðrum gjaldliðum, leit út fyrir
og garðurinn stækkaði án kostnaðar.586
Sigurður teiknaði upp og framkvæmdi skipulag Grasagarðsins. Við stækkun hans
árið 1970 gafst færi á að breyta formi hans með bogalögðum göngustígum og þannig var
hægt að sjá trjágróður og blóm frá öðru sjónarhorni.587 Þá varð Grasagarðurinn að
litlum skrúðgarði sem gestir gátu gengið um og notið, um leið og þeir fræddust um
plönturnar. Síðar var íslenska safnið flutt úr tveimur fyrstu beðunum og komið fyrir á
núverandi sýningarsvæði íslensku flórunnar við manngerða lækjarbakka, hóla og hæðir.
Það svæði var opnað á 20 ára afmæli Grasagarðsins þann 18. ágúst 1981.588
Lengst af vann Sigurður einn að uppbyggingu Grasagarðsins. Veturinn 1961-1962
byrjaði hann á að skrá allar plöntur á spjöld og var það upphafið af spjaldskrá sem var
uppfærð reglulega þar til tölva var tekin í notkun árið 1988. Einnig byrjaði hann á því
að safna í garðinn plöntum sem til voru í Laugardalnum og öðrum görðum borgarinnar.
Við þá söfnun studdist hann við plöntuskrá sem hann og Óli Valur Hansson
garðyrkjumaður höfðu tekið saman að beiðni Hafliða Jónssonar árið 1958. Þennan fyrsta
vetur kom Sigurður sér í samband við grasagarða í öðrum löndum og hóf fræskipti við
þá.589 Hann byrjaði á því að hafa samband við grasagarða í nágrannalöndunum þ.e. á
Norðurlöndunum og í Bretlandi og Skotlandi. Svo prófaði hann sig áfram og sendi bréf á
grasagarða í ýmsum löndum, bréf hans fengu iðulega góðar undirtektir.590 Sigurður áleit
það vera eitt meginhlutverk Grasagarðsins að prófa tegundir til ræktunar á Íslandi.
Tegundunum fjölgaði smám saman en margar þeirra gátu ekki lifað við íslenskar
aðstæður. „Með ítarlegri skráningu var engin hætta á að maður væri alltaf að gera það
sama aftur eða oftar en þörf væri á. Ég bjó mér til þá reglu að þegar ég væri búinn að
reyna þrisvar við fræ sem spíraði og náði útplöntun þá stæði ég ekkert í því meira. Allt
er þá þrennt er,“ sagði Sigurður í viðtali árið 2011.591
Hann sagði einnig frá steinunum sem hann afmarkaði gróðurbeðin með og eru enn
notaðir í garðinum í dag.
Öll beðin afmarkaði ég með þessum gömlu handhöggnu götusteinum sem
höggnir voru í atvinnubótavinnu á kreppuárunum. Upphaflega voru þeir
notaðir sem rennusteinar við gatnagerð í Reykjavík en rifnir upp þegar farið
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var að steypa gangstéttir. Þá átti að henda þeim en Hafliði garðyrkjustjóri
hafði áhuga á að bjarga þeim og nýta. Hann lét keyra mörg hlöss af steinum
hingað inn í Laugardal þar sem þeir nýtast enn vel við afmörkun beða og
stíga.592
Eftir nokkurra ára starfsemi fékk Sigurður Albert að ráða eina sumarmanneskju til
að hjálpa við að binda upp fjölæringana og hreinsa beðin. Einnig var lögð mikil vinna í
að þurrka upp svæðið með því að grafa skurði. Jóhanna Þormar garðyrkjufræðingur og
Guðrún Jóhannesdóttir grasafræðingur voru starfandi allt árið á níunda áratugnum en
höfðu áður starfað sem sumarstarfsmenn. Í viðtali við Sigurð árið 2011 sagðist hann
hafa fengið frábærlega duglegt og áhugasamt starfsfólk sem vann að uppbyggingu
garðsins með honum og á sumrin kom kraftmikið skólafólk til vinnu. „Ég var óskaplega
ánægður með allt það fólk sem kom til starfa í garðinum,“ sagði Sigurður.593
Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt hóf vinnu við heildarskipulag
Laugardalssvæðisins árið 1985. Það var í samræmi við stefnu þess tíma, þegar hætt var
að hanna afmarkaða almenningsgarða og farið að skipuleggja stór útivistarsvæði.594 Í
skipulagi Reynis var m.a. gert ráð fyrir því að Grasagarðurinn stækkaði.
Árið 1990 tvöfaldaðist Grasagarðurinn að stærð þegar trjásafnið var opnað. Þann
garðhluta teiknaði Þórólfur Jónsson landslagsarkitekt og tjarnirnar á því svæði draga að
bæði fugla og menn. Þá var einnig komið fyrir leiktækjum í Laugardalsgarðinum.595
Grasagarðurinn er nú um 5,4 hektarar að stærð og eru þar varðveittar um 5000
tegundir plantna í átta safndeildum. Nýjasta viðbót garðsins um 2,4 hektarar var opnuð
árið 2011 í tilefni af 50 ára afmæli hans. Margrét Sigurðardóttir landslagsarkitekt og
starfsmaður Reykjavíkurborgar hannaði nýja garðhlutann.596
Í garðinum eru nokkur listaverk og minnismerki. Árið 1963 var komið fyrir styttunni
Systur eftir Ásmund Sveinsson í almenningsgarðinum597 og ári síðar annari styttu eftir
Ásmund, styttunni Móðir Jörð.598 Þann 1. júní árið 1985 var afhjúpaður minnisvarði
um Eirík Hjartarson í garðinum, en þá voru liðin 100 ár frá fæðingu hans. Afkomendur
þeirra hjóna Valgerðar og Eiríks kostuðu gerð hans og var hann unninn af
listamanninum Ragnari Kjartanssyni.599
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Á grasflöt við Laugatungu var sett upp verkið Sköpun eftir Helga Gíslason árið
1984.600 Árið 1995 voru sett upp vatnslistaverk í garðinum eftir listakonuna Rúrí sem
nefnast Fyssa sem lýsir landreki Íslands og Brynnir sem er drykkjarbrunnur. Guttormur
Jónsson, sonur Gretu og Jóns frá Laugatungu, gaf garðinum höggmynd sem nefnist
Samstaða, til minningar um hjónin. Höggmyndin stendur undir birkitrénu við
Laugatunguhúsið og var afhjúpuð árið 2008. Á grasflöt fyrir ofan tjarnirnar í garðinum
er minnisvarði um Þorstein Einarsson (1911-2001) íþróttafulltrúa, sem kom daglega í
garðinn og fylgdist með fuglalífinu. Þá hafa garðinum einnig verið gefnir tveir bekkir,
annar til minningar um Ólaf Björn Guðmundsson (1919-2008) lyfjafræðing og ritstjóra
Garðyrkjuritsins um árabil og hinn um Snæbjörn Jónasson (1927-1999)
vegamálastjóra.601
Í Grasagarðinum er einnig að finna merkilegt lystihús. Það var upphaflega byggt við
húsið Esjuberg í Þingholtsstræti árið 1930 og var nokkurskonar stöðutákn á þeim tíma.
Einar Erlendsson arkitekt teiknaði Esjuberg og lystihúsið. Borgarbókasafnið hafði
aðsetur í Esjubergi um árabil en lystihúsið var ekkert notað og var orðið illa farið vegna
vanhirðu. Því var ákveðið árið 1980 að flytja það í Grasagarðinn og gera það upp.602
Þetta var áður en gróðurhúsið var sett upp í garðinum og var svæðið í kringum lystihúsið
í algerri órækt. Sigurður teiknaði upp svæði í kringum lystihúsið og fékk hóp nemenda
úr Vinnuskólanum til þess að leggja malarstígana í kring og sá í grasflatir á milli þeirra.
Sjö árum síðar voru þrjú gróðurhús sett upp í garðinum en ekki fékkst fé til að lagfæra
húsin næstu árin vegna framkvæmda við gerð Húsdýragarðsins. Árið 1990 fékk
Grasagarðurinn sína fyrstu fjárveitingu til nýframkvæmda, til þess að standsetja
gróðurhúsin. Fjárveitingin fékkst fyrst og fremst vegna þess að einhverja aðstöðu þurfti
fyrir opnunarathöfn Húsdýragarðsins sem var haldin 19. maí 1990. Kolbrún Þóra
Oddsdóttir landslagsarkitekt skipulagði og teiknaði inngarð í gróðurhúsunum og þar er
nú rekið kaffihúsið Café Flóra á sumrin.603 Sigurður og Kolbrún áttu gott samstarf við
gerð inngarðsins og sagði Sigurður m.a. í viðtali árið 2011.
Kolbrún var ákaflega lipur. Ég vildi fá tjörn með brú og hún var með sínar
hugmyndir. Samstarfið við hana gekk ákaflega vel. Starfsfólk Grasagarðsins
sá um að raða niður plöntum í beðin í skálanum en við áttum mikið af
sígrænum og skemmtilegum plöntum. Skálinn var fallegur frá fyrsta degi og
það gekk vel að halda honum við.604
Í inngarðinum er að finna listaverkið Jarðteikn eftir listamennina Koggu og Magnús
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Garðyrkjudeild. Ársskýrsla garðyrkjustjóra 1984. Askja
nr. 10, bls.14.
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Mynd 205: Sköpun. Mynd: BB 2010.

Mynd 206: Uppdráttur Sigurðar Alberts Jónssonar af Grasagarðinum árið 1983. Mynd: Teikningasafn
Grasagarðs Reykjavíkur.
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Kjartansson frá árinu 1999. Þar eru einnig verkin Hvílustund og Vaxtargleði eftir Uffe
Balslev frá árinu 2005, sem eru skúlptúrar ofnir úr víðigreinum á járngrind.605
Á upphafsárum Grasagarðsins mátti litlu muna að hann þyrfti að víkja fyrir
vegagerð. Dalbrautin sem nú endar við Sundlaugarveg átti samkvæmt skipulagi að liggja
sem tengibraut í gegnum Laugardalinn á milli Sundahafnar og Skeifunnar, sem var í
fyrstu skipulögð sem iðnaðarhverfi. Sigurður ræddi við ýmsa áhrifamenn sem sögðu
honum að ekkert væri hægt að gera því að búið væri að ákveða þetta í skipulagi. En
framkvæmdin var dýr og hún frestaðist og að endingu varð ekkert úr henni enda varð
Skeifan að verslunarhverfi. „Það var því heppni að peningaleysið kom í veg fyrir
framkvæmdina og örugglega margir sem þakka fyrir það,“ sagði Sigurður.606
Árið 1963 fékk Fíladelfíusöfnuðurinn leyfi borgarráðs til þess að halda vikulegar
samkomur í Laugardalsgarði yfir sumarið.607 Brimkló hélt útitónleika í skrúðgarðinum í
Laugardal árið 1973. Í fréttatilkynningu frá hljómsveitinni var bent á að skrúðgarðurinn
í Laugardal væri afar viðkvæmt svæði fyrir hvers konar hnjaski og skemmdum og
mæltist hljómsveitin eindregið til þess að gengið yrði vel og varlega um svæðið.608 Ekki
verður frekar rætt um allar þær margvíslegu uppákomur sem hafa verið haldnar í
garðinum í gegnum tíðina.
Árið 1977 var kvartað yfir því að börn í Vogahverfinu gætu ekki farið í gegnum
Laugardalinn í sundlaugarnar vegna þess að búið var að setja upp tvö læst hlið á
leiðinni. Börnin urðu því að fara eftir Suðurlandsbraut eða Laugarásveginum. Ein
móðirin í hverfinu skrifaði eftirfarandi í Morgunblaðið um þetta mál:
Okkur húsmæðrum hér í hverfinu væri mun rórra ef við vissum að börnin
kæmust í laugarnar án þess að vera í stórhættu. Því viljum við fara þess á
leit við þá, sem hér ráða, að umrædd hlið verði opnuð og við erum ekki að að
fara fram á neina akbraut, aðeins að hægt verði að ganga þessa leið, eins og
verið hefur.“ 609
Grasagarðurinn og Laugardalsgarður urðu mikið notaðir af almenningi þegar
tímarnir liðu, sérstaklega eftir að íþróttasvæðin í dalnum og Fjölskyldu- og
húsdýragarðurinn byggðust upp. Svæðið var einnig mikið notað af íbúum hverfanna í
kring. Erlendir ferðamenn voru og eru einnig mjög áberandi í Laugardalnum. Árið 1978
sagði Hafliði það algengara að „fólk af erlendum uppruna kæmi og dveldi í garðinum um
helgar, frekar en innfæddir Íslendingar.610
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Mynd 207: Séð yfir Klambratún árið 1943.
Reykjavíkur. EPB 002 135 1-2.

Mynd: Eggert P.Briem.
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Ljósmyndasafn

Til er skemmtileg lýsing af garðinum frá árinu 1967 sem gæti vel átt við um svæðið í
dag og verða lokaorð þessa kafla.
Þegar sól vermir jörð í Reykjavík og hellir geislum sínum yfir borgarbúa má
gjarnan sjá húsmæður, sem búa í nágrenni Laugardalsins, ganga með börn
sín eftir Þvottalaugarvegi. Ferð þeirra er heitið í allstóran og grasigróinn
garð, sem er norðan Þvottalaugavegar og nefndur er Laugardalsgarður. Þar
flatmagar fólk í grösugum flötunum í skjóli íslenzka birkisins og nýtur góða
veðursins. Og þeim er líka alltaf að fjölga, sem uppgötvað hafa þennan
griðastað sóldýrkenda. Þegar sólin skein síðast yfir borginni, töldu
umsjónarmenn garðsins yfir 3 þúsund manns í honum.611

Klambratún
Í þessu riti hefur nokkrum sinnum verið minnst á skipulagsuppdráttinn fyrir Reykjavík
sem var samþykktur árið 1927. Samkvæmt honum var svæðið innan Hringbrautar
skipulagt og náði frá Ánanaustum að Norðurmýri. Bærinn tók fljótlega að þenjast út og
ný íbúðarhverfi byggðust upp t.d. á Melunum og í Norðurmýrinni. Því þurfti að reyna
að sjá fyrir hvernig framtíðarskipulag Reykjavíkur þróaðist og því voru gerðir
tillöguuppdrættir árin 1936, 1937 og 1943 sem aldrei voru formlega samþykktir. Á öllum
þeim uppdráttum var fyrirhugað að byggja upp stóran almenningsgarð austan við
Norðurmýri.612 Framkvæmdir við gerð þess garðs, sem í fyrstu var nefndur Miklatún og
síðar Klambratún, hófust þó ekki fyrr en árið 1965.
Túnið sem í dag afmarkast af Miklubraut, Rauðarárstíg, Flókagötu og Lönguhlíð var
hluti af landi þriggja bæja sem hétu Háteigur, Sunnuhvoll og Klömbrur. Magnús Júl
læknir og bæjarfulltrúi reisti Klömbrur árið 1925 og hafði nefnt það eftir samnefndum
fæðingarbæ sínum í Vestur Húnavatnssýslu. Árið 1934 keypti Christian Christensen
Klömbrur og byggði þar svínasláturhús og reykhús.613 Í lok síðari heimstyrjaldarinnar
leysti bæjarsjóður landið til sín, en bæjarhúsin voru þó ekki rifin fyrr en árið 1965.614
Sumarið 1948 voru í fyrsta sinn starfræktir skólagarðar í Reykjavík og voru þeir á
Klambratúni.615 Lengi vel voru þeir ásamt svínasláturhúsinu eina starfsemin á svæðinu,
þó það hafi eflaust líka verið notað af börnum til leikja. Á aðalfundi Garðyrkjufélagsins
vorið 1954 var rætt um nauðsyn þess að koma upp grasagarði í Reykjavík og þá komu
þrír staðir til greina; í Öskjuhlíðinni, á Háskólalóðinni eða á Miklatúni. Síðar var
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Mynd 208: Uppskera í skólagörðunum árið 1956. Mynd: Gunnar R. Ólafsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. GRÓ 009 084 1-1.

Mynd 209: Uppdráttur Reynis Vilhjálmssonar í Hugmyndasamkeppninni 1957, gaman að bera hann
saman við uppdráttinn á mynd nr. 21. Mynd: „Hugmyndasamkeppni um skipulag á
Klambratúni.“ Tímarit verkfræðingafélags Íslands. 5. tbl. 1957, bls. 76.
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grasagarðurinn byggður upp í Laugardalnum, eins og fjallað var um í kaflanum hér á
undan.616
Vorið 1957 bauð bæjarráð Reykjavíkur til hugmyndasamkeppni um skipulag á
Klambratúni. Tilgangurinn var að fá úr því skorið hvort byggja ætti á svæðinu eða
halda því óbyggðu og gera þar almenningsgarð, en skiptar skoðanir höfðu verið um það.
Keppendur höfðu frjálsar hendur um hvernig ætti að leysa verkefnið en þeir áttu þó að
hafa í huga að rætt hefði verið um byggingu kirkju, barnaskóla og leikhúss á svæðinu. Í
dómnefnd voru kosnir þeir Guðmundur H. Guðmundsson bæjarfulltrúi, Þórður
Björnsson bæjarfulltrúi, Gunnar Ólafsson skipulagsstjóri, Eiríkur Einarsson arkitekt og
Sigvaldi Thordarson arkitekt.617
Við mat sitt á úrlausnum hafði dómnefndin sérstaklega í huga
að Klambratún verði aðlaðandi og fjölbreytilegt garðsvæði, þar sem
almenningur geti notið hvíldar og skemmtunar í rólegu og fögru umhverfi, að
skipulag garðsins sé þannig, að gott yfirlit fáist um allan garðinn, og gott
samræmi sé á milli opnu svæðanna og gróðursins. Þýðingarmikið atriði er
einnig, að gangstígar séu þannig lagðir, að þeir skipti garðfletinum fallega og
liggi eðlilega með tilliti til umferðar um garðinn.618
Tíu tillögur bárust í keppnina og var dómnefndin sammála um að enginn keppenda
hefði sýnt á viðunandi hátt hvernig koma mætti fyrir byggingum á svæðinu. Einungis
fjórar af þessum tíu tillögum kom til greina að verðlauna, að mati dómnefndarinnar.619
Sigurður Thoroddsen arkitekt hlaut fyrstu verðlaun, Jón H. Björnsson landslagsarkitekt
og Hrólfur Jónsson myndlistarmaður önnur verðlaun og þriðju verðlaun komu í hlut
Reynis Vilhjálmssonar sem síðar átti eftir að verða landslagsarkitekt.620 Ekki verður
fjallað um tillögurnar í þessari ritgerð en þær fengu ítarlega umfjöllun í fimmta tölublaði
Tímarits verkfræðingafélags Íslands árið 1957.
Uppúr árinu 1960 hófst undirbúningur að gerð almenningsgarðs á Klambratúni.
Horfið var frá því að fara eftir uppdráttum þeim sem fengu verðlaun í
hugmyndasamkeppninni, „fyrst og fremst þar sem viðhorf til svæðisins [höfðu] breyst frá
því sem var.“ 621 Framkvæmdir við garðinn töfðust nokkuð vegna
gatnagerðarframkvæmda við Miklubraut, en þær leiddu af sér að jarðveg til
616
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Mynd 210: Háteigskirkja sést úr garðinum. Ef vel er gáð sjást börn að renna sér í skálinni. Mynd: BB
2011.

Mynd 211: Hólarnir á leiksvæðinu klæddir í hvítt. Mynd: BB 2011.
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upphækkunar garðsins þurfti ekki að flytja um langan veg.622 Í kjölfarið hefur eflaust
verið moldrok í þurrkatíð á svæðinu eða þar til framkvæmdir hófust að fullu við gerð
garðsins árið 1964. Reynir Vilhjálmsson þá nýútskrifaður landslagsarkitekt frá
Danmörku, var fenginn til þess að skipuleggja garðinn. Skipulagsuppdráttur hans af
garðinum var samþykktur í borgarráði um vorið og hófst þá mótun lands og sáning gras
á svæðinu.623 624
Hafliði Jónsson lýsti uppdrættinum ítarlega í Morgunblaðinu í febrúar árið 1964. Þar
sagði hann m.a. gert væri ráð fyrir myndlistarhúsi í garðinum, þar sem einnig væri lítið
veitingahús og almenningssalerni.
Sunnan við veitingahúsið er ráðgert hellulagt svæði, er komið gæti að góðum
notum við útiveitingar á góðviðrisdögum. Þar fyrir framan eru tjarnir, 2
ferhyrndar ætlaðar fyrir gróður, 1. löng spegiltjörn og 1 stór vaðtjörn fyrir
börn að leika sér í. Kringum tjarnirnar er gert ráð fyrir hellulögðum flötum,
þar sem komið verður fyrir bekkjum og blóma og runnabeðum.625
Samkvæmt uppdrættinum var garðinum skipt upp í mörg minni rými sem höfðu
mismunandi hlutverk. Gera átti höggmyndagarð, garð fyrir blinda- og sjónskerta, tvö
leiksvæði og einn gæsluvöll ásamt stórum fótboltavelli. Í norðaustur horni garðsins var
gerð hringlaga brekka, nokkurskonar skál og þar var gert ráð fyrir samkomustað. Í botni
skálarinnar átti að gera færanlegan hljómleikapall og gert ráð fyrir að hægt væri að gera
skautasvell þar um vetur.626 „Blindragarður hefur ekki ennþá verið gerður, en í slíkum
garði eru plöntur settar á stalla í snertihæð og gjarnan valdar þolnar og ilmsterkar
plöntur,“ 627 kom ennfremur fram í umfjölluninni um garðinn.
Einn veigamesti punkturinn „sem skipulag garðsins miðast við er stytta Ásmundar
Sveinssonar af Einari Benediktssyni og hörpunni,“ sagði Hafliði Jónsson.628 Hann hélt
áfram og sagði:
Stærð myndarinnar og gerð krefst þess að henni sé ætlað mikið rúm. Þess
vegna er henni fyrirhugaður staður við enda grasflatar sem látin er ná þvert
yfir garðinn og lögun hennar miðuð við lögun hörpunnar. Að baki
622
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Mynd 212: Styttan af Einari Benediktssyni og hörpunni, skömmu eftir að hún var afhjúpuð. Mynd: Jón Jónsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. JóJ 1176b.

Mynd 213: Börn renna sér á snjóþotum í Skálinni á Klambratúni í janúar 1974. Mynd:
DV. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 365 veðurfar vetur 10.
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myndarinnar er gert ráð fyrir hávöxnum trjám, sem að mestu kæmu til með
að loka fyrir útsýni til hinnar miklu umferðargötu sem er að baki.629
Í lok greinarinnar lagði Hafliði til að svæðinu yrði valið annað nafn en
Klambratún.630 Um haustið, þann 31. október var styttan af Einari Benediktssyni og
hörpunni afhjúpuð í garðinum, en þá voru liðin 100 ár frá fæðingu Einars. Styttuna
gerði Ásmundur Sveinsson eins og áður sagði, en félagið Bragi lét gera hana og gaf
Reykjavíkurborg að gjöf.631 Við afhjúpun styttunnar staðfesti Geir Hallgrímsson að
samþykkt hefði verið í borgarráði að nefna svæðið Miklatún.632
Mikill hugur var í Hafliða Jónssyni því hann stefndi að því að garðurinn yrði
fullkláraður á fimm árum, það gekk þó ekki eftir nema að hluta til. Garðsvæðið er um
tíu hektarar að stærð og þurfti að framræsa stærstan hluta þess. Á árinu 1965 var að
mestu lokið við framræsluna og svæðið undirbúið fyrir grassáningu næsta vor. Undirlag
undir aðalstíga garðsins var lagt og gerð trjábeð í suður og austurhluta garðsins.633
Theodór Halldórsson var yfirverkstjóri hjá Skrúðgörðum Reykjavíkur og vann að gerð
Miklatúns. Hann lýsti svæðinu sem forarmýri og sagði að vinnuvélarnar hefðu sokkið á
bólakaf þegar verið var að grafa skurðina.634
Vorið eftir var sáð grasfræi í um sex hektara af svæðinu og gróðursett í trjábeðin
meðfram Miklubraut og Lönguhlíð. Mest af trjágróðrinum sem var gróðursettur kom frá
gróðrarstöð Sigurbjörns Björnssonar sem Reykjavíkurborg keypti vegna uppbyggingar
Fossvogshverfis.635 Flest trén voru á milli tveggja og þriggja metra há og flutningur
þeirra fór fram í júlí, sem er sennilega ekki besti tíminn til þess að flytja tré. En þegar
trén voru tekin upp í Fossvogi voru ræturnar klipptar og þau svo sett strax niður í
trjábeðin á Miklatúni. Eftir að þau voru komin niður voru þau klippt mikið, því það
voru engar rætur til þess að flytja vatn til greinanna. Yfir 80 prósent trjánna lifði af
flutninginn og var það aðallega því að þakka að mikil rigningartíð var þessa daga.636
Þetta sumar voru leiksvæðin þrjú, bílastæði við Flókagötu og athafnasvæði fyrir
starfsfólk garðsins undirbúin fyrir framkvæmdir. Þá var einnig byrjað að grafa grunninn
fyrir Kjarvalsstaði.637 Árið 1967 var lokið við gróðursetningu í öllum aðaltrjábeðum
garðsins. Allar grasflatir voru fullgerðar, nema í kringum Kjarvalsstaði þar sem lokið var
við að grafa grunninn fyrir húsið. Settar voru upp girðingar á leiksvæðum garðsins til að
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hlífa trjágróðrinum og unnið að gerð stíga um garðinn, þó hvergi hafi endanlega verið
gengið frá þeim. Um áramótin var leyfð brenna á íþróttavelli garðsins og er það í annað
sinn frá því að ræktun Miklatúns hófst. „Ekki verður fullséð fyrr en að vori, hver áhrif
hitinn frá eldinum kann að hafa haft á gróðurinn, en hinsvegar er sýnt nú þegar, að
mikill gróður hefur spillst vegna slæmrar umgengni fólks á þeim stutta tíma sem
áramótaeldurinn stóð,638 sagði Hafliði Jónsson í ársskýrslu ársins 1967.
Á árunum 1971-1972 risu Kjarvalsstaðir í garðinum og var svæðið í kringum húsið
mótað og sáð í það grasfræi samhliða uppbyggingunni.639 Kjarvalsstaðir voru teknir í
notkun árið 1973 en Hannes Kr. Davíðsson arkitekt teiknaði bygginguna.640 Sama ár
var hafist handa við gerð íþróttavallar á svæðinu.641 Endanlega var gengið frá
íþróttavellinum tveimur árum síðar auk þess sem gróðursett var talsvert af trjáplöntum
og að fullu gengið frá í kringum Kjarvalsstaði.642 Á árunum 1976-1977 var girt af
athafnasvæði garðyrkjufólksins í garðinum og byggt hús fyrir það. Skrifstofa verkstjóra í
garðinum fluttist þangað frá Kjarvalsstöðum.643
Í áætlun Reykjavíkur árið 1974 um umhverfi og útivist í borginni, er rætt um
útivistarsvæði. Um Miklatún segir að það sé almennt útivistarsvæði auk þess sem gert er
ráð fyrir sparkvelli, gæsluvelli, sem einnig yrði opinn um helgar, garði sérhönnuðum fyrir
blinda, leiktækjavelli, mini golf og blóma- og lystigarði með tjörn sem börn gætu leikið
sér við með báta sína. Ennfremur var bent á að loka Flókagötu við Lönguhlíð til þess að
minnka bílaumferð við túnið .644 Því miður varð lítið sem ekkert úr þessari áætlun.
Í viðtali við Reyni Vilhjálmsson um garðinn árið 1988 sagði hann að ekki væru allar
hugmyndir og áform á Miklatúni komnar til framkvæmda. Hann benti einnig á að
almenningsgarðar væru hluti af borginni líkt og byggingar. Bæjarlífið breytist í takt við
tíðarandann og notkun húsa og garða einnig. „Garðarnir verða og þróast og þurfa öðru
hverju endurskoðunar við,“ 645 sagði Reynir að lokum.
Síðustu teikningar sem Reynir gerði af túninu eru frá árinu 1974.646 Þær voru gerðar
í tengslum við opnun Kjarvalsstaða. Margt hefur ekki komist til framkvæmda ennþá og
ýmislegt annað gert sem ekki samræmist uppdrættinum, svo sem eins og uppsetning
listaverka, gerð blakvallar og uppsetning hjólabrettapalls. Þegar Jóhann Pálsson
þáverandi garðyrkjustjóri var spurður um uppbyggingu garðsins árið 1988 sagði hann:
Fyrsta verkefnið þegar skrúðgarður er gerður er að koma upp trjágróðri til
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Mynd 216: Steingrímur Thorsteinsson horfir yfir Klambratún. Mynd: BB 2010.

Mynd 217: Grashólar á leiksvæðinu. Mynd: BB 2010.
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skjóls. „Ramminn“ er nú kominn upp og orðið tímabært að „innrétta“
garðinn, huga betur að blómum og lággróðri og ýmsum þörfum og óskum
þeirra sem leggja leið sína í garðinn.647
Í gegnum tíðina hefur túnið ýmist verið nefnt Klambratún eða Miklatún. Bæði þessi
örnefni eiga sér stutta sögu í Reykjavík. Eins og áður hefur komið fram þá rak Magnús
Júl bæjarfulltrúi býli á hluta svæðisins frá 1925 og nefndi það Klömbrur eftir fæðingarbæ
sínum. Það mun hafa verið venja hjá ábúendum á erfðafestulöndum í Reykjavík að
nefna býli sín eftir fæðingarbæjum sínum. Eða eins og Stefán Pálsson sagnfræðingur
hefur sagt: „Menn tóku nöfn „hist og her“ úr sinni heimasveit og settu á bæi í borginni.“
„Það er því hálfhvimleitt þegar „besservisserar“ koma fram og hneykslast á því þegar
Miklatúnsnafnið er notað,“ sagði Stefán og bætti því við að nafnið Klambratún ætti ekki
mikið sameiginlegt með sögu borgarinnar. „Ekki nema mönnum þyki mikið til
tómstundabúskapar koma,“ en býlið Klambrar var aðeins rekið í um þrjá áratugi.648
Nafnið Miklatún er heldur ekki gamalt örnefni á svæðinu, en það var ákveðið með
formlegum hætti á fundi borgarstjórnar árið 1964. Það nafn var eftir tillögum
nafnanefndar borgarinnar, sagði Gísli M. Baldursson þáverandi borgarfulltrúi árið 2006.
Nafnanefndin lagði til „ýmis nöfn, enda fannst þeim Klambratún vera full sveitó fyrir
stórborgina Reykjavík,“ en á þessum tíma var mikill uppgangur í borginni með
malbikuðum götum og fleiru.649 Miklatúnsnafnið er þó eitthvað eldra en frá árinu 1964
því samkvæmt gjörðabók samvinnunefndar um skipulagsmál árið 1950 var svæðið kallað
„Miklatún.“ Á þeim tíma höfðu einhverjir fengið fyrirheit um lóðir á svæðinu því nefndin
lagði til að bæjarráð myndi reyna að losa um slík loforð og halda svæðinu óbyggðu um
óákveðin tíma.650
Klambratúnsnafnið gleymdist hinsvegar ekki og árið 2010 samþykkti borgarstjórn
tillögu borgastjórans Jóns Gnarr, að breyta nafni túnsins í Klambratún. Borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins sem voru í minnihluta studdu tillöguna því „flestir borgarbúar [væru]
sammála um að nafnið Miklatún hafi aldrei fest í sessi.“ 651
Árið 1983 var óskað eftir því að fá að setja upp tívolítæki á Miklatúni í tvær vikur
yfir sumarið. Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri var mótfallinn því, „enda myndi viðkvæmur
gróður garðsins verða fyrir verulegu traðki.“ Hann fór því fram á að sá sem stæði fyrir
skemmtanahaldinu greiddi fyrir þær skemmdir sem kynnu að hljótast á þessum tveimur
vikum. Borgarráð samþykkti það 8. mars 1983.652 Þetta Tívolí olli miklu ónæði fyrir
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Mynd 218: Sumar á Klambratúni. Mynd: BB 2011.
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íbúa hverfisins, bæði vegna hávaða og eins vegna þess að umferðaröngþveiti skapaðist á
götunum í kringum túnið. Safnað var undirskriftum með þeim tilmælum að „tívolí yrði
ekki aftur starfrækt í nágrenni við íbúðarhverfi.653
Í garðinum er að finna nokkur útilistaverk og ber þar fyrst að nefna styttuna af Einari
Benediktssyni sem fjallað hefur verið um. Listaverkið Reykjavíkurvarðan eftir Jóhann
Eyfells var sett upp í garðinum árið 1970. Fyrir framan Kjarvalsstaði er Minnismerki um
Nínu (um Nínu Tryggvadóttur listmálara) eftir Sigurjón Ólafsson og það var afhjúpað
árið 1974. Brjóstmynd af Þorsteini Erlingssyni skáldi eftir Ríkharð Jónsson er einnig að
finna á túninu en hún var gerð árið 1960 og afsteypu af henni komið fyrir árið 1972.
Listaverkið Hraun eftir Morice Lipsi stóð áður við Hagatorg en var flutt á Klambratún
árið 2002. Að lokum er að finna verk eftir Kristin E. Hrafnsson sem nefnist Rek
(Begener skulptur) og var sett upp árið 1990 í tengslum við sýningu á safninu það ár.654
Í dag er mikið flæði í gegnum garðinn og má oft sjá fólk í sólbaði í skálinni. Börn
sækja þangað til leikja auk þess sem fullorðnir æfa gjarnan golfsveifluna þar.
Sparkvöllurinn er mikið notaður og skálin þar sem mörg borgarbörnin hafa rennt sér á
sleðum og snjóþotum, þá kemur fólk í garðinn til að iðka skíðagöngu. Þar hafa auk þess
verið haldnir tónleikar. Leiktækjum var í fyrsta sinn komið fyrir í garðinum árið 1988655
í miðjum garðinum og hafa þau verið endurnýjuð nokkrum sinnum síðan þá.
Notkun garðsins er þó sennilega ekki mikil miðað við að garðurinn er miðsvæðis eða
eins og einn íbúi í nágrenni garðsins kemst að orði: "Í dag er hérna slæðingur af fólki, en
að jafnaði er ótrúlega fátt fólk hérna. Ég held að þetta sé eitt vannýttasta svæðið í
Reykjavík. Miðað við almenningsgarða í útlöndum sem iða af lífi og afþreyingu er
undarlega lítið um svoleiðis hér, á þessu líka fína túni."656
Hugsanleg ástæða þess að garðurinn er ekki mikið notaður er að hann var aldrei
fullkláraður. Þrátt fyrir það eiga uppákomur sér stað í garðinum t.d. hafa íbúar í
nágrenni haft þar hverfagrill og fjölskylduskemmtanir, skátar hafa haft þar uppákomur
auk þess sem Kjarvalsstaðir gegna veigamiklu hlutverki í menningarlífi Reykjavíkur.

Grundargarður
Grundargarður hefur stundum verið nefndur Grundargerðisgarður, enda stendur hann
við Grundargerði í Reykjavík. Á fyrstu teikningunni af garðinum frá árinu 1956 eftir
Hafliða Jónsson þáverandi garðyrkjustjóra og Reyni Vilhjálmsson, síðar
landslagsarkitekt, er hann nefndur Grundargarður. Einnig er hann nefndur það á
uppdrætti frá árinu 1998 eftir Þórólf Jónsson landslagsarkitekt og núverandi
garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Þegar Hafliði Jónsson fjallaði um garðinn í ársskýrslum
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Mynd 220: Vetrarmynd. Mynd: BB 2011.

Mynd 221: Snjór yfir leiksvæðinu í Grundargarði. Mynd: BB 2011.
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sínum nefnir hann garðinn ávallt Grundargarð. Ekki er þó vitað til þess að nafnið hafi
verið formlega samþykkt en það mun vera almennt notað enda mun þjálla að segja
Grundargarður heldur en Grundargerðisgarður.657
Fáir vita um tilvist þessa garðs og er hann nokkurskonar falin perla stutt frá
Miklubrautinni, Grensásvegi og Skeifunni.658 Smáíbúðahverfið svokallaða byggðist upp í
byrjun sjötta áratugarins og er fyrsta hverfið sem var byggt samkvæmt skipulagi á
svæðinu. Þegar hverfið var að byggjast upp voru ströng innflutningshöft á
byggingarvörum í landinu og ber hverfið þess merki, því t.d. mátti grunnflötur húsa ekki
vera stærri en 80 fermetrar. Skipulag smáíbúðahverfisins var samþykkt árið 1951 og
hefur nokkra sérstöðu í Reykjavík því þar voru gerðar fyrstu botnlangagötur í borginni.
Skipulag Bústaðahverfis var líka samþykkt árið 1951 og þar var byggður upp
almenningsgarðurinn Garðaflöt sem áður hefur verið sagt frá.659
Í báðum þessum hverfum var frá upphafi gert ráð fyrir grænum opnum svæðum, t.d.
almenningsgarði eða leikvelli. Tíu ár liðu frá því að byrjað var á því að byggja upp
Garðaflöt, en bíða þurfti í rúm tuttugu ár eftir að byrjað væri að gera Grundargarð.
Árið 1956 virðist sem ætlunin hafi verið að hefjast handa því þá fær Hafliði Jónsson
Reyni Vilhjálmsson til teikna upp skipulagsuppdrátt af Grundargarði en Reynir hafði
áður unnið að teikningu uppdrátta hjá Jóni H. Björnssyni landslagsarkitekt. Ekkert
varð þó af framkvæmdum á svæðinu sem varð með tímanum að svaði.
Hafliði fékk Sigurð Albert Jónsson, sem þá var forstöðumaður Grasagarðsins í
Reykjavík, til þess að teikna upp skipulag af Grundargarði haustið 1972. „Hafliða leist
svo vel á teikninguna að hann setti nafn sitt strax á hana og taldi ekki þörf á fleiri
nöfnum,“ sagði Sigurður Albert í viðtali árið 2012.660 Því miður virðist hið rétta aldrei
hafa komið fram og er Hafliði iðulega nefndur höfundur skipulagsins og
teikningarinnar.661
Þegar uppdrátturinn af skipulagi Grundargarðs er borinn saman við uppdrátt
Sigurðar Alberts af Grasagarðinum er augljóst að þeir eru unnir af saman aðilanum.
Einnig verður það deginum ljósara þegar Grundargarðsuppdrátturinn er borinn saman
við uppdrátt Hafliða af Garðaflöt að Hafliði hefur ekki teiknað uppdráttinn af
Grundargarði, handbragðið er of ólíkt.
Í dag er skipulag Grundargarðs í meginatriðum það sama og á teikningu Sigurðar frá
árinu 1972. Það ár var byrjað að ræsa fram svæðið og jafna það, ásamt uppbyggingu
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Mynd 222: Blómagarðurinn. Mynd: BB 2009.

Mynd 223: Fjölbreytt blómskrúð er í Grundargarði. Mynd: BB 2009.
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göngustíga um garðinn.662 Sumarið eftir, árið 1973, varð garðurinn formlega opnaður og
unnið að miklum krafti við gróðursetningu. Þá var einnig byggður vinnuskúr fyrir
starfsfólk garðsins.663 Að mestu var lokið við ræktun Grundargarðs árið 1974 og var
garðurinn strax í upphafi mikið sóttur á góðviðrisdögum.664
Garðurinn er rúmur hektari að stærð og:
stærsti hlutinn af þessu flatarmáli fer undir grasflatir, nokkuð undir
gróskumikil skjólbelti og fegursti hluti garðsins er blómahóll, afmarkaður með
skjólbeltum og gefa myndirnar einhverja hugmynd um hann. Blómin eru víst
flest komin úr Grasagarðinum í Laugardal, þar sem gerðar eru tilraunir með
fræ erlendra blóma, runna og trjáa. Þær tegundir, sem hafa staðið sig í þrjú
ár í Grasagarðinum hafa til dæmis verið fluttar í Grundargarð.665
Þetta var skrifað í grein um Grundargarð haustið 1978. Ástæða þess að greinin var
skrifuð var ábending íbúa í hverfinu til blaðsins sem „kvað ómaklegt, að aldrei væri vakin
athygli á því merka starfi, sem þar væri unnið.“ Þegar blaðamaður kom í garðinn um
haustið „kom í ljós að ábending konunnar var í hæsta máta réttmæt. Hér hafði verið
búin til dálítil perla með alúð þess, sem hlýtur að tala við blómin svo þau verði fallegri
eins og sumar myndarlegar húsmæður ku gera.“ sagði blaðamaðurinn Gísli Sigurðsson
um upplifun sína af garðinum.666
„Þarna er snyrtilega að öllu staðið. Þórhallur Halldórsson, sem hirðir garðinn og fleiri
garða raunar, á heiður skilið fyrir framúrskarandi natni, sem lýsir sér hvarvetna í
garðinum,“ var skrifað í sömu umfjöllun um garðinn árið 1978.667
Árið 1995 komu fram hugmyndir í borgarstjórn um að byggja leikskóla í
Grundargarði. Þorsteinn Úlfar Björnsson, kvikmyndagerðarmaður og íbúi í
Smáíbúðahverfinu, skrifaði blaðagrein á móti slíkri uppbyggingu. Hann benti m.a. á að
heppilegra væri að byggja leikskólann frekar á opnu svæði við Hæðargarð heldur en í
Grundargarði. Fleiri hafa verið sammála Úlfari, því ári síðar reis leikskólinn á opna
svæðinu við Hæðargarð. Í greininni lýsti Þorsteinn garðinum ítarlega og þeim trjá- og
blómplöntum sem þar var að finna og sagði m.a. að frá upphafi hafi Þórhallur
Halldórsson „verðið garðyrkjumaður garðsins og hefur hann unnið af mikilli natni,
umhyggju og samviskusemi eins og garðurinn ber vitni um.“ 668
Árið 1976 var lögð lokahönd á steinabeð og steinhæð í suðausturhluta garðsins.669
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Mynd 224: Blómabeð meðfram göngustíg árið 2009. Mynd: BB 2009.

Mynd 225: Blómabeð meðfram göngustíg árið 2010. Mynd: BB 2010.
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Þessi steinhæð og sumarblómareitur var frá upphafi aðalskrautfjöður garðsins. Ingólfur
Davíðsson, grasafræðingur og rithöfundur, lýsti honum á eftirfarandi hátt árið 1988:
uppi í horni lumar þessi Grundargerðisgarður á unaðsfögrum allstórum reit
litskrúðugra sumarblóma og reit með steinhæð og margar fjölærar jurtir af
ýmsum stærðum og gerðum. Hávaxin skessujurt, skjaldmeyjarfífill o.fl. risar
gnæfa yfir.670
Uppúr 1980 komu fram hugmyndir um að setja upp leiktæki í garðinum svo börn og
unglingar dveldu meira í honum. Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri var mótfallinn
hugmyndini og sendi umhverfismálaráði Reykjavíkur bréf þann 12. júlí 1983. Þar sagði
hann m.a. að mestur hluti íbúanna væri fólk sem væri komið yfir miðjan aldur og lítið
um börn í hverfinu. Auk þess væri góð leikaðstaða á svæðunum í kringum garðinn og að
þau væru lítið notuð, enda byggju fá börn í hverfinu.
Þar af leiðandi eru engin rök sem mæla með því að í Grundargarði sé komið
fyrir leiktækjum og mér er það stórlega til efs, að íbúar í aðliggjandi húsum
við garðinn myndu fagna því ef það yrði gert, þar sem reynslan hefur orðið
sú að þar sem leiktækjum hefur verið komið fyrir í görðum borgarinnar,
hefur það orðið til þess, að unglingar hafa safnast þar saman á kvöldin og
verið með ærsl langt fram á nætur og valdið verulegu ónæði, sem íbúar í
næsta nágrenni hafa átt erfitt með að sætta sig við.671
Fimm árum síðar, sumarið 1988, eftir að Hafliði hafði látið af störfum sem
garðyrkjustjóri og Jóhann Pálsson tekið við, voru leiktæki sett upp í garðinum.672 Settur
var upp stór leikkastali á miðsvæði garðsins og hefur hann eflaust dregið að bæði börn og
unglinga. Næstu tíu árin var lítið um framkvæmdir í garðinum annað en hefðbundið
viðhald og umhirða. Árið 1998 gerði Þórólfur Jónsson landslagsarkitekt og núverandi
garðyrkjustjóri Reykjavíkur, nýjan uppdrátt af garðinum. Garðurinn var í kjölfarið
tekinn í gegn og sett upp ný leiktæki í stað þeirra gömlu. Bætt var við öðru minna
leiksvæði, sleðahól, göngustígum og gróðurbeðum. Þórólfur hélt í helstu einkenni
upphaflega skipulagsins, einnig voru gróðursettir ýmsir berjarunnar í garðinum t.d.
stikilsberja-, rifsberja- og sólberjarunnar. Heilmikil berjauppskera er á hverju ári og
margir sem koma og tína.673 Síðan þá hafa litlar breytingar átt sér stað í garðinum og
honum verið viðhaldið í þeirri mynd sem hann er.
Það hefur eflaust skipt miklu máli fyrir garðinn að sami umsjónarmaðurinn,
Þórhallur Halldórsson, hafi hirt um hann ár eftir ár. Sumarið 1988 var síðasta sumar
Þórhalls hjá Reykjavíkurborg og þá átti Kristinn Snæland rithöfundur leið um garðinn,
sem hann var nýbúinn að uppgötva. Hann lýsti garðinum lítillega og sagði svo:
670
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Mynd 226: Séð yfir Miðsvæði Efra Breiðholts sumarið 1981. Mynd: Rafn Jónsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 365 Breiðholt1976c.

Mynd 227: Uppdráttur Reynis Vilhjálmssonar af almenningsgarðinum í Efra Breiðholti
árið 1983. Mynd: Úr teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffa 13.
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Er skemmst frá því að segja að hvert sem litið var, bar allt vitni um einstaka
snyrtimennsku og alúð. Blómabeðin, trjáreitirnir og grasflatirnar, allt
tandurhreint, snyrt og snurfusað. Hvergi rusl að sjá, brotna grein eða illgresi.
Ég hugsaði með mér að sælgætisbréf eða sígarettustubb hlyti ég að finna, en
þó ég gengi alla göngustíga garðsins fannst ekkert slíkt. Því miður veit ég
ekki deili á þeim sem þarna vinna eða nöfn þeirra, en eftir höfðinu dansa
limirnir og víst er að sá vinnuflokkur sem þarna vinnur er góður og undir
góðri stjórn. Það fólk sem svona vinnur er sannkallað sómafólk.674

Miðsvæði Efra-Breiðholts
Efra-Breiðholt var skipulagt af arkitektunum Geirharði Þorsteinssyni og Hróbjarti
Hróbjartssyni og hófst uppbygging íbúðahúsnæðis þar árið 1969. Hverfið skiptist niður í
þrjá hluta, Fellahverfið í suðri, Hólahverfið í norðri og Bergin á milli þeirra. Milli Fella
og Hóla liggja tvær götur sem heita Vesturberg og Austurberg. Á milli þeirra er opið
svæði þar sem er að finna tvo grunnskóla, framhaldsskóla, sundlaug og íþróttavöll. Áður
en byggð tók að rísa í Efra-Breiðholti var þetta miðsvæði kallað Sauðhólsmýri og þó búið
sé að þurrka upp mýrina þá er Sauðhóllinn enn til staðar og er að finna vestan megin við
lóð Fellaskóla.675 Allar stofnanirnar á miðsvæðinu eru tengdar saman með
almenningsgarði.676 Um áratug síðar þegar hverfið var að verða fullbyggt var hafist
handa við uppbyggingu hans.
Það var árið 1981 og nýbúið var að opna Breiðholtssundlaugina. Gatnadeild
Reykjavíkurborgar vann við mótun svæðisins, framræslu þess og lagningu göngustíga.
Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt var síðan fenginn til þess að skipuleggja svæðið
árið 1982. Ári síðar var byrjað að rækta upp svæðið, gengið var frá stórum grasflötum og
gróðursetningu trjáplantna í samræmi við skipulag Reynis. Stefnt var að því að ljúka
frágangi á svæðinu árið 1987.677
Í fjárhagsáætlun fyrir árið 1984 lýsti Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri framkvæmdum á
svæðinu og sagði m.a.:
Hér er um eina skrúðgarð að ræða sem unnið hefur verið að frá því að
Grundargarður var gerður 1973. Þetta er 3,4 ha svæði sem liggur milli
Fellaskóla og Hólabrekkuskóla og tengist lóð sundlaugarinnar í Breiðholti.
Mótun og forræktun er að mestu lokið, en verkið sóttist mjög seint vegna
674
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Mynd 228: Séð yfir Miðsvæði Efra Breiðholts í September 1985. Mynd: Kristján A. Einarsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 365 Breiðholt1985a.

Mynd 229: Sumar í Efra Breiðholti. Mynd: BB 2010.
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bleytu í sumar, og mikill ágangur er á svæðinu, sem torveldað hefur ræktun.
Hefur þurft verulega endurplöntun á gróðri, umfram það sem gert var ráð
fyrir. 678
Á svæðinu átti að vera starfsvöllur fyrir börn og gerðar voru grasmanir í kringum
hann. Þær voru þökulagðar að innanverðu og tré gróðursett að utanverðu. Settar voru
upp girðingar, annarsvegar 1,25 metra há vírnetsgirðing á topp mananna og hinsvegar
0,65 metra há tveggja banda trégirðing „utan beða neðan við manir meðfram stígum.“
Vírnetsgirðingin er enn til staðar í dag (2012) þó hún hafi látið á sjá og tilgangur hennar
óskýr. Grunnvatnsstaðan var há á svæðinu og því var lögð mikil vinna í að leggja
drenlagnir, einkum á aðalskrúðgarðssvæðinu bak við sundlaugina. Öll jarðvinna gekk
seint og erfiðlega vegna þrálátra votviðra. Einnig þurfti að flytja mikla mold á svæðið
vegna þess að moldin sem var fyrir „reyndist vera í örþunnu lagi ofan á lífvana
jökulleirum,“ sagði Hafliði í greinargerð með fjárhagsáætlun ársins 1984.679
Svo virðist sem börnin í hverfinu hafi ekki kunnað að umgangast nýgræðinginn.
Hafliði sagði í ársskýrslu sinni fyrir árið 1984 að garðurinn ætti enn,
langt í land áður en hann verður orðinn að aðlaðandi útivistarsvæði
(skrúðgarði) eins og að er stefnt, en þó gætu Breiðholtsbúar flýtt verulega
fyrir að svo verði, með því að vakta svæðið og forða því, að árlega þurfi að
vinna upp sömu ræktunarverkefnin, sökum slæmrar umgengni barna og
unglinga.680
Árið 1984 var að mestu lokið við mótun og gróðursetningu almenningsgarðsins681 og
ári síðar var gengið frá sparkvelli og átta trjábeðum.682 Í blaðaviðtali það ár sagði
Hafliði að verið væri að „leggja síðustu hönd á gerð skrúðgarðs í Efra-Breiðholti á
Austurbergssvæðinu milli Fella- og Hóla[brekku]skóla.“ 683
Síðan þá hefur Reykjavíkurborg viðhaldið svæðinu í þeirri mynd sem það er, en
komið hefur verið fyrir leitækjum á nokkrum stöðum um svæðið. Timburgirðingar
umhverfis trjábeð hafa þó verið fjarlægðar, enda trén orðin stór og börnin í hverfinu búin
að læra að umgangast gróðurinn.
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Mynd 230: Seljatjörn í Seljahverfi. Mynd: BB 2009.

Mynd 231: Elliheimilið Seljahlíð er við hlið Seljatjarnar. Mynd: BB 2009.
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Seljatjörn
Seljahverfið var að mestu leyti skipulagt á árunum 1972-1974. Árið 1975 var
heildarskipulag hverfisins endurskoðað af skipulagshöfundunum; arkitektunum Knúti
Jeppesen og Guðrúnu Jónsdóttur. Engar stórvægilegar skipulagsbreytingar hafa átt sér
stað eftir það. Í miðju hverfinu liggur opið svæði, nokkurskonar dalur, sem teygir sig í
gegnum það og liggur frá Seljaskóla sem er sunnarlega í hverfinu, niður að íþróttasvæði
ÍR í norðurenda þess. Gamalt örnefni á svæðinu er Seljabotnar og þar rennur lítill
lækur, lítið breyttur frá fornu fari. Vatnið úr hæðunum í kring safnast saman í
manngerða tjörn á svæðinu, sem nefnist Seljatjörn og veitir m.a. vatni í lækinn.
Seljatjörn er fyrsta settjörnin sem gerð var í Reykjavík, en slíkar tjarnir eiga að hreinsa
rigningarvatn af götunum áður en það rennur út í ár og læki. Seljatjörn er skipulögð sem
almenningsgarður og er hluti af stærra svæði, þ.e. miðsvæði Seljahverfis. Eins og á
Miðsvæði Efra-Breiðholts er að finna þar þjónustubyggingar, leik- og grunnskóla, ásamt
kirkju og elliheimili.684
Líkt og í Efra-Breiðholti var byrjað á því að byggja upp miðsvæðið eftir að hverfið
var orðið fullbyggt eða um 15 árum eftir að byggingarframkvæmdir hófust. Gerð
almenningsgarðs í kringum tjörnina var sett inná framkvæmdaáætlun garðyrkjustjóra
fyrir árið 1988.685
Það var þó ekki fyrr en árið 1990 sem Kolbrún Þóra Oddsdóttir landslagsarkitekt á
garðyrkjudeild Reykjavíkurborgar, byrjaði að skipuleggja Seljatjörnina. Uppdráttur
Kolbrúnar var samþykktur í maí sama ár og hófust framkvæmdir um sumarið og lauk að
mestu um haustið.686 Sumarið eftir var lokið við gróðursetningu á trjám og gengið að
fullu frá svæðinu.687
Framkvæmdir við gerð tjarnarinnar gengu fljótt og vel fyrir sig og það var m.a.
vegna þess að verkfræðingar komu að verkefninu. „Þegar verkfræðingar koma að verkinu
þá er meiri metnaður og meira fé. Þetta gekk allt ljómandi vel og það var unun að koma
og vera með í þessari uppbyggingu,“ sagði Kolbrún Þóra í viðtali árið 2012. Tengja
þurfti tjörnina við holræsakerfi borgarinnar og leysa fyrirhugaðan flóðavanda sem kæmi í
leysingum á vorin. Stærð tjarnarinnar var miðuð við væntanlegan vatnsflaum frá
götunum í kring.688
Lokaverkefni Kolbrúnar við Landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn hét
Tjörnkilen. Í verkefninu var m.a. fjallað um hönnunarforsendur útivistarsvæðanna
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Mynd 232: Lystihúsið í almenningsgarðinum við Seljatjörn. Mynd: BB 2010.

Mynd 233: Börn að leik í Ævintýraeyjunni. Mynd: BB 2010.
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kringum Reykjavíkurtjörn. Þær forsendur gat Kolbrún yfirfært á Seljatjörnina t.d. það
sem viðkom því að auka upplifun þeirra sem sóttu í garðinn, að hægt væri að hvíla sig á
bekkjum, börn gætu leikið sér og sérstaklega var mikilvægt í huga Kolbrúnar að fólk
hefði góðan og greiðan aðgang að vatnsyfirborðinu sjálfu. Hallargarðurinn eftir Jón H.
Björnsson heillaði Kolbrúnu mikið og var henni innblástur þegar hún hannaði
Seljatjörnina. Líkt og í Hallargarðinum þá hlykkjast stígurinn í kringum Seljatjörnina og
gróðurbeðum er komið fyrir með hliðsjón af sjónásum t.d. að Kaþólsku kirkjunni og
dvalarheimili aldraða við Seljahlíð. Í viðtali við Kolbrúnu Þóru lýsti hún hönnun
Seljatjarnar m.a. á eftirfarandi hátt:
Garðurinn átti að vera organískur, með ávöl og organísk form, sem ég taldi
vera hluta af því að vera kona í faginu og við [konur] kunnum að meta
þjóðfélagshópa sem verða útundan í þjóðfélaginu og í skipulagi opinna rýma.
Við áttum vitanlega að skila af okkur verkefnum sem gerðu lífið fyllra og
skemmtilegra, hlúa að börnum og eldri borgurum og hanna notalegt og
krúttlegt svæði fyrir þessa hópa.689
Samkvæmt öryggisstöðlum mátti tjörnin ekki vera dýpri en hálfur metri. Á botn
tjarnarinnar var sett lag af grófri möl þannig að þau börn sem myndu vaða í tjörninni
yrðu nokkuð örugg um að koma sér ekki í vandræði. Eins og áður sagði voru ungir og
aldnir helstu markhópar verkefnisins, ef þannig má að orði komast, því var m.a. gert ráð
fyrir því að bekkir yrðu með 50 metra millibili, þannig að eldra fólk gæti hvílt sig. „Á
þessum tíma þegar tjörnin var hönnuð var líka rætt um að hreyfing væri besta
heilsubótin og þannig mætti draga úr notkun lyfja,“ sagði Kolbrún Þóra. Lystihúsið í
garðinum var hugsað til þess að fólk gæti notið þess að vera við tjörnina allan ársins
hring og til að veita skjól. En stígurinn umhverfis tjörnina hefur aldei verið malbikaður
en „það hefði auðveldað fólki með göngugrindur að komast leiðar sinnar.“ 690
Framkvæmdir við gerð tjarnarinnar gengu vel og einnig „er það alltaf bónus þegar
fjallað er um uppbyggingu af þessu tagi í blöðum og íbúar hringja inn og eru ánægðir, en
það var í þessu verki man ég,“ sagði Kolbrún. Einnig mundi hún eftir blaðagrein þar sem
einn íbúi hverfisins vildi gera svæðið að andapolli og síður leggja áherslu á leik barna, en
slíkt var alveg á skjön við hugmyndir Kolbrúnar.691
Með hönnun Seljatjarnar reyndi Kolbrún að skapa vettvang þar sem kynslóðirnar
gætu blandað geði, því „eldri borgarar njóta þess að sjá yngri kynslóðirnar að leik og
eiga við eitthvað.“ Í tjörninni er „ævintýraeyja“ og steinstiklur út í hana sem átti að vera
áskorun fyrir börn, þ.e. „að komast alla leið eftir steinstiklunum án þess að detta eða
blotna.“
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Mynd 234: Lítil kaþólsk kirkja er við Seljatjörn. Mynd: BB 2009.

Mynd 235: Uppdráttur Kolbrúnar Þóru Oddsdóttur af Seljatjörn árið 1990. Mynd: Úr
teikningasafni garðyrkjustjóra Reykjavíkur. Skúffa 13.
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Ég sá unglingsstráka hlaupa eftir stiklunum um daginn og leggjast á grasbala
á eyjunni sem snéri móti sól og hvíla sig þar um stund. Það fannst mér
ótrúlega skemmtilegt að sjá. Ég held að það, að vera einn eða með félaga
sínum á eyju, þá sé búið að afmarka svæðið eða rýmið, svo við tölum fagmál
og leikurinn og tilfinningin fyrir svæðinu verður allt önnur,
sagði Kolbrún Þóra.
Hún lagði áherslu á að hanna svæðið til þess að stuðla að „frjálsum leik“ barna.
Settir voru rekaviðardrumbar um allt svæðið sem börnin gátu „borið með sér út í eyju og
byggt t.d. jafnvægisslár eða indíánatjöld.“ Trjádrumbarnir urðu þannig leiktæki sem
börnin bjuggu til sjálf og þá var síðan hægt að geyma í stórum sandkassa við tjörnina.
Rekaviðardrumbarnir týndu þó tölunni jafnt og þétt en garðyrkjumenn borgarinnar hafa
komið með nýja með reglulegu millibili.692
Nokkrum sinnum hefur Kolbrún verið fengin til þess að koma með nýjar útfærslur í
garðinum við Seljatjörn. Til dæmis hannaði hún bekk sem var byggður úr torfi en í ljós
kom að hann var of viðkvæmt mannvirki fyrir þennan stað, „því börnin hlupu á honum
og hann jaskaðist til og eyðilagðist.“ Árið 2012 var haldin íbúakosning á vegum
Reykjavíkurborgar þar sem íbúar fengu að velja á milli til hvaða verkefna ákveðin
fjárhæð skiptist. Seljatjörn fékk góða kosningu og vildu íbúar í Breiðholti að fjölbreytni
á svæðinu yrði aukin og Kolbrún var beðin um að hanna drumbaleiktæki við tjörnina. Í
tengslum við þá vinnu fór hún að skoða umhverfi Seljatjarnar og sá þá að við
innrennslisrörið í tjörnina rann rjómalitað vatn. „Kannski var einhver að tjöruþvo bílinn
sinn, ég kemst aldrei að því og svo tók ég líka eftir því að smurolíubrák var þarna líka á
sveimi á vatnsfletinum. Þetta var óskemmtilegt þar sem búið er að planta vatnaliljum í
tjörnina og ég sá líka einhverja smáfiska þarna,“ sagði Kolbrún Þóra. Hún taldi að
gulstörin sem vex í tjörninni væru með mikið og gott rótarkerfi sem myndi eiga auðvelt
með að brjóta niður lífræn efni og hjálpa til við hreinsun á vatninu.693
Hér í lokinn er svo til gamans minnst á að í upplýsingarbæklingi til íbúa Seljahverfis
frá Markúsi Erni Antonssyni borgarstjóra árið 1992 var fjallað um fyrirhugaðar
framkvæmdir í hverfinu. Þar kom m.a. fram að gera ætti tilraun með að sleppa silungi í
Seljatjörn til þess að íbúar gætu „dundað sér á góðviðrisdögum við að renna fyrir fisk.“
Ef þessi tilraun tækist vel var stefnt að því sumarið eftir að selja veiðileyfi gegn vægu
gjaldi, fyrst og fremst til að stýra aðsókninni.694 Ekki er vitað hvernig til tókst með
veiðina í tjörninni, en sennilega varð ekki áframhald á þessari tilraun.
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Mynd 236: Vetur í höggmyndagarði Einars Jónssonar. Mynd: BB 2011.

Mynd 237: Upplifunin verður önnur þegar snjór liggur á höggmyndunum. Mynd: BB 2011
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Höggmyndagarður við Listasafn Einars Jónssonar
Einar Jónsson myndhöggvari fæddist á Galtarfelli í Árnessýslu árið 1874. Hann fluttist
síðar til Kaupmannahafnar og hóf nám í höggmyndagerð. Árið 1901 sýndi hann í fyrsta
skipti verkið Útlagar á sýningu í Charlottenborg. Árið 1906 fékk Iðnaðarmannafélagið
Einar til þess að gera styttu af Ingólfi Arnarsyni sem stendur á Arnarhóli og ári síðar var
stytta hans af Jónasi Hallgrímssyni afhjúpuð í Reykjavík, en hún stendur nú í
Hljómskálagarðinum. Aðdragandann að stofnun listasafns fyrir Einar má rekja til ársins
1909 þegar hann bauð íslenska ríkinu verk sín til eignar, ef það kostaði flutning þeirra frá
Kaupmannahöfn og myndi annast þau. Flutningur verkanna dróst til ársins 1920,
einkum vegna þess að ekki var til neitt húsnæði undir þau. Ráðist var í byggingu
hússins, sem Einar nefndi Hnitbjörg árið 1916 eftir að fengist hafði fjárveiting frá Alþingi
til þess að byggja það.695 Einar réði útliti hússins en hafði samvinnu við arkitektana
Guðjón Samúelsson og Einar Erlendsson við útfærsluna. Safnið var formlega opnað árið
1923 og hafði Einar sjálfur umsjón með því þar til hann lést árið 1954. Ekkja hans Anna
Jónsson sá um safnið til ársins 1967, þegar skipuð var stjórnarnefnd þess sem starfaði til
ársins 1980 en þá var ráðinn sérstakur forstöðumaður.696 Í erfðaskrá sem hjónin gerðu
árið 1954 var kveðið á um að eftir andlát þess er lengur lifði, skyldu öll verk Einars verða
eign íslenska ríkisins. Í safninu er nú til sýnis allt ævistarf Einars, höggmyndir, málverk,
teikningar og drög að höggmyndum, ásamt ýmsum persónulegum munum þeirra
hjóna.697
Í viðtali við Sigurð Sveinsson garðyrkjuráðunaut Reykjavíkur árið 1945 sagði hann
m.a. að um vorið hefði verið byrjað að skipuleggja skrúðgarð við listasafnið.
Framkvæmdir voru þá langt komnar en margt var enn ógert. Sigurður lýsti garðinum og
sagði m.a.:
Garðurinn er tvískiptur, innri garðurinn (næst húsinu) er nú fullger, og langt
komið með ytri garðinn. Geta skal eg þess um Hnitbjörg að það sem af er
hefur Einar sjálfur ráðið langsamlega mestu um framkvæmdirnar.698
Árið 1947 skrifaði Hafliði Jónsson, grein um skrúðgarða Reykjavíkur. Um garðinn
við Hnitbjörg sagði hann m.a.:
Þetta er stór garður og all margbreytilegur. Þegar trjágróður nær að vaxa
mannhæð verður garðurinn hinn fegursti og má vel vera að hann verði
einhverntíma talinn til eins af sérkennum listamannsins í Hnitbjörgum.
Mikið er um upphleðslur úr grágrýti, og er inngangurinn í garðinn frá
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Mynd 238: Haust í höggmyndagarði Einars Jónssonar. Mynd: BB 2011.

Mynd 239: Höggmyndirnar Bæn og Alda aldanna (fjær). Mynd: BB 2011.
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Njarðargötu markaður af upphlöðnum veggjum til beggja handa.699
Í skýrslu Sigurðar um framkvæmdir í garðinum árið 1948 sagði hann m.a.:
Garðurinn við Listasafn Einars Jónssonar er nú talinn af mörgum einn af
sérkennilegustu og fallegustu skrúðgörðum í bænum. Fegurð garðsins nýtur
sín ekki nema að nokkru leyti frá umferðargötunum í kring og valda því að
mestu hinar voldugu girðingar sem eru utan um garðinn og inn á sjálfri
lóðinni. Gróðursettar voru þar síðastliðið vor greni og birkiplöntur. Stóri
hóllinn í garðinum sem að nokkru leyti er steinhæð og sólbyrgi var að mestu
samfelld blómabreiða, er þar mikið safn af íslenzkum jurtum.700
Þrátt fyrir að Reykjavíkurborg virðist hafa staðið að uppbyggingu og viðhaldi
garðsins var hann ekki opinn almenningi að staðaldri.701 En Einar og Anna lögðu mjög
mikla vinnu í að rækta garðinn á meðan þau bjuggu í safnhúsinu og gróðursettu þau
mikið af trjám.702
Í tilefni af sextíu ára afmæli safnsins árið 1983 voru gerðar endurbætur á safninu og
m.a. gerður höggmyndagarður sunnan við það. Framkvæmdir við garðinn hófust um
vorið en stór hluti af gróðrinum var kominn í garðinn eins og áður sagði. Lagðir voru
gangstígar, settir niður bekkir og gróðursettur trjágróður, bæði runnar og tré.
Landslagsarkitektarnir Reynir Vilhjálmsson og Ragnhildur Skarphéðinsdóttir skipulögðu
garðinn. Einar Þorgeirsson skrúðgarðyrkjumeistari sá um alla garðvinnu og Steindór
Sigurðsson listmálari ákvað staðsetningu höggmyndanna. Snjóbræðsla var sett í helstu
gagnstíga garðsins auk þess sem hann var upplýstur, svo almenningur þyrfti „ekki að láta
skammdegismyrkrið aftra sér frá því að líta þar við og njóta garðsins og listaverkanna.“
Höggmyndagarðurinn við Listasafnið var sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Inngangur
að honum var gerður frá Freyjugötu og var hann fyrst um sinn opinn daglega frá 11:00
til 18:00.703 Garðurinn var fullgerður og formlega opnaður þann 8. júní 1984 af
Ragnhildi Helgadóttur þáverandi menntamálaráðherra. Athöfnin fór fram að viðstöddu
fjölmenni m.a. þáverandi forseta Íslands Vigdísi Finnbogadóttur. Framkvæmdirnar voru
fjármagnaðar með svokölluðum afsteypusjóði sem Einar hafði stofnað en einnig keyptu
mörg fyrirtæki afsteypur af verkum Einars til að aðstoða við endurbæturnar.704
Í umfjöllun um safnið sama ár í Lesbók Morgunblaðsins sagði Gísli Sigurðsson
listamaður að við safnið hefði verið gerður:
699

Hafliði Jónsson, „Almenningsgarðar í Reykjavík.“ Ársrit Garðyrkjufélagsins 1947 Reykjavík 1947, bls.
128.
700
Bskj. Skrifstofa borgarstjóra. Skemtigarðar, Hljómskálag. ofl. Skýrsla Sigurðar Sveinssonar garðyrkjuráðunauts Reykjavíkur um framkvæmdir árið 1948. Askja nr. F-328.
701
Tíminn. 21. ágúst 1952, bls. 2.
702
Vef. „Höggmyndagarðurinn“ <http://www.lej.is/safnid/gardurinn/> - 27. maí 2012.
703
Morgunblaðið. 17. sept. 1983, bls. 3.,Tíminn. 17. sept. 1983, bls. 2. og Þjóðviljinn. 21. sept. 1983,
bls. 8.
704
Morgunblaðið. 9. júní 1984, bls. 25.

271

Mynd 240: Göngustígurinn inn í garðinn. Mynd: BB 2011.

Mynd 241: Húsið Hnitbjörg er höggmynd í sjálfu sér. Mynd: BB 2011.
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stórkostlega fallegur höggmyndagarður, þar sem einungis var lokaður
trjágarður áður. Þar standa nú 25 verk Einars, steypt í eir og hægt að ganga
í kringum þau og njóta þeirra með þeim hætti sem telja verður nauðsynlegt,
þegar um höggmyndir er að ræða. Segja má að mörg þessara verka sjáist nú í
alveg nýju ljósi - ljósið er einmitt lykilorð hér. Þegar sólin skín og gengur
sinn daglega gang, breytast skuggarnir í myndunum sífellt og gefa þeim nýjar
og nýjar áherzlur.705
Ólafur Kvaran þáverandi forstöðumaður safnsins sagði Gísla að eftir að garðurinn
hefði verið opnaður sumarið á undan hefði aðsókn að safninu aukist til mikilla muna.
Stór hluti af gestum safnsins voru erlendir ferðamenn, sérstaklega yfir sumartímann.
„Þeim og öðrum gestum er leyft að taka myndir til eigin nota í garðinum. En
myndatökur eru ekki leyfðar inni í safninu.“ 706
Höggmyndirnar í garðinum eru steyptar í brons og var 24 styttum komið fyrir við
endurgerð hans. Sumar bronsmyndanna voru til á safninu og höfðu verið steyptar í tíð
Einars, en aðrar voru steyptar eftir gifsmyndum sérstaklega til þess að vera í garðinum.
Júlíana Gottskálksdóttir, núverandi forstöðumaður safnsins, sagði í viðtali árið 2011 að
eitt verkanna hefði verið fyrir í garðinum, það er verkið Bæn sem er í miðjum garðinum,
andspænis innganginum frá Freyjugötu. Einnig taldi hún að verkið Alda aldanna hefði
verið fyrir í garðinum áður en hann var endurhannaður, en það stendur á háum
steyptum stöpli sem er mótaður eftir stöpli verksins inni á safninu.
Garðurinn er hluti af sýningarsvæði safnsins, er alltaf opinn og hann sækir
fjöldi manns daglega, ekki síst skólahópar og ferðamannahópar, auk þess sem
hann uppfyllir þarfir barna hverfisins fyrir leiksvæði,
sagði Júlíana að lokum.707
Árið 1985 veitti Reykjavíkurborg verðlaun fyrir fegurstu götuna sem var árlegur
viðburður á þessum tíma, en hefur verið hætt. Einnig voru stofnunum og fyrirtækjum
veitt verðlaun fyrir lóðir sínar og fékk Listasafn Einars Jónssonar m.a. verðlaun. Í
umsögn dómnefndar um garðinn sagði að nýmótun garðsins væri gott dæmi um
umhverfi sem auðgaði mannlíf í Reykjavík. „Vel heppnað framtak, sem þegar hefur
sannað ágæti sitt með mikilli aðsókn.“ 708

Höggmyndagarður við Ásmundarsafn
Ásmundur Sveinsson fæddist á Kolustöðum í Dalasýslu árið 1893. Hann fór til
Kaupmannahafnar í myndlistarnám árið 1919 og síðan til Stokkhólms árið 1920. Þaðan
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Mynd 242: Höggmyndin af Vatnsberanum er að sjálfsögðu í höggmyndagarðinum við Ásmundarsafn.
Mynd: BB 2009.

Mynd 243: Þung er vatnsfatan. Mynd: BB 2011.
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lauk hann námi árið 1926 og flutti þá til Parísar til að vinna að list sinni og taka þátt í
sýningum. Árið 1929 flutti hann aftur heim til Íslands og hélt sína fyrstu einkasýningu
árið eftir. Kúluhúsið við Sigtún byggði hann árið 1942 og stækkaði það árið 1946 og
sótti sér þá m.a. fyrirmyndir til egypskrar byggingarlistar. Árið 1959 var svo
bogaskemman byggð sunnan við húsið. Ásmundur hélt alla tíð tryggð við þá hugmynd
að listin ætti erindi til fólksins og ætti heima á meðal þess. Flest verk hans voru hugsuð
sem hluti af opinberu rými og hluti af umhverfi sínu.709
Fljótlega eftir að Ásmundur flutti í Sigtún virðist hafa orðið óformleg samvinna á
milli hans og borgaryfirvalda. Sigurður Sveinsson garðyrkjuráðunautur Reykjavíkur
sagði t.d. frá því í skýrslu árið 1948 að byrjað hafi verið „á skipulagi á skrúðgarði
kringum listasafn Ásmundar Sveinssonar að Undralandi, er þó hér enn aðeins um
undirbúning að ræða.“ 710 Tveimur árum síðar var lokið við að girða lóðina og „var hún
girt með smekklegri timburgirðingu. Landsvæði þetta er að öllu óskipulagt ennþá, en
tillögur hafa komið fram um skipulag, og málið rætt við Ásmund sjálfan, en hann ætlar,
svo sem kunnugt er, að skreyta lóðina með fjölda listaverka (höggmynda).“ 711
Sigurður fjallaði um nýjar framkvæmdir í garðyrkjumálum borgarinnar í viðtali árið
1950. Þar sagði hann að eitt af þeim væri að koma upp skrúðgarði við Listasafn
Ásmundar við Sigtún.712 Ári síðar hafði ekki verið hafist handa við gerð garðsins en í
viðtali það ár sagði Sigurður að talað hefði verið um að „bærinn sæi um skipulag og
standsetningu á garði Ásmundar Sveinssonar myndhöggvara.“ 713 Á árunum 1952 og 1953
lét Reykjavíkurborg plægja og slétta lóðina í kringum safnið og sáð var grasfræi.714
Einnig var lóðin afmörkuð í samráði við bæjarverkfræðing og var hún tæplega 11.600
fermetrar.715
Árið 1963 fóru fram viðgerðir á húsum Ásmundar á vegum borgarinnar. Hafliði
Jónsson þáverandi garðyrkjustjóri sagði að Ásmundur og Ingrid kona hans væru afar
þakklát og gerðu sér fulla grein fyrir því að kostnaður við lagfæringarnar yrði greiddur
með því fé sem Ásmundur átti að fá fyrir myndir sínar Móðir jörð og Systur, sem þá var
nýbúið að koma fyrir í Laugardalsgarði.716
Endurbætur á garðinum fóru fram við safnið árið 1966717 og svo virðist sem hann
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Ásmundarsafn 1963-1995. Bréf
garðyrkjustjóra til borgarstjóra dags. 16. des 1963. Askja nr. 36.
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Garðyrkjudeild. Drög að ársskýrslu garðyrkjustjóra 1966.
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Mynd 244: Veðurathugunarmaðurinn þefar uppi veðrið. Mynd: BB 2010.

Mynd 245: Í höggmyndagarðinum við Ásmundarsafn um 1965. Mynd: Sigurður Úlfarsson. Ljósmyndasafn Reykjavíkur. SIÚ S01 001 2-1.
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hafi verið í árlegu viðhaldi hjá garðyrkjudeild borgarinnar næstu árin, ef marka má
ársskýrslur og fjárhagsáætlanir garðyrkjustjóra frá þessum árum. Í bréfi Ásmundar til
Birgis Ísleifs Gunnarssonar þáverandi borgarstjóra, sem er skrifað í október árið 1973,
óskaði Ásmundur eftir aðstoð við að lagfæra leka á húsinu við Sigtún. Orðrétt sagði
hann:
Um leið og ég þakka margvíslega liðveizlu, sem Reykjavíkurborg hefur veitt
mér á undanförnum árum, þá leyfi ég mér að vænta þess, að borgin hjálpi
mér að láta lagfæra leka, sem vart hefur orðið í íbúð minni og vinnustofu í
Sigtúni.
Í þessu sama bréfi skrifaði Ásmundur með formlegum hætti að hann myndi gefa
Reykjavíkurborg safnið í Sigtúni. Þetta hafði sennilega borið á góma áður, en í bréfinu
sagði hann:
Það er eindreginn ásetningur minn að fela myndir mína í safninu og
garðinum hér í Sigtúni í umsjá Reykjavíkurborgar í framtíðinni, þó að
höfundaréttur verði eins og lög gera ráð fyrir hjá afkomendum mínum.718
Þessi ásetningur Ásmundar var staðfestur með samningi árið 1976. Í honum kom m.a.
fram að Ásmundur myndi eftir sinn dag, gefa Reykjavíkurborg fasteignir og höggmyndir
við Sigtún. Einnig skyldi kjörin sérstök safnstjórn og í henni ætti a.m.k. einn afkomandi
Ásmundar ávallt sæti.
Í greinargerð um framtíðarverkefni garðyrkjustjóra árið 1982 var skrifað að lengi
hefðu verið áform um að stækka garðinn við Ásmundarsafn, enda þyrfti að færa
höggmyndirnar til í garðinum því þær stóðu svo þétt að þær nutu sín illa. Einnig átti
eftir að ákveða hversu stór lóðin í kringum safnið ætti að vera, en vonast var til að það
yrði ákveðið með vorinu svo hægt væri að hefja framkvæmdir.719
Ásmundur lést þann 9. desember árið 1982 og var safnið formlega afhent
Reykjavíkurborg á 90 ára minningarafmæli hans 21. maí 1983. Stjórn Ásmundarsafns
kom í fyrsta sinn saman þann 14. mars 1983. Ásdís, dóttir Ásmundar, var fulltrúi
afkomenda hans í stjórninni líkt og kveðið var á um í samningnum.720 Á fundi
nefndarinnar í desember þetta ár var rætt um höggmyndagarðinn umhverfis safnið.
Aðalsteinn Richter, sem hafði þá nýlega látið af störfum sem skipulagsstjóri Reykjavíkur,
gerði grein fyrir hugmyndum um stærð lóðarinnar og lagði fram uppdrætti dagsetta í
Askja nr. 69.
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Ásmundarsafn 1963-1995. Bréf
Ásmundar Sveinssonar til Birgis Í. Gunnarssonar borgarstjóra, dags. 8. okt 1973. Askja nr. 36.
719
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Umhverfi og útivist 1972-1992.
Greinagerð um verkefni 1982. Askja nr. 37, bls. 3.
720
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Ásmundarsafn 1963-1995.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 14. mars 1983. Askja nr. 36.
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Mynd 246: Kona með Amor og Konan með strokkinn. Mynd: BB 2010.

Mynd 247: Höggmyndagarðurinn er í næsta nágrenni við íbúðahverfi. Mynd: BB 2010.
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mars 1978.721 Í greinargerð Gunnars Kvaran safnstjóra Ásmundarsafns á fundi stjórnar
safnsins í janúar 1984, kom m.a. fram að koma ætti fyrir í höggmyndagarðinum
myndum úr bronsi, sem sýndu listferil Ásmundar. Ekki var talið heppilegt að afmarka
lóð safnsins sérstaklega, heldur ætti allur Sigtúnsreiturinn að vera skipulagður sem ein
„gróðurfarsleg heild. Þannig yrði verkum Ásmundar dreift út frá safninu eftir því sem
gróður og landslag gefa tilefni til. Hér yrði um að ræða 80-90 höggmyndir, sem gefa
ættu heildarsýn yfir listferil Ásmundar.“ Einnig kom fram að skipulag svæðisins ætti að
miðast við gönguleiðir til og frá Laugardal. Á fundinum kom fram að umhverfismálaráð
Reykjavíkur hefði falið borgarskipulagi að vinna að heildarskipulagi svæðisins og teldi
eðlilegt að Gunnar Kvaran yrði hafður með í ráðum.722 Ekkert virðist þó gerast næstu
árin því í byrjun ársins 1987 ítrekar stjórn safnsins tilmæli sín um að gengið yrði frá
skipulagi svæðisins og fyrirkomulagi höggmynda í kringum safnið.723
Það er svo ekki fyrr en í október árið 1990 sem hreyfing kemst á málið. Á fundi
stjórnar safnsins kynnti Jóhann Pálsson þáverandi garðyrkjustjóri skipulag fyrir
Sigtúnsreit og gerði grein fyrir lóðarmörkum safnsins. Stjórnin vildi að lóðin yrði
stækkuð austur að Reykjavegi og að svæðið yrði samfelldur höggmyndagarður og
útivistarsvæði. Nýlokið var við gerð tengibyggingar milli bogaskemmunnar og
kúluhússins og því taldi stjórnin orðið aðkallandi að ganga frá öllu svæðinu í kringum
safnið.724
Kolbrún Þóra Oddsdóttir landslagsarkitekt gerði skipulagstillögur að garðinum og
kynnti þær á fundi stjórnarinnar vorið 1992. Stjórn safnsins lýsti ánægju sinni með
skipulagið og samþykkti að gengið yrði frá umhverfi safnsins fyrir aldarafmæli Ásmundar
20. maí 1993.725 Engar fjárveitingar fengust hinsvegar til þess að fara í framkvæmdir við
uppbyggingu garðsins árið 1993, eins og stefnt hafði verið að.726
Haustið 1994 hafði ekki enn fengist fjármagn til að hefja framkvæmdir við gerð
höggmyndagarðsins.727 En í janúar árið eftir kynnti Kolbrún Þóra lokatillögu að
skipulagi garðsins og fjallaði um fyrirhugaða gróðurnotkun og staðsetningu listaverka.
Þá lagði stjórnin til að gerð yrði framkvæmdaáætlun þar sem uppbyggingu garðsins yrði

721

Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 16. des. 1983. Askja nr. 36.
722
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 17. jan. 1984. Askja nr. 36.
723
Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 29. jan. 1987. Askja nr. 36.
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 22. okt. 1990. Askja nr. 36.
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 18. maí 1992. Askja nr. 36.
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 20. apríl 1993. Askja nr. 36.
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 27. okt. 1994. Askja nr. 36.
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skipt niður í áfanga.728 Verkið var svo boðið út og framkvæmt í áföngum á árunum
1996-1998.729
Í viðtali við Kolbrúnu Þóru árið 2012 sagði hún að garðurinn væri fyrst og fremst
höggmyndagarður og skipulagður með tilliti til þess að allar höggmyndirnar nytu sín
sem best. Listasafnið sjálft, hús Ásmundar, er einnig sérstakt út frá sjónarhorni
húsagerðarlistar og reyndi Kolbrún Þóra að tengja saman mjúkar línur garðlistarinnar og
beinar línur höggmynda- og húsagerðarlistarinnar í hönnun garðsins. Í garðinum er svo
að finna ýmis smárými, t.d. trjálundinn, ástarlundinn, rjóður, smátorg og dvalarsvæði.
Sígrænn gróður svo sem greni- og furutré í jöðrum garðsins, draga úr ásýnd
umferðamannvirkja og bygginga, ásamt því að auka skjól í garðinum.730
Í garðinum átti að koma fyrir 30 höggmyndum og á enn eftir að koma fyrir nokkrum
þeirra. Þá vantar einnig lýsingu og fleiri bekki í garðinn. Stærstu styttunum var komið
fyrir í útjaðri garðsins og við inngang safnsins voru stytturnar af Garðyrkjumanninum
og Veðurathugunarmanninum settar niður, á þeim stað sem Ásmundur kom þeim fyrir á
sínum tíma. Ásmundur hafði sjálfur byrjað að skipuleggja garðinn á sínum tíma og
komið þar fyrir mörgum verka sinna. Einnig gróðursetti hann gullregnstrén sem eru í
ástarlundinum.731
Kolbrún Þóra hefur lýst garðinum á eftirfarandi hátt:
Garðurinn býður upp á óteljandi möguleika hvað varðar skoðun á list og
listupplifun á öllum árstímum, fyrir margskonar hópa og fólk á öllum aldri.
Safngesturinn getur gengið, hlaupið, staðið eða sest meðan hann nýtur
garðsins. Stígakerfi garðsins er tvískipt, annarsvegar upp við bygginguna og í
skjóli hennar og hins vegar ytri stígur sem tengir öll smárými garðsins eða
garðeiningar saman.732
Mikið er af gróðri í garðinum og hefur hann vaxið ört síðustu ár. Að mati Kolbrúnar
hefði garðurinn þurft að fá meiri umhirðu og betri grisjun á trjágróðri, sem var plantað
þétt í upphafi. Garðurinn er umgjörð um verk Ásmundar og því þarf að fylgja
framvindu hans og vexti gróðursins betur eftir. „Stytturnar eiga að fá að njóta sín og
gróðurinn á að undirstrika þær, en ekki kaffæra,“ 733 sagði Kolbrún Þóra að lokum.
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Bskj. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Ásmundarsafn 1963-1995.
Fundargerð stjórnar Ásmundarsafns, dags. 9. jan. 1995. Askja nr. 36.
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Viðtal við Kolbrúnu Þóru Oddsdóttur, 9. júní 2012.
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Viðtal við Kolbrúnu Þóru Oddsdóttur, 9. júní 2012.
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Viðtal við Kolbrúnu Þóru Oddsdóttur, 9. júní 2012.
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Viðtal við Kolbrúnu Þóru Oddsdóttur, 9. júní 2012.
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Viðtal við Kolbrúnu Þóru Oddsdóttur, 9. júní 2012.
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Mynd 250: Danska sendiráðið er við hlið Lýðveldisgarðsins. Mynd: BB 2011.

Mynd 251: Vetur í Lýðveldisgarðinum. Mynd: BB 2011.
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Lýðveldisgarðurinn
Sumarið 1943 var unnið að nýju skipulagi fyrir Reykjavík innan Hringbrautar. Hörður
Bjarnason, arkitekt og síðar húsameistari ríkisins, fjallaði um fyrirhuguð
almenningssvæði skipulagsins m.a. í blaðinu Vísi. Í kringum Þjóðleikhúsið áttu að vera
opin svæði, bæði fyrir framan og austan við það. Stórt torg, Indriðatorg, átti að ná upp
á Laugaveg og annað opið svæði átti að koma austan við leikhúsið og ná upp að
sendiráði Dana, en samkvæmt skipulaginu var gert ráð fyrir að Smiðjustígur hyrfi.734
Með þessu móti átti að búa til gott andrými fyrir Þjóðleikhúsið sem opnað var formlega
árið 1950. Ekkert varð þó af gerð þessara andrýma í kringum Þjóðleikhúsið.
Það var svo um mitt sumarið 1993 sem samþykkt var á fundi framkvæmdanefndar
vegna 50 ára lýðveldishátíðar í Reykjavík, að velja stað innan byggðar í Reykjavík, þar
sem gróðursetja átti skógarlund, svokallaðan Lýðveldislund. Verkið átti að vera
samstarfsverkefni milli Skógræktarfélags Reykjavíkur, borgarskipulags og
garðyrkjustjóra Reykjavíkur.735
Upphaflega átti að hafa Lýðveldislundinn við Rauðavatn en síðar var ákveðið að
finna honum stað nærri miðbænum og þá var farið að tala um Lýðveldisgarð.736
Fljótlega var ákveðið byggja garðinn upp á horni Hverfisgötu og Smiðjustígs. Tillaga að
svæðinu var unnin af Yngva Þór Loftssyni landslagsarkitekt.737 Jóhann Pálsson
þáverandi garðyrkjustjóri leitaði til Yngva Þórs og fékk hann til að skipuleggja garðinn.
Yngvi Þór var þá nýhættur störfum hjá Borgarskipulagi og orðinn sjálfstætt starfandi
landslagsarkitekt.738
Lóðin sem Lýðveldisgarðurinn var byggður uppá er tæplega 700 fermetrar að stærð
og þar hafði verið malarbílastæði um nokkurn tíma. Á henni stóð einlyft timburhús sem
var byggt árið 1906739 og austan við það hafði verið gróðursettur silfurreynir árið 1915.
Hann var orðinn um sjö metra hár og samkvæmt skipulagi Yngva átti að varðveita
hann.740 Silfurreynirinn fékk að standa og setur mikinn svip á garðinn í dag, en
borgarráð seldi húsið fyrir 1,9 milljónir og var það flutt á lóðina við Vesturgötu 5a
veturinn 1993- 1994.741 Lóðin hafði í raun verið þrjár lóðir sem voru sameinaðar í eina,
Hverfisgata 23 þar sem einlyfta timburhúsið stóð og tvö timburhús sem stóðu á lóðunum
Smiðjustígur 7 og 9, en ekki er vitað hvenær þau voru látin víkja.742
734

Morgunblaðið. 22. júlí 1943, bls. 2.
Skjv.R. tilv.nr. 9408. Bréf til skipulagsstjóra frá ÍTR, dags 7. júlí 1993. og Morgunblaðið. 7. okt 1993,
bls. 7.
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Viðtal við Yngva Þór Loftsson, 8. júní 2012.
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Skjv.R. tilv.nr. 9408. Bréf til skipulagsstjóra frá ÍTR, dags 10. sept. 1993.
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Viðtal við Yngva Þór Loftsson, 8. júní 2012.
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Í skýrslu Yngva segir að það sé byggt árið 1903, en í skýrslu Minjasafns Reykjavíkur um svæðið árið
2004 segir að húsið hafi verið byggt árið 1906.
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Skjv.R. tilv.nr. 9408. Skýrsla Yngva Þórs Loftssonar um gerð garðsins, dags 28. sept. 1993.
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Morgunblaðið. 19. jan. 1994, bls. 17.
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Helga Maureen Gylfadóttir og Páll V. Bjarnason, Húsakönnun. Hverfisgata - Ingólfsstræti - Lindargata
- Klapparstígur. Minjasafn Reykjavíkur. Skýrsla 121. Reykjavík 2004, bls. 13.
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Mynd 252: Lýðveldisgarðurinn er við Hverfisgötu. Mynd: BB 2011.

Mynd 253: Hlynurinn í garðinum og bílastæðahús borgarinnar í bakrunni. Mynd: BB 2011.
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Vestan við Lýðveldisgarðinn stendur tvílyft steinhús sem var byggt árið 1912 af Jóni
Magnússyni, fyrsta forsætisráðherra Íslands. Austan megin við garðinn er annað steinhús
sem var reist árið 1913 og hýsir í dag danska sendiráðið og bústað sendiherrans.743
Hugmyndafræðin í skipulagi garðsins snýst um að tengja saman sögulega,
jarðfræðilega og landfræðilega þætti þingstaða á Íslandi. Á þann hátt er vísað til þess að
Ísland hafi í upphafi verið þjóðveldi þar sem þinghald var hluti af stjórnskipan. Í
garðinum var komið fyrir fimm mismunandi grjóthnullungum, hverjum úr sínum
landsfjórðungi, þar sem þingstaðir voru til forna, auk núverandi þingstaðar í Reykjavík.
Í hvert og eitt grjót var meitlað nafn þingstaðarins þaðan sem það var tekið og heiti
bergtegundarinnar. Ef kort af Íslandi, í réttri legu og stærð, er lagt yfir garðinn, markar
hver hnullungur sinn þingstað.744
Í viðtali við Yngva Þór kom fram að hann hafi ekki haft neinar sérstakar fyrirmyndir
við hönnun garðsins. Hann fékk fljótlega þá hugmynd að draga gömlu þingstaðina á
Íslandi inn í myndina og „þar sem garðurinn var ekki stór þá lá vel við að taka bara fyrir
fjórðungana auk Reykjavíkur,“ sagði Yngvi Þór og fjallaði áfram um steinana í garðinum
og sagði:
Pælingin um að dreifa steinunum eftir landfræðilegri legu þeirra sagði ég
einhverntíma að hefði tengst því að ég lærði upphaflega landafræði þar sem
jarðfræði er hluti af náminu og steinarnir tengdir þeim bakrunni mínum.
Löngu síðar var mér reyndar bent á að lögun garðsins skírskotaði til
Alþingisgarðsins en ég var ekki með hann í huga, nema að undirmeðvitundin
hafi þar haft eitthvað að segja.745
Einkennandi bergtegund fyrir Vestfirðingafjórðung er blágrýti sem var tekið af
Þórsnesi og fyrir Norðlendingafjórðung er það blágrýti sem var tekið úr Hegranesi. Fyrir
Austfirðingafjórðung var tekið granófýr úr Lóni og fyrir Sunnlendingafjórðung hraun frá
Þingvöllum við Öxará. Einkennandi bergtegund fyrir núverandi þingstað Íslendinga er
Reykjavíkurgrágrýti.746
Skipulagstillagan var rædd og samþykkt á fundi umhverfismálaráðs þann 29.
september 1993. Guðrún Ágústdóttir borgarfulltrúi sem átti sæti í ráðinu var mótfallin
því að timburhúsið á lóðinni skyldi fjarlægt, auk þess fannst henni að stóra
bílastæðahúsið sem búið var að byggja myndi rýra gildi garðsins mjög mikið. Hún var
hins vegar ekki mótfallin gerð garðs á svæðinu en vildi að skipulagshöfundi yrði falið að
gera ráð fyrir að timburhúsið myndi standa.747 Skipulagsnefnd borgarinnar fjallaði
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- Klapparstígur. Minjasafn Reykjavíkur. Skýrsla 121. Reykjavík 2004, bls. 12-13.
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Skjv.R. tilv.nr. 9408. Bréf til skipulagsstjóra frá umhverfismálaráði, dags 4. okt. 1993. Útskrift úr
gerðabók umhverfismálaráðs.
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Mynd 254: Uppdráttur Ingva Þórs Loftssonar af garðinum. Mynd: Úr teikningasafni umhverfisstjóra
Reykjavíkur.

Mynd 255: Haustsól í Lýðveldisgarðinum. Mynd: BB 2010.

286

einnig um tillöguna og samþykkti hana á fundi sínum þann 18. október 1993.
Borgarfulltrúinn Guðrún Jónsdóttir var mótfallinn gerð garðsins og sagði m.a.:
Horntetrið sem hér er verið að gefa nafnið lýðveldisgarður rís að mínu mati
ekki undir nafni. Við hljótum að geta valið betri stað og þurfum í því
sambandi ekki að einskorða okkur við gamla bæinn.
Borgarráð samþykkti að lokum gerð Lýðveldisgarðsins á fundi sínum þann 26
október 1993, en setti þó fyrirvara um nafn hans.748 Mörgum þótti staðsetning garðsins
og nafngiftin undarleg og sagt var að þetta væri háð í garð Dana, því danska sendiráðið
er við hlið garðsins eins og áður sagði.749 Eftir að timburhúsið hafði verið flutt af lóðinni
var hafist handa við uppbyggingu garðsins og lauk framkvæmdum fyrir 17. júní 1994
eins og stefnt var að. Skógræktarfélagið gaf allan trjágróður í garðinn en að öðru leyti
var uppbygging hans fjármögnuð af Reykjavíkurborg.750 Markús Guðjónsson
skrúðgarðyrkjumeistari stjórnaði verkinu. Til þess að taka stein frá Þingvöllum þurfti
leyfi þjóðgarðsvarðar og fann Yngvi Þór stein sem honum leist vel á, í vegkanti þar sem
vegaframkvæmdir höfðu átt sér stað. Reykjavíkurgrágrýtið var tekið úr Öskjuhlíðinni
þegar verið var að vinna við breikkun Bústaðavegar. Þar komu grjóthnullungar úr gamla
sjávarkambinum í 43 metra hæð yfir sjávarmáli, grjóthnullungarnir sem eru í seltjörninni
í Húsdýragarðinum komu einnig þaðan. Hina þrjá steinhnullungana sá steinsmiðja S.
Helgasonar um að útvega. Jónas Kristjánsson þáverandi forstöðumaður Árnastofnunar
var fenginn til þess að semja textann á steinana og skjöldinn, en steinsmiðja S.
Helgasonar gróf í steinana og kom þeim fyrir í garðinum.751
Hringformið einkennir garðinn og var trjám og runnum plantað í jaðar hans. Komið
var fyrir bekkjum og göngustígur hellulagður í kringum hringlaga grasflöt. Þrír
inngangar eru í garðinn, tveir frá Hverfisgötu og einn frá Þjóðleikhúsinu. Í miðju
grasflatarinnar er koparskjöldur með skýringum um tilurð og uppbyggingu garðsins.752
Lýðveldisgarðurinn var formlega vígður þann 15. júní og var vígsla hans eitt af fyrstu
verkefnum nýkjörins borgarstjóra Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur.753
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Skjv.R. tilv.nr. 9408. Bréf til garðyrkjustjóra frá borgarskipulagi, dags 2. nóv. 1993. Útskrift úr
gerðabók skipulagsnefndar.
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Tíminn. 23. des. 1993, bls. 3. og Eintak. 16. júní 1994, bls. 32.
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Morgunblaðið. 7. okt. 1993, bls. 7.
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Viðtal við Yngva Þór Loftsson, 8. júní 2012.
752
Skjv.R. tilv.nr. 9408. Skýrsla Yngva Þórs Loftssonar um gerð garðsins, dags 28. sept. 1993.
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Helga Maureen Gylfadóttir og Páll V. Bjarnason, Húsakönnun. Hverfisgata - Ingólfsstræti - Lindargata
- Klapparstígur. Minjasafn Reykjavíkur. Skýrsla 121. Reykjavík 2004, bls. 12.
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Mynd 256: Hver er saga garðsins á bak við Austurbæjarbió? Mynd: BB 2010.

Mynd 257: Smágerður en merkilegur lítill garður sem kallast Bríetartorg. Mynd: BB 2011.
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Samantekt og lokaorð
Fyrsta skipulagða opna græna svæðið á Íslandi var gert í kjölfar styttugjafar
Kaupmannahafnar til Reykjavíkur. Það var Austurvöllur, en eftir gerð hans fékk
almenningur þó ekki að spígspora um hann á frídögum sínum, heldur var hann nýttur til
að afla fóðurs fyrir búfénað. Uppúr aldarmótunum 1900 breyttist það og hefur hann
verið almenningssvæði síðan, en segja má að Austurvöllur sé jafn gamall fyrstu byggð í
Reykjavík. Völlurinn skipar einnig sérstakan sess í hugum Íslendinga, en hann hefur í
gegnum tíðina verið miðpunktur ýmissa uppákomna og enn í dag eru þar t.d.
hátíðarhöld og mótmæli. Arnarhóll er annað svæði sem hefur verið notað til útivistar og
hefur verið eitt helsta samkomusvæði Reykvíkinga í mörg ár. Hann gæti verið horfinn ef
ekki hefði væri fyrir ákvarðanir ýmissa manna á mismunandi tímum í sögu hans, en í
hólnum leynast einnig órannsakaðar fornminjar.
Á tímabilinu 1875 til 1900 voru ekki margir sem höfðu trú á því að hægt væri að
rækta gróður hér á landi. Óblíð náttúruöfl, áhugaleysi og vankunnátta urðu til þess að
garðyrkja var lítið stunduð. En þó voru nokkrir einstaklingar sem vildu sýna fram á og
sanna að hægt væri að rækta margvíslegan gróður þrátt fyrir að aðstæður væru
óhagstæðar. Einn af þeim var Georg Schierbeck landlæknir sem breytti gömlum
kirkjugarði í gróðurtilraunastöð. Með skipulögðum tilraunum, umhyggju og umfram allt
skjóli fyrir vindum, tókst Schierbeck að rækta upp fjölbreyttan gróður í Víkurgarði.
Garðurinn á sér því langa sögu sem einn elsti ræktunareitur landsins og enn lengri sem
opið almenningssvæði. Eftir að hafa verið kirkjugarður frá árinu 1200, var hann lokaður
af með hárri girðingu í 62 ár. Þá varð hann að einni mestu gróðurvin í Reykjavík þar til
hann var opnaður almenningi rétt eftir síðari heimsstyrjöld.
Tilraunir Schierbecks og ræktun höfðu mikil áhrif á marga t.d. Einar Helgason sem
síðar fór utan til garðyrkjunáms og var fyrsti menntaði íslenski garðyrkjumaðurinn. Eftir
að Einar kom heim úr námi tók hann við umsjá gróðrarstöðvar í Reykjavík en á grunni
hennar var síðar Einarsgarður gerður og opnaður almenningi árið 1948. Áður en Einar
fór utan til náms hafði hann einnig unnið að uppbyggingu Alþingisgarðsins í Reykjavík,
en umsjónarmaður hans var Tryggvi Gunnarsson alþingismaður. Alþingisgarðurinn er í
raun fyrsti eiginlegi garðurinn á Íslandi sem var eingöngu hugsaður til prýði og yndis. Í
áratugi var hann lokaður almenningi og eingöngu til afþreyingar fyrir alþingismenn, þar
til hann var opnaður öllum um miðja tuttugustu öldina.
Gróðrarstöðin í Reykjavík og garður Schierbecks höfðu mjög mikil og jákvæð áhrif á
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Mynd 258: Þrátt fyrir að vera hluti af Fossvogsdalnum, má vel líta á tjarnirnar þar sem almenningsgarð.
Mynd: BB 2009.

Mynd 259: Skeifunni fyrir framan Háskóla Íslands var í upphafi ætlað mikið hlutverk sem gaman væri
að rannsaka frekar. Mynd: BB 2010.
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garðyrkjuáhuga almennings í Reykjavík og á landinu öllu. Þeir almenningsgarðar sem
rekja upphaf sitt til þessa tímabils voru byggðir á gömlum grunni sem opin græn svæði
og hafa flestir breytst mikið í tímans rás, fyrir utan Alþingisgarðinn sem er einstakur að
því leyti. Í upphafi voru svæðin aflokuð og ekki hugsuð sem almenningsgarðar þó þau
séu það í dag. Í öllum görðunum hefur einnig orðið mikil endurnýjun á gróðri, en þó er
að finna í þeim nokkur gömul tré t.d. silfurreyninn í Víkurgarði sem var gróðursettur
árið 1884.
Á árunum 1900 til 1920 ríkti mikil bjartsýni hjá íslensku þjóðinni og miklar framfarir
áttu sér stað í helstu atvinnuvegunum landsmanna. Aukin fræðsla og menntun voru
einkennandi fyrir tímabilið auk þess sem fólksflutningar úr sveitum landsins til
þéttbýlisstaðanna við ströndina settu mark sitt á það. Einungis þrír almenningsgarðar
rekja upphaf sitt til þessara ára. Það er sennilega vegna þess að landsmenn voru að
uppgötva marga nýja hluti og því hefur hugmyndin um að byggja upp almenningsgarða
hreinlega týnst í umræðunni um allt hitt. Hljómskálagarðurinn í Reykjavík, Skrúður á
Núpi í Dýrafirði og Lystigarðurinn á Akureyri byggðust upp á þessum árum og eru allir
merkilegir, hver á sinn hátt.
Landsvæði fyrir Hljómskálagarðinn var tekið frá löngu áður en hann leit dagsins ljós
og var svæðið t.d. notað sem ruslahaugar á tímabili. Lengi vel átti allur gróður erfitt
uppdráttar á svæðinu enda liggur það að mestu opið fyrir norðanáttinni. Skrúður var
sérstaklega gerður sem kennslugarður í fyrir nemendur héraðsskólans á Núpi og síðar
varð garðurinn einn þekktasti skrúðgarður landsins, en orðið skrúðgarður er dregið af
nafni hans. Lystigarðurinn á Akureyri er m.a. merkilegur fyrir það að vera í upphafi
hugsaður sem almenningsgarður og er fyrstur sinnar tegundar hér á landi. Það er einnig
merkilegt að hópur kvenna hafði frumkvæði að uppbyggingu Lystigarðsins, en fram að
þeim tíma hafði garðyrkja á Íslandi að mestu verið á hendi karlmanna.
Á þessum árum komu fram á sjónarsviðið tveir áhrifavaldar í íslenskri skipulags- og
byggingarsögu, þeir Guðjón Samúelsson arkitekt og Guðmundur Hannesson læknir. Þeir
lögðu m.a. grunninn að því að gerðir voru almenningsgarðar í bæjum landsins næstu
áratugina á eftir. Þeir teiknuðu garðana ekki upp heldur mörkuðu þeim stað í skipulagi
bæjanna og urðu því óbeint valdir að því að ekki var byggt á þeim svæðum sem þeir
tóku frá fyrir almenningsgarðana. Árum og jafnvel áratugum síðar hófst uppbygging
almenningsgarða í bæjunum. Í lok tímabilsins árið 1919, var haldin einstök samkeppni
um fyrirkomulag Austurvallar í Reykjavík, sem 17 manns tóku þátt í. Með nokkurri
vissu má fullyrða að þessi samkeppni um hönnun á útivistarsvæði hafi verið sú fyrsta
sinnar tegundar á Íslandi.
Um miðja tuttugustu öld voru flest bæjarfélög landsins farin að láta gróðursetja tré,
blóm og annan gróður, ásamt því að hvetja bæjarbúa til þess að gera snyrtilega garða
við hús sín. Árið 1952 urðu tímamót í garðyrkjusögu Íslands þegar Jón H. Björnsson
kom til landsins eftir að hafa stundað nám í landslagsarkitektúr í Bandaríkjunum. Hann
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Mynd 260: Við Þjóðarbókhlöðuna er merkilegur garður eftir Reyni Vilhjálmsson. Mynd: BB 2010.

Mynd 261: Gamlan garð er að finna við Kleppsspítala. Mynd: BB 2009.
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var frumkvöðull á mörgum sviðum og áhrifavaldur að breytingum í garðyrkjumálum.
Árið 1953 skipulagði hann Hallargarðinn í Reykjavík. Um tíu árum síðar kom svo
Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt úr námi frá Danmörku og er höfundur að
skipulagi Klambratúns í Reykjavík.
Á þessum tíma hafði Garðyrkjuskóli ríkisins starfað um nokkurt skeið og höfðu
útskrifaðir nemendur þaðan mikið að segja um þróun garðyrkjunnar á Íslandi. Hafliði
Jónsson garðyrkjumaður var einn af þeim og hann kemur oft við sögu í köflum þessa
rits, en hann var garðyrkjustjóri Reykjavíkur frá 1956 til 1985. Hann hafði umsjón með
uppbyggingu margra almenningsgarða t.d. Garðaflöt og Grundargarði í Bústaðahverfi,
Grasagarðinum í Laugardal og Klambratúni.
Græna byltingin varð til þess að farið var að skipuleggja stór útivistarsvæði sem eina
heild, t.d. Elliðaárdalinn og Laugardalinn. Ekki er fjallað um þessi svæði í ritinu enda
eru þau ekki eiginlegir almenningsgarðar. Sagt var frá miðsvæði Efra-Breiðholts og
Seljatjarnar í Seljahverfi en bæði þessi svæði eru almenningsgarðar sem eru hluti af
stærra opnu svæði. Einnig var fjallað um höggmyndagarðana við Ásmundasafn og
Listasafn Einars Jónssonar en þeir garðar voru gerðir aðgengilegir fyrir almenning á
þessum árum. Gerð Lýðveldisgarðsins er í þessu riti látin vera nokkurskonar
endapunktur í sögu íslenskra almenningsgarða.
Rannsakaðir voru 20 reykvískir almenningsgarðar og saga þeirra sögð, en fleiri garða
er að finna í Reykjavík. Um þá er ekki að finna margar heimildir og tiltölulega stutt er
síðan hafist var handa við að byggja upp suma þeirra. Þessir garðar eru t.d.: við
Stjórnarráðið, Menntaskólann í Reykjavík, Háskóla Íslands, Landspítala, Klepp, bak við
Austurbæjarbíó, í Neðra Breiðholti og við Þjóðarbókhlöðu. Einnig mætti fjalla um
Hákonarlund við Bústaðaveg, Björnslund í Norðlingaholti og Fossvogstjarnir í
Fossvogsdal, að ógleymdum torgum borgarinnar sem væru skemmtilegt rannsóknarefni
t.d. Lækjartorg, Ingólfstorg, Hlemm og Bríetartorg.
Ef marka má orð umsjónarmanna almenningsgarðanna sem teknir voru fyrir, virðist
sem umgengni almennings um þá hafi verið vandamál. Skýrasta dæmið um þetta er frá
Austurvelli í Reykjavík. Eftir að hann var endurskipulagður árið 1937 voru skrifaðar
margar greinar um slæma umgengni um hann. En árið 1944 virðist sem fólk hafi tekið
sig á og hélst það næstu árin, hugsanlega breyttist eitthvað í hugum fólks eftir að
lýðveldið var stofnað. Umgengni um völlinn hafði hinsvegar hrakað mjög mikið á
áttunda og níunda áratugnum, því Hafliði Jónsson garðyrkjustjóri fjallar ósjaldan um
slæma umgengni á þessum árum. Jafnvel enn í dag er verið að gagnrýna umgengnina á
Austurvelli. Sömu sögu er að segja um Hljómskálagarðinn, Arnarhól og Klambratún.
Það er því ekki hægt að segja að uppbygging almenningsgarða hafi orðið til þess að
íbúar Reykjavík hafi farið að ganga vel og snyrtilega um almenningssvæði sín. Það er
hinsvegar ljóst að almenningsgarðarnir höfðu mikil áhrif á garðyrkjuáhuga fólks. Margir
fóru að byggja upp sína eigin skrúðgarða á lóðum sínum.
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Mynd 262: Guðjón Samúelsson teiknaði skemmtilegan garð fyrir framan Landspítalann, ætli eitthvað
hafi verið framkvæmt eftir tillögum hans? Mynd: BB 2010.

Mynd 263: Græn grasflöt hefur lengi verið fyrir framan Menntaskólann í Reykjavík og er hluti af grænu
svæðunum við Lækjargötuna. Mynd: BB 2008.
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Saga reykvískra almenningsgarða sem hér hefur verið sögð er hvorki endanleg né
varanleg, ekki frekar en aðrar rannsóknir í sagnfræði, því miklu á eftir að bæta við og
rannsaka frekar. Tímarnir breytast og fyrr en varir eru komnar fram nýjar upplýsingar
og aðrar nálganir við rannsókn viðfangsefnisins og ýmsar heimildir eiga eftir að koma
fram í dagljósið sem munu bæta við sögu hvers og eins garðs. Þá á enn eftir að gera
grunnrannsóknir á sögu margra almenningsgarða og útivistarsvæða á landinu og athuga
t.d. áhrif íslenskra landslagsarkitekta og garðyrkjumanna á uppbyggingu þeirra. Efni
þessa rits varpar ljósi á margt í sögu reykvískra og íslenskra almenningsgarða, en
mörgum spurningum er enn ósvarað.
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Heimildir
Óprentaðar heimildir
Borgarskjalasafn Reykjavíkur (Bskj.)
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Garðyrkjudeild. Drög að ársskýrslu
garðyrkjustjóra 1966. Askja nr. 69.
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Garðyrkjudeild. Fjárhagsáætlun 1972,
Fjárhagsáætlun 184 o.fl., Ársskýrsla garðyrkjustjóra 1984 og greinagerð um verkefni
1985. Askja nr. 10
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Garðyrkjudeild. Umhverfismálaráð 1973-1985.
Askja nr. 23.
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Askja nr. 32.
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Ásmundarsafn
1963-1995. Bréf Ásmundar Sveinssonar til Birgis Í. Gunnarssonar borgarstjóra, dags. 8.
okt 1973. Askja nr. 36.
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Ársskýrsla
garðyrkjustjóra 1988 og 1989. Askja nr. 35.
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Skrifstofa garðyrkjustjóra. Umhverfi og útivist
1972-1992. Askja nr. 37.
Fundargerðir Veganefndar Reykjavíkurborgar 1919.
Garðyrkjudeild, málasafn S. 1947-1985. Bréf og skjöl 1982-1984. Sogamýri. Askja nr.
19.
Hugmyndasamkeppni um hlutverk og mótun Arnarhóls og umhverfis hans. Fyrra þrep.
Niðurstaða dómnefndar. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík ofl. Askja nr. 28.
Málasafn borgarstjóra. Opin svæði, Austurvöllur, Arnarhóll. Askja nr. 810.
Málasafn borgarstjóra. Útivistarsvæði. Askja nr. 107.
Skrifstofa borgarstjóra. Skemtigarðar, Hljómskálag. ofl. Askja nr. F-328
Skrifstofa borgarstjóra. Tjörnin 1921-1971. Upphitaður sjóbaðsstaður í Reykjavík.
Askja nr. F-329.
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Landbúnaðarháskóli Íslands á Reykjum
Arnar Birgir Ólafsson, „Jón H. Björnsson, landslagsarkitekt og frumkvöðull í
skrúðgarðyrkju.“ Óbirt rannsókn - Lokaverkefni. Garðyrkjuskóli ríkisins. 23. nóv. 1999.
(Notað með leyfi höfundar.)

Minjasafn Reykjavíkur - Árbæjarsafn
Austurvöllur 1919. Samkeppnisgögn. Nr. árb. 2012-114-1.

Skjalaver Reykjavíkurborgar (Skjv.R.)
Byggingarfulltrúi Reykjavíkur. Víkurgarður. Minnisblað 7. des. 1998
Borgarskipulag Reykjavíkur 1988. Hverfakort - Borgarhluti 5.
Borgarskipulag Reykjavíkur 1994. Hverfakort - Borgarhluti 6.
Borgarskipulag Reykjavíkur 1992. Upplýsingabæklingur um framkvæmdir í Seljahverfi.
Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík - Garðyrkjudeild. Fjárhagsáætlun 1972
Framkvæmdasvið. Málsnr. 2008080045.
Gamlar teikningar úr teikningasafni skipulagsstjóra. Brún mappa merkt 1.3. gömul
frumrit. Í vörslu skjalavers Rvíkur.
Skjalasafn Skipulags- og byggingarsviðs. Austurvöllur/Vallarstræti, skipulag.
Skipulags- og byggingarsvið. Drög að skipulagi Reykjavíkur 1936 (ljósm.), 1937 (innsk.)
og 1943 (ljósm.)
Skjalasafn Skipulags- og byggingarsvið. Greinagerð og lýsing á skipulagsuppdrætti af
Reykjavík innan Hringbrautar 1927, (ljósrit).
Skjalasafn Skipulags- og byggingarsvið. Gjörðabók Samvinnunefndar um skipulag.
1924-1930 (ljósrit).
Skjalasafn Skipulags- og byggingarsviðs. Kvosarskipulag, greinargerð.
Skjalasafn Skipulags- og byggingarsviðs. Skipulagsuppdráttur Breiðholt 3., - samþ. í
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