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Ágrip 

Verkefnið gengur út á að komast að sögu kvenfélagsgarðsins sem Kvenfélagið Döggin á 

Eskifirði gerðu árið 1945. Eftir að hafa fengið úthlutaðan landskika frá bæjarfélaginu og 

fengið yfir 900 plöntur til að planta út í garðinum. Garðurinn er núna nýttur sem tjaldsvæði. 

Markmið með verkefninu er að komast að því hvort hægt sé að breyta notkun garðsins.  

Margskonar göng voru notuð við að komast að sögu garðsins og tekin viðtöl við einstaklinga 

sem vissu eitthvað um garðinn. Greiningaraðferðir voru notaðar til að komast að veikleikum 

og styrkleikjum. Greiningarnar voru teknar saman og eftir samantekt á þeim var komist að 

niðurstöðu og tillaga að framtíð garðsins gerð.  
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1. Inngangur 

1.1. Tilurð verkefnis 

Höfundur hefur alla tíð haft áhuga á garðrækt og útivist. Þegar höfundur fékk ábendingu um 

kvenfélagsgarðin frá Samson B. Harðarsyni ákvað hann að fara í vettvangsferð til Eskifjarðar 

í ágúst 2010 og skoða aðstæður. Myndir voru teknar af garðinum og bærinn skoðaður. Kom í 

ljós að garðurinn er nú nýttur undir tjaldsvæði og garðurinn lítið notaður af bæjarbúum. 

Höfundur velti því fyrir sér hvort hægt væri að breyta hlutverki garðsins til að auka notagildi 

hans og komast að sögu hans.  

 

1.2. Markmið 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram tvær spurningar 

1) Hver er saga kvenfélagsgarðsins á Eskifirði.  

2) Er hægt að auka gildi garðsins og nýtingu hans.  

Með því að svara þessum spurningum er reynt að varpa ljósi á sögu kvenfélagsgarðsins á 

Eskifirði, hvenær garðurinn var gerður, hvort hann var mikið notaður og hver er framtíð hans.  

 

1.3. Vinnuferill 

Gerð var tímaáætlun í samráði við Samson B. Harðarson leiðbeinanda ásamt samning um 

lokaverkefnið. Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda hvernig nálgun á garðinum ætti að 

vera, komist var að þeirri niðurstöðu að gott væri að fjalla um garðinn í samhengi við aðra 

garða sem konur og kvenfélög höfðu gert og kanna hverjir framtíðar möguleikar garðsins 

voru. Farið var í vettvangsferð til Eskifjarðar þann 15. ágúst 2010 og garðurinn skoðaður. 

Komið var á Eskifjörð seinni parts sunnudags og lá þoka yfir svæðinu. Myndir voru teknar af 

svæðinu og þá sérstaklega af garðinum. Labbað var um garðinn og bæinn sjálfan. Skráð var 

niður hvaða plöntur voru á svæðinu og skráð niður helstu athugasemdir um garðinn t.d. um 

þéttleika gróðurs, helstu göngustíga og stalla sem eru í garðinum. Í árs byrjun 2011 hófst 

undirbúningur fyrir ritgerðina, upplýsingum aflað og skrif hófust. 
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1.4. Efnistök 

Notast var við loftmyndir frá Landmælingum Íslands og frá Fjarðabyggð. Gögn voru einnig 

fengin frá Veðurstofu Íslands. Til ýmissa upplýsinga var notaður vefur Fjarðabyggðar, 

internetið og bækur. Tekin voru símaviðtöl við nokkra einstaklinga sem þekktu til garðsins 

og/eða búa á Eskifirði. Einnig var haft samband við Bókasafn Eskifjarðar og fengnar 

upplýsingar sem gætu komið að góðum notum, benti starfsmaður bókasafnsins á nokkra 

einstaklinga sem gætu vitað eitthvað um garðinn. Myndir voru notaðar til að greina svæðið í 

kringum garðinn og einnig til að greina garðinn.  

Notast var við SVÓT greiningu en sú aðferð gengur út á að finna styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri í garðinum. Þegar greina á svæði er nauðsynlegt að afla sér þeirra ganga 

sem notast þarf við. Við greiningar voru notuð tölvuforritin Microstation V8i (select series 1) 

og Office powerpoint.  

Gerð var Kevin Lynch greining af bænum en það er greininga aðferð sem snýst um að draga 

fram 5 helstu auðkenni svæðis: leiðir, jaðar, svæði, mót og kennileiti. Greiningin hjálpar til 

við að skilja svæðið eins og það er í dag. Hún hjálpar til við að skilja hvaða einingar hægt er 

að leggja áherslu á og hvað er hægt að leggja minni áherslu á. Stuðst var við bókina sem 

Kevin Lynch gaf út, The Image of the city (1960) 

Leiðir (Paths): getur verið götur, gangstéttir, slóðir og þess háttar. Fyrir marga þá er þetta stór 

þáttur í heilarmyndinni. Fólk notar leiðir til að skoða borgir/bæi á meðan þau eru að ferðast 

um svæði. 

Jaðar (Edge): Sýnir skýr mörk á svæðinu, getur bæði verið manngert og náttúrulegt. Jaðar er 

eitthvað sem brýtur landið upp, getur verið lækur, stór veggur eða strönd. Fólk getur talið 

jaðar vera hindrun í sumum tilvikum.  

Svæði (district): Svæðin eru frá miðlung stórum svæðum til svæða í stórum skala. Þetta eru 

svæði sem eru með sín eigin auðkenni og svipmót. 

Mót (nodes): Eru svæði þar sem fólk safnast saman eða mætast. Getur verið torg, stór 

gatnamót eða garður. Getur einnig verið þar sem fólk skiptir um faratæki, hraðbraut eða stór 

almenningsgarður eins og Kjarnaskógur. Þetta er svæði sem hafa ákveðin gildi.  

Kennileiti (landmarks): Þetta eru yfirleitt sögufrægar byggingar eða byggingar sem eru 

sérstakar. Einnig getur þetta verið eitthvað sem auðvelt er að koma auga á og sker sig úr 

umhverfinu. Fólk notar oft kennileiti til að hjálpa sér að rata um og til að staðsetja sig. 

(Lynch, 1960) 
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2. Saga og hlutverk almenningsgarða 

2.1. Almennt um almenningsgarða 
 

„Gardens have special meaning. They are powerful settings for human life, transcending 

time, place and culture.“ 

 (Francis & Hester, 1995, 2). 

 

Almenningsgarðar skipa stóran sess í sögu þéttbýla á Vesturlöndum, ekki síst í Norður 

Evrópu. Garðar í Evrópu hafa yfirleitt fengið fjárstuðning frá almenningi og voru garðarnir 

mikil félagsleg upplifun á 19. öld (The Garden and landscape Guide, 2008). Garður er 

hugsaður sem hugmynd þar sem það hefðbundna og nútímasamfélag mætast, þar sem náttúra 

og menning fær að njóta sín í sameiningu. Garður er líka hugsaður sem staður og svæði fyrir 

athöfn. Plöntur, efniviður og hlutir eru raðaðir í garðinn og fólk fær að taka þátt í þeirri athöfn 

(Francis & Hester, 1990). Oft þykir mikilvægt að hafa stórar grasflatir þar sem fólk getur 

leikið sér á, stundað íþróttir eða slappa af og njóta veðursins (Bruun, 1984) 

 

Almenningsgarðar þróast yfirleitt á óráðstöfuðu landi eða landi sem er illa nýtt en á að nota til 

ræktunar. Garðarnir þjóna mismunandi tilgangi, sumir eru hannaðir þannig að almenningur 

geti notið þeirra á góðum degi. Fólk leitar í almenningsgarða til að hitta aðra og njóta útiveru 

(Francis & Hester, 1995). 

 

Í mörgum tilvikum hafa almenningsgarðar orðið til vegna þess að íbúar nágrennisins hafa 

tekið höndum saman og hafist handa við verkið eða þá að félagssamtök hafi ákveðið að útbúa 

garð fyrir almenning. Hins vegar þá eru garðarnir oft háðir fjárstuðningi frá ríkinu eða 

bæjarfélaginu og oft reyna þessi félög að ramma inn sameiginlega garðyrkju í því samhengi 

að þjóna stærri félagslegum-, efnahagslegum- og umhverfis markmiðum (Lawson, 2004).  

John C. Loudon var frumkvöðull fyrir góðan árangur við að skipuleggja almenningsgarða og 

var hann nokkrum áratugum á undan öðrum hönnuðum með þá hugmyndafræði að hugsa í 

stórum skala og til langtíma. Loudon hugsaði landslagið sem list, náttúru og vísindi, sá til þess 

að gera skjól fyrir vindi, hann var hagsýnn með hönnunina og vildi hafa þægindi í fyrirrúmi 

fyrir fólkið sem notaði garðana. Joseph Paxton var sporgöngumaður Loudon á sviði 

almenningsgarða og fremstur á sínu sviði. Hann blandaði saman tækni og list. Vatnið var hans 
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aðal áhugaefni, notaði hann það til að búa til gosbrunna, tjarnir og læki um garðana sem hann 

hannaði (Moore, Stainton & Gallin, 2001) 

Nú til dags eru almenningsgarðar ekki jafn vel sóttir eins og áður fyrr. Helstu ástæður þess eru 

að margir eiga sinn eigin garð og rækta þá, fólk ferðast meira um á bílum og erlendis telur 

fólk garðana yfirleitt ekki nógu örugga (The Garden and landscape Guide, 2008).  

 

3. Almenningsgarðar á Íslandi 
 

3.1. Íslenskir garðar 

Frá fyrstu tíð landnáms hér á landi var garðmenning mjög grósku lítil en það var ekki fyrr en 

með tilkomu borgarstéttarinnar á Íslandi upp úr miðri 19. öld sem hún fór að blómstra. 

Garðsagan hér á landi er nokkuð frábrugðin þeirri sem er í Evrópu þar sem garðar þar voru 

meira hjá valdastéttunum en hér á landi var þetta arfleið (Einar E. Sæmundsen & Samson B. 

Harðarson, 2006). Í byrjun voru áhrifin á garðrækt hér á landi einkum frá öðrum norrænum 

löndum þegar fólk fór að nema land hér ásamt þrælum sínum og tók með sér sína arfleifð 

hingað til lands (Einar E. Sæmundsen, 1998). Á sautjándu og átjándu öld fór garðræktin að 

breytast þegar ungt menntafólk var að koma til landsins eftir að hafa dvalið erlendis og 

danskir embættismenn fóru að dvelja hér á landi. Þetta tímabil einkenndist af tilraunastarfsemi 

í garðrækt. Fluttar voru inn plöntur og fylgst með hvernig þær brugðust við íslenskri veðráttu 

(Einar E. Sæmundsen, 1998). Þjóðfélagshættir, atvinna og menning höfðu áhrif á þróun 

garðsins hér landi. Veðráttan hafði einnig gífurleg áhrif á þróun og mótun garða þar sem 

móðuharðindin spiluðu á sínum tíma nokkuð stórt hlutverk (Einar E. Sæmundsen & Samson 

B. Harðarson, 2006).  

Það var ekki fyrr en á 20. öld sem fyrstu almenningsgarðarnir litu dagsins ljós hér á landi þar 

sem almenningur gat notið útivistar og þótti mikil prýði en þeir voru ætlaðir til að nota við 

hátíðleg tækifæri. Þegar áhugafólk og félagssamtök tóku sig saman um að byggja upp garð þá 

var yfirleitt strax ákveðið hvaða hlutverki garðurinn skyldi gegna og svo var farið í 

framkvæmdina. Þetta var yfirleitt áhugafólk um garðrækt eða t.d. kvenfélög (Einar E. 

Sæmundsen, 1998). Fyrsti garðurinn sem var skipulagður af kvenfélagi var Lystigarðurinn á 

Akureyri en fjallað verður um hann síðar (Einar E. Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 

2006).  
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Svo virðist sem íslenskir garðar hafi verið gerðir þannig að þeir aðlöguðust náttúrulegu 

landslagi sem allra best (Einar E. Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 2006). Ein 

hugmyndin er að garður eigi að líkjast náttúrunni eins og kostur er með því að hafa garðinn 

bogadreginn, láta göngustígana liðast um garðinn, leyfa beðunum að njóta sín og forðast 

beinar línur í hönnuninni (Ólafur Valur Hansson, 1976). Plöntuvalið fór að öllum líkindum 

eftir vaxtarskilyrðum plantnanna en jarðvegur, kalt loftslag og langir vetur hafa mikil áhrif á 

vaxtarskilyrði plantnanna. Sumrin voru oft á tíðum frekar stutt miðað við sumur í N-Evrópu. 

Garðar voru afmarkaðir með trjá- eða runnaröðum til að mynda sem best skjól (Einar E. 

Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 2006). 

Svo virðist sem ferhyrnt form hafi verið ríkjandi í garðmenningu landsins enda þótti það 

hagkvæmt. Efniviður garðsins var helst steinn og torf enda efniviður sem auðvelt var að 

nálgast í náttúrunni en með tímanum þróaðist efniviðurinn sem notaður var við garðinn. 

Íslenskir áhugamenn um garðyrkju urðu fyrir áhrifum um garðrækt aðallega frá Danmörku 

eðlilega en þar var mikil hefð fyrir því að afmarka garðinn með augljósum hætti hvort sem 

það var með skjólbelti eða girðingu (Einar E. Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 2006) 

 

3.2. Helstu áhrifamenn 

Helstu áhrifamenn á ofanverðri 20. öld í íslenskri garðrækt voru þeir Einar Helgason en hann 

bjó í Reykjavík og Jón F. Rögnvaldsson sem bjó á Akureyri. Einar hafði gífurlega mikil áhrif 

á íslenska garðyrkju (Einar E. Sæmundsen, 1996). Einar var fyrsti garðyrkjustjóri landsins og 

var hann meðal annars félagi í Hinu íslenska garðyrkjufélagi en það félag var stofnað 1885 og 

var stefna þess að auka fræðslu og styðja við garðyrkju á Íslandi (Bogi Th. Melsteð, 1927). 

Jón F. Rögnvaldsson var einnig áhrifamaður í garðyrkju hér á landi. Hann skrifaði bókina 

Skrúðgarðar sem gefin var út 1937. Jón hafði gríðalega mikla reynsu af garðyrkju og bjó hann 

í 5 ár í Kanada þar sem hann starfaði meðal annars við skógarræktarstöð (Bjarni E. 

Guðleifsson, 2000). Jón útlistar í bók sinni nokkuð nákvæmlega hvernig eigi að hanna garð og 

útfæra hann eftir kúnstarinnar reglum. Hann ferðaðist um Norðurlöndin til að og einnig til 

Bretlands til að kynna sér garðyrkju í þeim löndum. Talar hann um að garðahönnun hafi ekki 

breyst mikið frá því hann hóf stund á garðyrkju því ennþá væri lögð áhersla á að vera með 

garð sem krefst lítillar umhirðu og gildir það enn þann dag í dag (Jón F. Rögnvaldsson, 1953). 
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3.3. Kvenfélög og garðyrkja 

Í lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar voru mörg kvenfélög stofnuð um allt land. Helstu 

markmið þeirra voru að efla heimilisiðnað með fjárstyrk og eftirliti, vera á verði um hag 

íslenskra heimila og stuðla að aukinni fræðslu. Mikill áhugi var á garðrækt hjá kvenfélögum, 

hvernig best væri að rækta kartöflur og annað sem hægt væri að nýta til heimilis 

(Kvenfélagasamband Íslands, á.á.). Ákváðu nokkrar konur að gefa út kvenfélagstímarit sem 

nefndist Hlín, ársrit íslenskra kvenna. Tímaritið átti að stuðla að betra heimili og lífi fyrir 

konur á Íslandi. Í ársritinu var fjallað um merkar konur sem höfðu lagt sitt af mörkum við að 

hjálpa öðrum, voru duglegar að rækta gróður og stunda ýmiskonar hannyrðir. Í hverju ársriti 

var yfirleitt kafli helgaður garðrækt þar sem konum á Íslandi voru gefin góð ræktunarráð og 

voru konurnar einnig mjög duglegar að segja frá sinni rækturnarreynslu (Kvenþjóðin og 

heimilið..., 1957, 24. nóvember). Halldóra Bjarnadóttir tók að sér útgáfu Hlín með nokkrum 

skilyrðum, konurnar áttu að gefa vinnuna sína, hafa tímaritið eins ódýrt og hægt var án þess 

að láta það bitna á innihaldi þess. Halldóra stofnaði í kringum 100 kvenfélög víðsvegar um 

landið og var hún dugleg að hafa samband við þau, hvetja þau áfram og heimsækja þau 

(Nanna Ólafsdóttir, 1990).  

Kvenfélög í mismunandi landshlutum voru duglegar að senda greinar í tímaritið Hlín og segja 

frá hvernig gengi og kom fyrir að þær sögðu frá því þegar þau fengu land og bjuggu til 

skrúðgarð þar sem fólkið í bænum átti að fá að njóta og koma til að slaka á, nokkuð góðar 

lýsingar af görðunum fylgdu yfirleitt með. Garðar spruttu upp víðsvegar á landinu á vegum 

kvenfélaga, t.d. í Neskaupstað, Borgarnesi, Stykkishólmi og á Eskifirði (Halldóra 

Bjarnadóttir, 1947). Það er þeirra starf sem hefur orðið til þess að við eigum kvenfélagsgarða 

út um allt land en það vill oft gleymast að það var framtak kvenna sem varð til þess að 

garðarnir eru nú til. Kvenfélagskonur gerðu ungum stúlkum kleift að fara á 

garðyrkjunámskeið, áttu þær stúlkur svo að kenna öðrum garðyrkju . Kvatt var til að öll 

kvenfélög myndu stunda garðrækt og segja frá þeim árangri og við það spratt upp mikill áhugi 

hjá konum um almenna garðrækt (Halldóra Bjarnadóttir, 1947). Halldóra Bjarnadóttir hafði 

mikinn áhuga á réttindum kvenna á fyrri hluta 20. aldar og kom hún að útgáfu tímaritsins Hlín 

og var hún dugleg að fá nýtt fólk til að skrifa í tímaritið þar sem hún taldi að þannig mætti 

fræða fólk meira (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1996). 
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4. Skrúðgarðar 

Ástæðan fyrir því að Lystigarðurinn á Akureyri og Skallgrímsgarður í Borgarnesi voru teknir 

fyrir er sú að þeir voru gerðir af konum og það var þeirra framkvæmdarsemi og frumkvæði 

sem gerði garðanna að veruleika. Garðarnir eiga það sameiginlegt að eiga rætur í 

framtakssemi kvenna sem höfðu gríðarlega mikinn áhuga á garðrækt og vildu gera 

bæjarfélagið fallegra og leyfa bæjarbúum að njóta þess að geta farið í fallegt umhverfi. 

Garðarnir skapa núna stóran sess í bæjarfélögunum og eru margir bæjarbúar og gestir sem 

nýta sér garðinn. Hægt er að sjá samlíkingu á milli garðanna, báðir voru þeir með sterkan ás 

sem liggur um miðjan garðinn og skiptir honum upp. Garðarnir voru gerðir á fyrri hluta 20. 

aldar og gaman er að sjá hversu vel þeir eru varðveittir og eru í raun stolt bæjarbúa.  

 

4.1. Lystigarðurinn á Akureyri 

Framtakssemi fjögurra kvenna varð til þess að Lystigarðurinn á Akureyri varð að 

raunveruleika. Það var árið 1909 sem konurnar sóttust eftir landspildu sunnan við 

Menntaskólann á Akureyri (sjá mynd 2) og sendu þær inn umsókn sem var samþykkt af 

Akureyrarbæ. Helsti frumkvöðullinn var kona að nafni Anna Catharine Schiöth (Einar E. 

Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Loftmynd af Lystigarðinum á Akureyri (Sigurgeir Vigfússon, 1931)  
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Anna C. Schiöth sá um að hanna garðinn og sá hún um garðinn lengi vel. Árið 1911 var hafist 

handa við að girða landsvæðið, slétta úr jarðveginum og var farið í að mæla fyrir beð og reiti 

sem áttu að vera í garðinum. Lagður var malarvegur um svæðið og komið fyrir brunni. 

Plöntum var plantað í hundraðatali í garðinum en birki og reynitré voru helst notuð. Seinna 

meir var farið út í tilraunastarfsemi og plantað barrtrjám og þá einkum lerki. Garðurinn var 

opnaður fyrir almenning árið 1912 og er hann gríðarlega vinsæll enn þann dag í dag. 

Garðurinn var lengi vel í umsjá Lystigarðsfélags Akureyrar en árið 1953 tók Akureyrarbær 

við rekstri hans (Bjarni E. Guðleifsson, 2000). 

Landslagsmótun setur sérstakan svip á Lystigarðinn og einnig plöntuúrvalið enda gífurlega 

fjölbreytt. Garðurinn var byggður upp í nokkrum áföngum og er hægt að miða áfangana við 

eftirfarandi ártöl, 1912, 1944 og 1955. Elsti hluti garðsins er frá 1912, einkennist hann af 

göngustígum sem umlykin í gróðri, nokkuð er um grasflatir og tjarnasvæði. Öxulstígur er frá 

inngangi austan megin í garðinum og á enda öxulstígsins er stór hringur sem er staðsettur í 

miðju elsta hluta garðsins. Línurnar í garðinum urðu ekki alltaf beinar vegna þess að elsti hluti 

garðsins var felldur í landslagið þannig að lægðir í landslaginu og náttúrulegar vatnsrásir 

fengu að vera áfram og stígarnir aðlagaðir að því. Áfanga 2 var náð þegar leyfi fékkst til að 

stækka garðinn til vesturs og einkennist sá hluti af stórum grasflötum, beinum línum og svæði 

sem snýr í átt að suðri. Fólk nýtti svæðið vel, mjög skjólgott varð á svæðinu og mikill 

hitapollur varð til. Seinasta áfanganum var svo náð þegar Lystigarðurinn var stækkaður um 1 

ha í átt að Eyrarlandsvegi (Einar E. Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 2006).  
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Árið 1954 tók Jón F. Rögnvaldsson við forstöðumannsstarfinu. Jón var mikill 

garðyrkjuáhugamaður og skrifaði eins og áður segir meðal annars bókina Skrúðgarðar, var 

hann einnig einn af þeim sem stofnaði Skógræktarfélag Eyfirðinga (Bjarni E. Guðleifsson, 

2000). Ef teikningar sem Jón notaði í bókinni sinni eru bornar saman við Lystigarð Akureyrar 

þá er hægt að sjá líkindin á milli. Jón var mikið fyrir stórar grasflatir og var hann mikið í að 

afmarka öll beð sem eiga að vera í garðinum, sem og steintröppur og grjótgarðar (Jón F. 

Rögnvaldsson, 1953). Jón vann mikilvægt starf í garðinum og stofnaði hann Grasgarðinn en 

þar eru plöntur ræktaðar á vísindalegan hátt og eru allar plöntur vel merktar, með latnesku 

heiti, uppruna og íslensku heiti. Einnig var stofnað trjásafn (Arboretum) (Bjarni E. 

Guðleifsson, 2000). 

Lystigarðurinn er vel þekktur, bæði hér á landi og erlendis meðal áhugafólks um garðrækt 

enda um mjög einstakan garð að ræða miðað við að plöntutegundir þrífist svona norðarlega. 

Yfir 7000 erlendar tegundir eru í garðinum og meginhlutinn af íslensku flórunni. Garðurinn 

fór einnig í að rækta mjög sjaldgæfar plöntur sem þrífast hér á landi (Lystigarðurinn á 

Akureyri, á.á ). 

 

Með því að skoða kort 1 er hægt að 

skiptingu á garðinum eins og 

áföngunum var náð 

Áfangi 1: Rauði flöturinn sýnir 

útlínur garðsins eins og hann var árið 

1912. 

Áfangi 2: Blái flöturinn sýnir 

stækkun garðsins til vesturs og sýnir 

myndin glöggt stóru grasflatirnar 

sem minnst er á. 

Áfangi 3: Græni flöturinn sýnir 

stækkun garðsins í átt að 

Eyrarlandsvegi.  

Hvíti flöturinn sýnir nýjustu 

viðbótina við Lystigarðinn. 

 Kort 1: Áfanga skipting í garðinum (Já.is, á.á.; Þórdís Huld Vignisdóttir, 

2011) 
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4.2. Skallagrímsgarður 

Skallagrímsgarður er staðsettur í Borgarnesi og það var árið 1930 sem vinnan við hann hófst 

en málið átti þó þriggja ára aðdraganda. Árið 1927 lagði Friðrik Þorvaldsson fram þá tillögu 

að hreppurinn myndi kaupa landið þar sem Skallagrímshaugur var staðsettur eða eitthvert 

annað land þar sem hægt væri að rækta gróður. Hugmynd Friðriks gekk út á að hreppurinn 

myndi svo síðar meir gefa ungmennafélaginu landið og það myndi svo sjá um garðinn. 

Hreppurinn tók dauflega í tillöguna en samþykkti hana þó en það fór svo að Vigfús 

Guðmundsson keypti landið fyrir ungmennahreyfingu en hann var í fararbroddi 

hreyfingarinnar. Árið 1929 byrjaði ungmennafélagið að vinna í garðinum en ári seinna var sú 

ákvörðun tekin að kvenfélagið og ungmennafélagið myndu vinna saman að garðinum og 

ákvað hreppurinn að styrkja framkvæmdina. Ári seinna var svæðið girt af og farið að vinna að 

garðinum. Árið 1931 var svo fyrstu plöntunum plantað (Jón Helgason, 1967).  

Eftir samningaviðræður milli ungmennafélagsins og kvenfélagsins árið 1938 var ákveðið að 

kvenfélagið keypti Skallgrímsgarð og tæki við umsjón garðsins. Hófust þá mælingar á 

garðinum og skiplagning (Einar E. Sæmundsen, 2005). Árið 1940 hófst bygging 

Borgarneskirkju og var henni valinn staður vegna útsýnis yfir Skallagrímsgarð 

(Kirkjubygging við Skallagrímsgarð í 

Borganesi...,1952, 12 febrúar). 

Frá því að kvenfélagskonurnar tóku við garðinum 

stækkaði hann til muna, sett var upp gróðurhús og 

gerður uppeldisreitur fyrir plöntur sem bæjarbúar gátu 

fengið að nota einnig (Jón Helgason, 1967). Næstu 

árin fóru svo í að koma garðinum í gott stand, lagt var 

vatn að honum og einnig rafmagn. Blómin sem voru 

ræktuð í uppeldisreitnum voru síðan seld í 

fjáröflunarskyni til þess að hægt væri að halda áfram 

með framkvæmdir. Sett var upp listaverk í garðinum 

sem var stytta í gosbrunninum en er það nú horfið úr 

garðinum (Einar E. Sæmundssen, 2005).  

Árið 1958 ákvað Félag Borgfirðinga að gefa garðhlið  

(sjá mynd 3) sem staðsetja átti við aðalinnganginn en  

það hefur nú verið fjarlægt („Skallagrímsgarðurinn“ í Borgarnesi...,1958, 28.júlí). 

Mynd 3. Garðhliðið sem Félag Borgfirðinga gáfu 

Skallagrímsgarði (Skallgrímsgarður í Borganesi, 

1958) 
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Skallagrímsgarður er staðsettur milli aðalumferðargötu Borgarness, Borgarbrautar og 

íþróttamiðstöðvarinnar við Þorsteinsgötu. Garðurinn hefur lengi verið eitt af kennileitum 

bæjarins enda mjög gróðursæll. Garðurinn liggur á milli tveggja hæða, grasflatirnar halla til 

norðurs.  

Göngustígar liggja um garðinn og í gegnum hann miðjan eru trjágöng með öspum. Liggur 

aðalgöngustígurinn þar í gegn. Árið 1996 var Skallagrímsgarður endurhannaður af Reyni 

Vilhjálmssyni, mynd af teikningu hans er hægt að sjá fyrir neðan (mynd 4) (Einar E. 

Sæmundsen, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Uppdráttur af Skallagrímsgarði unnin af Reyni Vilhjálmssyni (Einar E. 

Sæmundsen, 2005)  
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 4.3. Niðurstaða 

Kvenfélagskonur eru mikil fyrirmynd fyrir aðra og það var þeirra starf og frumkvæði sem 

varð til þess að þessi garðar voru gerðir. Hægt er að sjá svipuð stíl áhrif á görðunum tveim 

sem hægt er að tengja við kvenfélags-garðinn á Eskifirði. Garðarnir eru með ás um miðjan 

garðinn sem skiptir garðinn upp. Stórar grasflatir einkenna garðana. Báðir garðarnir eru með 

trjágöng en margir garðar á þessum tíma voru með trjágöng í garðinum. Mikil hefð virðist 

vera með að hafa gosbrunn í garðinum enda þykir það auka á fegurð hans. Þessi sömu stíláhrif 

er hægt að finna í Kvenfélgasgarðinum á Eskifirði. Hægt er að draga þá ályktun að 

kvenfélagskonur hafi haft áhrif á stíl garðana með því að skrifast sín á milli og veita hvor 

annari ráðgjöf. Ekki þykir ólíklegt að Jón F. Rögnvaldsson hafði hjálpað til og veitt góða 

ráðgjöf, sérstaklega þegar kom að fyrstu árum Lystigarðsins á Akureyri.  

 

5. Athugunarsvæði 
 

5.1. Eskifjörður 

Eskifjörður er á Austurlandi og tilheyrir hann sveitarfélaginu Fjarðabyggð. Þar búa í kringum 

1.100 manns (Fjarðabyggð, 2011b). Bærinn er umkringdur háum fjöllum sem erfitt var að 

komast fyrir þannig að sjóleiðin var mest notuð fyrr á árum. Þrátt fyrir það hefur bærinn náð 

að stækka og íbúafjöldinn hefur aukist hægt og rólega. Árið 1788 fékk Eskifjörður 

kaupstaðarréttindi ásamt 5 öðrum höfnum og voru íbúar þá í kringum 30 manns sem voru í 

lögsagnarumdæmi Eskifjarðar. Var Eskifjörður valinn sem verslunarhöfn vegna þess hve 

þægilegt þótti fyrir sjómenn að sigla inn fjörðinn þar sem vindáttin var yfirleitt mjög hagstæð. 

Lengi vel áttu fjórar jarðir land að Eskifirði en það voru Hólmar, Eskifjörður (stærsta landið), 

Lambeyri og Svínaskáli (Ármann Halldórsson, 1976) 

Fyrstu húsin voru byggð á Mjóeyri en það er lítill tangi sem þótti henta vel, byggt á þurrum 

malarkenndum sandi. Sýslumaðurinn sem fór yfir landkosti til að byggja á Eskifirði gerði 

meira úr gæðum til dæmis Mjóeyrar heldur en Lambeyrar þar sem landið hans, Eskifjörður, lá 

að Lambeyri og ef fólk færi að byggja á Lambeyrinni þá yrði meiri átroðningur á landi hans 

og það vildi hann ekki. Sýslumaðurinn kom því þannig fyrir að iðnaðurinn gæti verið á 

Lambeyri en húsakostur kaupmanna myndi byggjast á Mjóeyri (Einar Bragi Sigurðsson, 

1977). Það var Norðmaðurinn Georg Wallace sem byggði fyrsta verslunarhúsið á Eskifirði 
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árið 1789 en verslun á svæðinu hófst ekki fyrir alvöru fyrr en 1898. Atvinnan á Eskifirði 

einkenndist aðallega af síldveiðum og mörg störf fengust við fiskvinnslu (Ármann 

Halldórsson, 1976). 

Þegar síldin hvarf á árunum 1887-1900 varð fólksfækkun á Eskifirði en fljótlega fór fólki að 

fjölga. Verslunum fjölgaði, kirkja var byggð og læknishús (Einar Bragi Sigurðsson, 1981). Á 

meðan lægðin var í veiðunum þá gátu Eskfirðingar gripið til landbúnaðarins þó svo að hann 

væri ekki í aðalsæti þar til fæðuöflunar. Íbúar stunduðu garðrækt og náðist yfirleitt þokkaleg 

uppskera (Ármann Halldórsson, 1976). Mikið var lagt upp úr skólagöngu barna og félagsstarfi 

á Eskifirði (Einar Bragi Sigurðsson, 1981). Þorpið byggðist upp á milli Mjóeyrar og Bleiksár, 

um tveggja og hálfs kílómetra löng leið. Hægt og rólega fóru heimatúnin undir byggð, 

búskapur dróst saman og nýir atvinnumöguleikar komu í staðinn (Ármann Halldórsson, 

1976). Mikil uppbygging hefur verið undanfarin ár í Fjarðabyggð, atvinnuuppbyggin hefur 

aukist og eru íbúar nú að vinna aðallega við verslun og þjónustu, sjávarútveg og iðnað. Á 

Eskifirði er starfandi leikskóli, grunnskóli og tónlistarskóli (Fjarðabyggð, 2011a). 

 

5.2. Veðurfar 

 

Austfjarðaþokan er þekkt fyrirbæri á Íslandi en það er þokan sem liggur yfir Austur- 

Íslandsstraumnum undan nesjum á Austfjörðum. Austur-Íslandsstraumur er köld tunga af sjó 

sem liggur til suðurs meðfram Austurlandi. Tungan er alltaf kaldari en sjórinn sem er fyrir 

austan og sunnan við hana og verður þá aðstreymisþoka. Aðstreymisþoka er nokkuð algeng 

hér á landi og liggur hún oft yfir sjónum á sumrin (Trausti Jónsson, 2009). Sumarhitinn á 

Eskifirði verður yfirleitt aldrei hár og úrkoma er nokkuð algeng fyrst á veturnar (Fjarðabyggð, 

2011a). 

Veður hefur gífurleg áhrif á áhuga fólks á að stunda útivist og einnig hvernig gróður nær að 

dafna á svæðinu. Því er mikilvægt að skoða veðurfar á staðnum. Vindrósagögn fengust frá 

Veðurstofu Íslands. Þau sýna hverjar helstu vindáttir eru á Eskifirði.  
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Vindrósin (mynd 5) sýnir algengustu vindáttina yfir allt árið. Vestnorðvestan og norðvestan 

áttin er mjög algeng og virðast hvössustu vindarnir koma úr þeirri átt. Vindáttin kemur frá 

fjallinu og blæs um dalinn 

 

 

 

 

Vindrósin (mynd 6) sýnir hver helsta sumaráttin er. Suðaustanáttin virðist vera lang algengust 

og er mjög vindasöm. Þetta er hafgolan og kemur kalt loft með henni, logn er ekki algengt á 

Eskifirði. Mesti vindstyrkur er í vestanátt.  

 

  

Mynd 5. Vindrós, vindáttir allt árið (Guðrún Þórunn Gísladóttir, 2011) 

Mynd 6. Vindrós, helstu sumaráttir (Guðrún Þórunn Gísladóttir, 2011) 
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Vindrósin (mynd 7) sýnir helstu vetrarvindáttina en það er vestnorðvestan áttin. Hvössustu 

vindáttirnar eru austsuðaustan og vestan áttin á veturnar. Logn er ekki mjög algengt eins og á 

sumrin og því er mikilvægt að reyna að skapa sem mest skjól. Hægt er að sjá á vindrósinni 

hvernig vindurinn nær að laga sig að landinu.  

 

5.3. Gróðurfar 

Þrátt fyrir að jarðvegur sé víða frekar grunnur þá nær gróður að vaxa í fjallshlíðum og í 

byggð. Mosar, lágt birkikjarr, beitilyng og fléttur eru algengar í fjallshlíðinni (Fjarðabyggð, 

2011a). Þrátt fyrir erfiðar aðstæður til trjáræktar hefur náðst að rækta ýmsan gróður. Aðallega 

hafa heimamenn notast við gróður sem þolir stuttan sumartíma til að prýða garðana sína en 

þar er hægt að finna ýmsar furutegundir, koparreynir, kvista og toppa.  

 

5.4. Kvenfélagsgarður Eskifjarðar  

Ritaðar heimildir um kvenfélagsgarðinn á Eskifirði eru af mjög skornum skammti, minnst er á 

kvenfélagsgarðinn í tímaritinu Hlín en hvergi er minnst á hann í sögu Eskifjarðar. Því verður 

stuðst mikið við munnlegar heimildir. Viðtöl voru tekin við fólk sem hefur búið á Eskifirði og 

þekkir til garðsins. Samtölin áttu sér stað í mars, tekin voru bæði símaviðtöl og munnlegt 

viðtöl. Höfundur fékk að vita að til væri upprunalega teiking af garðinum en hún fannst því 

miður ekki.  

Mynd 7 . Vindrós, helstu vetra áttir (Guðrún Þórunn Gísladóttir, 2011) 
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Kvenfélagið Döggin var stofnað árið 1907 og tókst það á við mismunandi verkefni í sínu 

bæjarfélagi (Einar Bragi Sigurðsson, 1986). Það var árið 1940 urðu vatnavextir í Bleiksá og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flæddi yfir landskikann sunnan megin við ána og alla leið að Strandgötu 12, sjá kort 2 

(Kristján Ragnarsson, símtal 2011). Fimm árum seinna úthlutuðu bæjaryfirvöld kvenfélaginu 

landskika. Landsvæðið var á við 6.000 m
2
 að stærð. Konurnar ákváðu að gera skrúðgarð á 

landsvæðinu og girtu svæðið af (Halldóra Bjarnadóttir, 1947). Kvenfélagið Döggin fékk 

úthlutaðann landskika við Bleiksá árið 1945. Raunin var sú að skikinn tilheyrði jörðinni 

Eskifirði, stóru einkalandi sem hafði tilheyrt sömu fjölskyldunni í áraraðir. Upp kom ádeila 

um landið milli landeiganda og bæjaryfirvalda sem endaði með dómsátt í kringum 1978/79 

(Kristján Ragnarsson, símtal 2011). Fyrsta gróðursettning var árið 1945 og fékk kvenfélagið 

900 plöntur, aðallega birki og reynitré og fengu kvenfélagskonur plönturnar frá Hallormsstað 

og var Guttormur Pálsson þeim innan handar (Halldóra Bjarnadóttir, 1947). Plönturnar voru 

allar í hnaus svo mikið verk var fyrir konurnar að planta og fengu þær aðstoð frá íbúum 

bæjarins (Ölver Guðnason, símtal 2011). Plönturnar voru gróðursettar um sumarið og þótti 

tíðin óvenju góð það sumar og næsta sumar einnig þannig að plönturnar náðu að dafna 

nokkuð vel. Ári seinna, 1946, var ákveðið að fjárfesta í gosbrunni sem gerður var úr steypu. 

Kostaði hann 7000 kr., þótti nokkuð dýr og var því ekki lagt í fleiri framkvæmdir (Halldóra 

Bjarnadóttir, 1947). Gosbrunnurinn var hringlaga með tveim, hálfhringlaga skálum sem voru 

gagnstæðar hvor annarri. Í skálarnar voru gróðursett sumarblóm, vatn úr Bleiksá var leitt í 

gosbrunninn (Kristján Ragnarsson, símtal 2011). Nokkrum árum seinna myndaðist sprunga í 

     
Kort 2. Vatnavextir árið 1940 (Fjarðabyggð 2009; Þórdís Huld Vignisdóttir 2011). 
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gosbrunninum og sprakk hann. Reynt var að gera við hann en lítið gekk (Ölver Guðnason, 

símtal 2011). Lítið sem ekkert er vitað um hver átti hugmyndina að hönnun garðsins.  

 

5.5. Notkun garðsins og umhirða 

Heimildum ber ekki saman um hvort íbúar Eskifjarðar hafi notað garðinn til hátíðabrigða en 

talið er að hann hafi þá aðallega verið notaður 17. júní (Steinn Jónsson, símtal 2011). Eftir að  

gosbrunnurinn eyðilagðist (öllum líkindum vegna frostskemmda) í kringum 1960 var þá hætt 

að nota garðinn að mestu leiti (Ölver Guðnason, símtal 2011). Það þótti eftirsóknarvert að slá 

garðinn og sóttist fólk sérstaklega eftir því ánægjunnar vegna (Kristján Ragnarsson, símtal 

2011). Þegar kvenfélagskonurnar gróðursettu fyrst í garðinn þá var plantað nokkuð þétt og þar 

af leiðandi þurfti að grisja þegar plönturnar fóru að vaxa. Fyrsta grisjun var gerð af Ölveri 

Guðnasyni en ekki voru allir hressir með þá grisjun þar sem álitið var að það myndi skemma 

garðinn en hins vegar þótti það nauðsynlegt svo að gróðurinn myndi njóta sín betur (Sigurður 

Blöndal, símtal 2011). Í kringum 1979 ákváðu kvenfélagskonurnar að láta garðinn frá sér og í 

hendurnar á bæjarfélaginu. Talið er að ekki hafi verið einhver aðdragandi að því að 

kvenfélagskonurnar ákváðu að láta garðinn frá sér (Kristján Ragnarsson, símtal 2011). 

 

Árið 1986/87 var grafinn skurður fyrir ofan garðinn til að reyna þurrka að jarðveginn upp en  

hann hafði alla tíð verið nokkuð blautur og þá sérstaklega á vorin. Eftir að bæjaryfirvöld  

fengu umráð yfir garðinum voru þau nokkuð fljót að breyta honum í tjaldsvæði þar sem bæinn 

vantaði nýtt tjaldsvæði. Þar sem garðurinn var lítið notaður þá þótti tilvalið að nýta garðinn 

sem tjaldsvæði. Gamla tjaldsvæðið var hjá golfvellinum og þótti það ekki henta lengur 

(Kristján Ragnarsson, símtal 2011). Eskifjarðarbær sér núna um umhirðu garðsins og hefur 

komið fyrir snyrtingu fyrir tjaldsvæðið. Garðurinn er sleginn að meðaltali á 2ja vikna fresti 

og er lágmarksviðhald á honum. Benedikt Björnsson fyrrverandi garðyrkjustjóri 

Fjarðabyggðar minnist þess að hafa séð leifar af sjávarsteinum í kringum 1990 sem var raðað 

meðfram göngustígum en þeir eru horfnir núna (Benedikt Björnsson, munnleg heimild 2011).  

Garðurinn er núna afmarkaður með hárri mön sem liggur meðfram Strandgötunni sem er aðal 

umferðargata bæjarins, Bleiksá rennur vestan við garðinn og íbúðarhverfi afmarkar hann að 

austan (Kristján Ragnarsson, símtal 2011).  
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Tjaldsvæðið er það eina á Eskifirði og nýta ferðamenn sér 

það, en þar sem garðurinn er í halla þá er erfitt að finna 

flatan grasblett til þess að tjalda á.  

Grillaðstaða er nú á svæðinu (sjá mynd 8). Sem tjaldsvæði 

nær það ekki að  nýtast eins og best væri, lítið pláss er 

þarna en skjólið er gott og fallegt umhverfi (Benedikt 

Björnsson, munnleg heimild 2011). Notkun garðsins er 

ekki mikil meðal bæjarbúa (Stefanía Árnadóttir, símtal 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                 

  

Mynd 8. Grillaðstaðan í garðinum 

(Mynd tekin af Þórdísi Huld 

Vignisdóttur, 2010) 
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6. Greiningar 

Greiningar eru gerðar svo hægt sé að skilja landslagið betur og skoða mismunandi gildi þeirra. 

Með því að kortlagninu og þeim upplýsingum sem búið er að safna er hægt að skoða 

landslagið í öðru ljósi. Þegar niðurstöður greininga liggur fyrir þá er hægt að benda á úrbætur 

eða gera tillögu að framkvæmd sem þyrfti að gera til að vekja athygli aftur á þeim stað sem 

verið var að greina.  

 

6.1. Helstu akvegir og lækir 

 

 

 

 

Loftmynd (kort 3) af Eskifirði. Búið er að merkja inn helstu götur bæjarins. Aðalumferðin er á 

Strandgötu en sú gata liggur í næst sjónum og liggur í gegnum bæinn. Merkt hefur verið inn á 

myndina hvað hvar Bleiksá, Lambeyrará og Ljósá renna í gegnum bæinn. 

Kort 3. Helstu akvegir og nöfn á þrem lækjum sem skipta bænum upp (Fjarðabyggð, 

2009; Þórdís Huld Vignisdóttir 2011). 
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6.2. Aðgengi 

 

 

 

 

Nærmynd (kort 4) af kvenfélagsgarðinum. Tekin er nærmynd af sjálfum garðinum og 

teiknaðar hafa verið helstu leiðir að honum, bæði fyrir akandi og gangandi vegfarendur. Eins 

og sést á myndinni þá liggur aðalgöngustígur Eskifjarðar meðfram garðinum. Göngustígur 

liggur ekki upp með garðinum og því þarf fólk sem gengur um svæðið að ganga á 

akstursbraut sem er ekki öruggt. Garðurinn er ekki tengdur göngustígakerfinu og verður 

útundan. Einungis er ein aðkoma að garðinum og er hún frá Strandgötu. Ekki er hægt að 

komast inn í garðinn að norðan nema þá að fara yfir skurð og einstaklingar sem eiga erfitt 

með gang eiga bágt með að fóta sig í garðinu.   

Kort 4. Helstu akvegir og göngustígar næst garðinum (Fjarðabyggð, 2009; 

Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011).  
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6.3. Gróður fyrir ofan byggð og lækir 

 

 

 

Gerð var greining á gróðursvæðinu sem eru fyrir ofan byggð, sjá kort 5. Grænu fletirnir, í 

fjallshlíðinni til að sýna hvar mesti gróðurinn er og hvernig hann liggur. Þetta er aðallega 

lágvaxinn gróður, birki og víðir en einnig eru þarna ungir skógarreitir. Einnig er merkt inn á 

hvar helstu lækjarsprænur liggja í fjallshlíðinni. Gróður á nokkuð erfitt með að vaxa þarna og 

gefur það til kynna að brattinn á fjallshlíðinni sé nokkuð mikill. Reglulega falla aurskriður á 

vorin þegar snjórinn er að hverfa. Mikið er um læki fyrir ofan Eskifjörð og fimm lækir fá að 

renna alveg í gegnum bæinn.  

Kort 5. Gróður og lækir fyrir ofan byggð, aðallega birki og víðir (Fjarðabyggð, 2009; Þórdís Huld 

Vignisdóttir, 2011). 



22 

6.4. Kevin Lynch 

 

 

 

Kevin Lynch greining gengur út á að svæða greina byggð og draga fram auðkenni þess svæði 

og finna rýmin sem eru til staðar, sjá kort 6. Greiningin gengur út á að flokka svæðið sem 

tekið er fyrir niður í fimm flokka. 

Gulu stjörnurnar sýna hvar helstu mót eru, þ.e. hvar helstu gatnamót eru og hvar fólk safnast 

helst saman. Í þessu tilviki eru það gatnamótin fyrir akveginn þar sem keyrt er inn í bæinn og 

aftur út. Mið stjarnan er sett á söluskálnn sem er hjá aðalgötu bæjarins. 

Rauðu línurnar sína jaðarinn, þ.e. hindranir, fyrirstaða, hvar skýr mörk eru á milli svæði. 

Línurnar tákna lækina þrjá sem skiptir bænum upp í fjögur svæði.  

Grænu fletirnir sína svæði sem er með sín eigin auðkenni og svipmót. Stærra svæðið er 

landfyllingin sem hefur verið gerð og er iðnaðarsvæði þar núna. Minni flöturinn er 

íþróttasvæðið sem er nokkuð nýtt á svæðinu.  

Svörtu línurnar sína helstu leiðirnar í bænum 

Kennileitin eru táknuð með bláum þríhyrningi. Fólk notar kennileiti oft til að aðstoða sig við 

að rata eða staðsetja sig á ákveðnum stað. Í þessu tilviki er kirkjan og Grunnskóli Eskifjarðar 

valinn 

Kort 6. Kevin Lynch greining , grænu svæðin tákna auðkenni, stjörnurnar tákan mót, rauða línana 

táknar jaðar, blái þríhyrningurinn táknar kennileiti og svarta línan táknar leiðir (Fjarðabyggð 2009, 

Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011).  

 (Loftmynd: Fjarðabyggð, unnið af Þórdísi).  
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6.5. Nærmyndir af garðinum  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

      

 

Mynd 9. Snyrting tjaldsvæðisins, 

 þar sem gosbrunnurinn var áður. 

Horft upp frá veginum (Mynd 

tekin af Þórdísi H. Vignisdóttur, 

2010).  

Mynd 10. Efst frá veginum og horft  

niður að sjó. Stórt iðnaðarhús skyggir 

á útsýnið út fjörðinn (Mynd tekin af 

Þórdísi Huld Vignisdóttur, 2010). 

Mynd 11. Leiksvæði fyrir börn, 

 staðsett ofarlega í garðinum 

(Mynd tekin af Þórdísi Huld 

Vignisdóttur, 2010). 

Mynd 12. Horft vestan frá 

Bleiksá yfir á garðinn (Mynd 

tekin af Þórdísi Huld 

Vignisdóttur, 2010). 

Mynd 13. Horft frá bílastæðinu 

til vesturs. Eina flatlendið í 

garðinum og er það umkringt 

hárri mön. Hinum megin við 

mönina er göngustígur (Mynd 

tekin af Þórdísi Huld 

Vignisdóttur, 2010). 

Mynd 14. Lækjarfarvegur liggur 

meðfram veginum. Vatn kemur í 

hann í vorleysingum en þornar 

upp þegar líður á sumar (Mynd 

tekin af Þórdísi Huld 

Vignisdóttur, 2010). 

Kort 7. Greining á garðinum (Fjarðabyggð, 2009; Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011).  
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6.6. Byggðarþróun 

 

Staða garðsins í bæjarfélaginu er hér skoðuð út frá byggðarþróun. Til að skoða byggðarþróun 

Eskifjarðar er stuðst við fjórar loftmyndir. Loftmyndirnar voru teknar á árunum 1945, 1969, 

1994 og 2009. Teiknað var inn á nýjustu loftmyndina og notast var við mismunandi liti til að 

sjá sem skýrast byggðarþróunina. Sum hús voru ekki merkt inn á þar sem þau hafa verið rifin 

niður.  

 

1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 8 sýnir hvernig byggð var á Eskifirði árið 1945. Stuðst var við loftmynd frá árinu 1945, 

sjá viðauka 1. Rauði liturinn táknar þau hús sem búið var að byggja árið 1945. Eins og sést 

liggur byggðin meðfram sjónum enda mikil sjávarútvegsbær. Þéttust er byggðin austast en 

það er tanginn sem stendur út í sjó. Frá Mjóeyri að garðinum eru tæpir 3 km, frá Lambeyrará, 

sem er fyrir miðju á kortinu, að garðinum eru tæpir 2 km en þar á milli er byggðin hvað 

þéttust. Fyrir stuttar fætur hefur vegalengdin verið frekar löng og því hefur garðurinn kannski 

ekki náð að spila stórt hlutverk hjá bæjarbúum. Ef garðurinn hefur verið nær byggð þegar 

hann var gerður þá er hægt að draga þá ályktun að hann hefði verið notaður meir. Byggðin 

hefur ekki þétt sig mikið. Flest húsin sem eru næst sjónum tengjast fiskveiðum á einhvern 

hátt. Það er áhugavert er að byggðin þróaðist ekki út fjörðinn í ljósi þess að fyrst var byggt á 

Mjóeyri og bæjarfélagið átti ekki landið vestan megin við Bleiksá.  

 

Kort 8. Sýnir hvernig byggð var árið 1945 (Fjarðabyggð, 2009; Þórdís 

Huld Vignisdóttir, 2011). 
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1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 9 sýnir hvernig byggð hefur aukist á milli ára. Stuðst var við loftmynd frá árinu 1969, sjá 

viðauka 2. Bleiki liturinn sýnir þau hús sem byggð voru 1945 – 1969. Byggðin er að þéttast 

hægt og rólega austast. Byggðin er farin að fikra sig upp hlíðina og er að teygja sig í átt að 

Bleiksá. Þéttast hefur byggst á milli Lambeyrarár og Ljósár. Byggðarþróunin gefur til kynna 

að byggðin sé að fikra sig hægt og rólega inn í dalinn. Á þessum árum er farið að byggja nær 

garðinum og því má ætla að garðurinn fái meiri sess hjá þeim íbúum sem bjuggu næst 

garðinum. 

  

 

 

 

 

 

  

Kort 9. Sýnir byggðarþróun frá árunum 1945 – 1969, bleiki liturinn sýnir 

byggð sem myndaðist á þessum árum (Fjarðabyggð, 2009; Þórdís Huld 

Vignisdóttir, 2011). 
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1994 

 

 

 

  

Kort 10 sýnir hvernig þróun byggðar heldur áfram að þróast. Stuðst var við loftmynd frá árinu 

1994, sjá viðauka 3. Græni liturinn sýnir þau hús sem voru byggð á árunum 1969 – 1994. 

Byggðin heldur áfram að þéttast í gamla hlutanum í bænum. Landfylling hefur verið gerð í 

höfninni hjá Bleiksá. Á þessum árum keypti bæjarfélagið Eskifjarðarlandið og fór bærinn að 

byggjast vestan við Bleiksá. Iðnaður og íbúðarhús eru nú farin að umkringja garðinn.  

 

 

 

 

 

 

 

Kort 10. Sýnir hvernig byggðarþróun var á milli 1969 – 1994, græni 

liturinn sýnir þau hús sem byggðust á þessum árum (Fjarðabyggð, 2009; 

Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011). 
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2009 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kort 11 sýnir hvernig byggð er núna. Stuðst var við loftmynd frá árinu 2009, sjá viðauka 4. 

Blái liturinn sýnir þau hús sem voru byggð á árunum 1994 – 2009. Einstaka hús hafa verið 

byggð í gamla hluta bæjarins. Nýtt hverfi er í uppbyggingu vestan við Bleiksá og á sama 

svæði hefur verið byggð ný og glæsileg sundlaug sem á að þjóna bæjarbúum. Einnig er þar 

stór knattspyrnuvöllur. Nýja hverfið er mun skipulagðara og búið er að tengja saman gamla og 

nýja hverfið með göngustíg. Byggðin er hægt og rólega að byggjast í kringum 

Kvenfélagsgarðinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 11. Sýnir hvernig byggðarþróun hefur þróast frá árunum 1994 – 2009 

(Fjarðabyggð, 2009; Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011). 
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6.7. Staða garðsins í bæjarfélaginu 

SVÓT – greining 

Greiningin gengur út á að kanna möguleikana sem garðurinn býr yfir, hverjir eru helstu 

styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir. Notagildi SVÓT byggist fyrst og fremst á því að 

aðferðin er einföld og fljótleg. Markmiðið er að sjálfsögðu að byggja á styrkleikum svæðisins, 

lágmarka veikleikana og koma auga á tækifærin og forðast ógnanir. Eftir að hafa skoðað sögu 

garðsins, staðsettningu hans og athugað svæðið í kringum hann voru þetta niðurstöður SVÓT 

greiningunnar. 

 

.  
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7. Niðurstöður 

7.1. Framfylgd markmiða 

Almenningsgarðar erlendis eiga sér lengri sögu en hér á landi en þó er margt líkt með þeim. 

Garðarnir eiga það sameiginlegt að oftast eru þeir á þeim stað þar sem landið var óráðstafað 

eða á landsvæði sem er illa nýtt eins og kvenfélagsgarðurinn á Eskifirði. Garðar eru yfirleitt 

hannaðir með það í huga að almenningur getur notað hann til útivistar og yndisauk. Yfirleitt 

er það af frumkvæði félagssamtaka eða einstakra hópa sem taka frumkvæði og vilja gera 

samfélaginu gott og útbúa garð. Fólk leggur mikla vinnu í garðinn og vilja sinna honum sem 

best. Oft gerist það að fólk reynir að gera garðinn fríðari með því að hafa fjölbreytt úrval af 

trjám, runnum og öðrum plöntutegundum. Garðarnir eiga það allir sameiginlegt að þeir skapa 

rými, eru með grasflatir og þéttur trjágróður.  

Íslendingar fóru að hafa áhuga á garðrækt í byrjun tuttugustu aldar en áður þá voru þeir 

einungis búin að stunda garðrækt heima hjá sér. Áhuginn fór sívaxandi og vegna frumkvæði 

kvenfélaga og annara hópa þá fóru litlir garðar um mest allt land að líta dagsins ljós. Margir af 

þessum görðum skipa núna stóran sess í sumum bæjarfélögum t.d. Skallagrímsgarðurinn í 

Borgarnesi og Lystigarðurinn á Akureyri.  

Þrátt fyrir að kvenfélagsgarðurinn á Eskifirði hafi ekki gengt stóru hlutverk hjá bæjarbúum þá 

hefur garðurinn fengið að halda sér þrátt fyrir að mikil byggð sé farin að myndast í kringum 

hann. Garðurinn er núna meira en hálfar aldar gamall og hefur hann  stækkað síðan 

kvenfélagskonurnar tóku sig til og útveguðu plöntur og fengu hjálp með garðinn. Formið í 

garðinum og grasflatirnar hafa fengið að halda sér. Gosbrunnurinn sem kvenfélagskonurnar 

settu í garðinn er nú horfinn og klósett aðstaða komin í hans stað. Grisjað hefur verið í 

garðinum en litlu sem engu hefur verið plantað í hann. Hætt hefur verið að planta 

sumarblómum í garðinn.  

Ef rýnt er í formin í garðinum og þau borin saman við teikingar sem Jón F. Rögnvaldsson gaf 

út í bók sinni Skrúðgarðar er ekki ólíklegt að kvenfélagskonurnar hafa stuðst við þá bók þegar 

þær voru að gera garðinn. Bogadreginn og mjúkir göngustígur er í gegnum garðinn og 

fallegur gosbrunnur sem eykur fegurð garðsins. Jón leggur áherslu á vel hirtar grasflatir í bók 

sinni. Talar hann einnig um að nota vatn til að prýða garðinn. Á þeim tíma sem að garðurinn 

var í uppbyggingu þá bjó Jón í Eyjafjarðasveit þannig það gæti verið að kvenfélagskonurnar 

hafi leitað ráða hjá honum. 
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Notast var við loftmynd, sjá kort 12, frá árinu 1969 og var tekin nærmynd af garðinum. 

Dregnar voru útlínur af garðinum sem gefur til kynna hvernig garðurinn var hannaður í 

uppphafi. Græni liturinn sýnir hvar mörk trjágróðurs eru í garðinum. Nokkuð þéttur trjálundur 

umlykur garðinn, þá sérstaklega vestan og norðan við garðinn. Guli flöturinn sýnir svæði þar 

sem ekki virðist vera jafn þéttur skógur eins og sá sem umlykur garðinn. Göngustígur virðist 

ná frá Strandgötu og myndar dropalaga form um garðinn. Guli hringurinn sýnir hvar 

gosbrunnurinn var. Miða við staðsettningu þá hefur hann verið utan við grasflötina. Trjágöng 

eru við göngustígana. Efst í garðinum hefur verið mynduð skál, einhversskonar laut við enda 

göngustígsins. Stóra flötin fyrir neðan garðinn hefur fengið að halda sér allan tímann, engu 

hefur verið plantað þar. 

Staðan á garðinum í dag gæti verið betri, viðhaldið á honum er í lágmarki og hægt væri að 

gera mun meira fyrir hann. Fáir vita um sögu garðsins og getur farið svo að hún muni 

gleymast ef ekkert verður gert. Því er mikilvægt að reyna að koma sögunni til skila og upplýsa 

fólk um hana. Garðurinn er hluti af sögu Eskifjarðar og kvenfélagsins, því er mikilvægt að 

breyta hlutverki garðsins svo einstaklingar geti nýtt garðsins meir en þeir gera nú með því að 

tengja hann betur við stígakerfið og gera hann hluta af græna netinu.  

Kort 12. Útlínur garðsins dregnar fram með því að styðjast við loftmynd frá 1969 (Landmælingar Íslands, 

1969; Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011). 
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7.2. Framtíð garðsins 

 

Hlíðin ofan við bæinn er ekki gróður mikil en þó er gróðurbelti sem liggur rétt fyrir ofan 

byggð. Sýnir það fram á að það er grænt belti fyrir ofan byggð sem hægt er að nota sem 

útivistar- og skógræktar svæði sem nefnist „Græni trefillinn“ en það er hugsað sem 

fjölbreytilegt útivistarsvæði sem flest allir geta notið góðs af. Eskifjörður er lítið þéttbýli sem 

liggur meðfram ströndinni og því er gott að reyna að nýta þau svæði sem hægt er til útivistar. 

Lækirnir sem renna fyrir ofan bæinn brýtur landið upp og gefur því fallega ásýnd. Kevin 

Lynch greiningin sýndi að staðsettning á garðinum er nokkuð góð, mikið er að gerast í 

nágrenni við hann og hægt er að tengja hann við önnur svæði. Eftir að hafa skoðað 

byggðarþróunina þá er hægt að álíta að ef byggðin heldur áfram að þróast inn fjörðinn þá mun 

fara svo að garðurinn verði frekar miðsvæðis í framtíðinni. Með því leggja af tjaldsvæðið þá 

er hægt að gera garðinn að upphafsreit fyrir stærri útivistarheild. Tjaldsvæðið getur ekki tekið 

á móti stórum hópum, halli í landi setur strik í reikninginn þegar kemur að því að finna flatan 

blett til að tjalda á. Því er lagt til að fundinn verði nýr staður fyrir tjaldsvæði og notkun 

garðsins breytt því fólk hikar meira við að nota garðinn ef það er nýtt sem tjaldstæði.  

 

Með því að gróðursetja meiri gróður fyrir ofan byggð þá er hægt að  mynda útivistarsvæði 

fyrir ofan byggðina. Ef lagður er göngustígur um svæðið eins og lagt er til á myndinni fyrir 

neðan þá væri hægt að gera gönguhring fyrir íbúa með því að sameina náttúrulegt landsvæði 

við núverandi byggð, sjá kort 13. Eftir að hafa skoðað allar greiningar þá kemur í ljós að það 

er forsenda fyrir því að tengja garðinn við stærra útivistarsvæði. 

 

 
Kort 13. Tillaga að göngustíg fyrir ofan byggð og tvær nýjar tengingar inn í garðinn, rauði 

liturinn (Fjarðabyggð, 2009; Þórdís Huld Vignisdóttir, 2011). 
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Gönguhringurinn liggur frá garðinum og fyrir ofan byggðina. Hægt væri að hafa gönguleiðina 

nokkuð aflíðandi og reyna að draga sem mest úr halla þannig flest allir geta notið leiðina. 

Hægt er að byggja brýr yfir stærstu lækina og einnig er hægt að leggja göngustíginn yfir 

lækina. Reyna að láta göngustíginn falla sem best að landslaginu.Göngustígurinn myndi ná að 

Lambeyrará og niður að Strandgötu.  

Aukið aðgengi að garðinum er nauðsynlegt, ekki er nóg að hafa einn inngang í garðinn. Gott 

væri að bæta við inngöngu í garðinum t.d. með því að leggja brú yfir Bleiksá svo hægt sé að 

komast beint frá kirkjuplaninu og í garðinn, opna garðinn frá hliðinni svo ekki þurfi að labba 

meðfram Strandgötu og upp að garðinum. Einnig er lagt til að annar inngangur verður gerður 

efst í garðinum, þannig myndast tengin við útivistarsvæðið fyrir ofan. Hægt væri að gera 

tengingu við efri götuna í bænum sem liggur næst garðinum. Leiksvæðið stækkað og meiri 

fjölbreytni í leiktækjum svo börn geti notið þess að vera í garðinum. Einnig er hægt að gera 

meira úr grillaðstöðunni sem er fyrir. Í Kjarnaskógi á Akureyri er komin góð grillaðstaða og 

nýta margir sér þá aðstöðu á vorin og sumrin. Þannig gætu til dæmis skólar á Eskifirði farið í 

garðinn á góðum degi og blandað saman útikennslu og skemmtun. Með því að auka plöntu 

úrval í garðinum og bæta inn blómstrandi runnum til að brjóta garðinn upp og auka fegurð 

hans.  
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8. Umræður  

 

Margir hamra á því hversu mikilvægt er að varðveita íslensk arfleið. Ein af íslenskum 

arfleiðum eru almenningsgarðarnir en því miður þá vilja þeir stundum gleymast. Saga 

garðanna er ekki gömul en eigi að síður þá er mikilvægt að halda í þá sögu því garðar eru 

eitthvað sem allir geta notið, hvort sem það er til útivistar, afslöppunar eða til að hitta og sjá 

aðra. Þegar almenningsgarðar urðu vinsælir í kringum 1970 þá voru þeir mikið notaðir, á 

hátíðardögum og þegar veðrið þótti gott. Tímar breytast og hátíðarhöldin sem áður fyrr voru 

haldin í garðinu eru nú búin að flytjast yfir á torgin þar sem stór hluti er undir lagður steypu 

eða hellulögn. Afhverju ekki að flytja hátíðarhöldin aftur í náttúrulegt umhverfi þar sem fólk 

getur notið þess að sitja í grasinu og leyft sér að njóta góða veðrisins í fallegu umhverfi.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að fólki líður betur í náttúrulegu landslagi en innan um 

steypt umhverfi (Hartig, T., Mang, M. & Evans, G. W.,1991). Því er mikilvægt er að hvetja 

fólk til að stunda útvist á tímum sem þessum þar sem tölvur og sjónvörp ráða ríkjum og 

heilsan er á undanhald. Einstaklingar tapa ekki á því að fara út og fá sér frískandi göngutúr út 

í náttúrunni. 

Með því að hafa garðinn sem tjaldsvæði þá breytist merking hans í huga fólks vegna þess að 

bæjarbúar eru þá ekki að nota garðinn jafn mikið eins og þeir myndu vilja. Ef hlutverki 

garðsins verði breytt þá öðlast hann meira gildi fyrir bæjarbúa og fólk mun jafnvel vilja nýta 

hann betur en þeir gera nú. Þannig með því að bæta aðgengi og tengja garðinn við stærra 

útivistarsvæði þá eykst notkun hans betur og hægt væri að nýta hann líka til fræðslu og þannig 

reyna að varðveita sögu hans.  
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9. Lokaorð 
 

Verkefnið gekk út á komast að sögu Kvennfélagsgarðsins á Eskifirði og hvenig hann tengdist 

öðrum görðum, hvernig félagssamtök spiluðu oft á tíðum stórt hlutverk þegar garðar voru 

gerðir. Kvenfélög víðsvegar um landið eiga heiður af mörgum fallegum görðum sem eru víða 

um landið. Vildu þær láta gott af sér leiða til samfélagsins og oft hefur garðurinn spilað stórt 

hlutverk í bæjarfélaginu. 

Það kom höfundi mjög á óvart hversu lítið af heimildum er til um kvenfélagsgarðinn. Því var 

farið í að taka viðtöl við fólk sem höfðu komið að gerð garðsins eða höfðu einhverja vitneskju 

um garðinn. Eftir að hafa komist að sögunni þá var farið í að greina svæðið í kringum garðinn 

og einnig garðinn sjálfan. Talið er að tjaldsvæðið hentaði garðinum ekki nógu vel og nota 

bæjarbúar hann ekki mikið. Með því að tengja garðinn við stærra útivistarsvæði þá vonast 

höfundur eftir því að bæjarbúar fari að geta notið garðsins betur og gleymi ekki sögu hans.  
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