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Yfirlýsing höfundar 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

 

Reykjavík, 3. maí 2010 
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Sigríður Dúna Sverrisdóttir 
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Ágrip 

Markmiðið með þessu verkefni var að gera hönnunartillögu að lækningajurtagarði í 

Nesi á Seltjarnarnesi. Til að ná því markmiði var í upphafi lögð fram greinargerð með 

tilvitnunum í heimildir varðandi lækningajurtagarða, tilvist þeirra, sögu og stöðu í 

nútímasamfélagi. Velt var upp merkingu orðsins garður, upphafi garðmenninar á 

Íslandi og þróun jurtagarðsins í íslensku samfélagi, með áherslu á efnisnotkun og 

umgjörð.  

Staðhættir í Nesi voru kannaðir, starfsemin, gróðurfar, veðurfar, örnefni, 

sagan, fornleifar, náttúruvernd, útivist og útsýni. Við staðháttagreininguna var andi 

staðarins einnig dreginn fram og SWOT-greiningu beitt.  

Í kjölfar greinargerðar og greiningarvinnu var hönnunartillaga að 

lækningajurtagarði sett fram, þar sem meginmarkmiðið var að gera fræðslu um 

lækningajurtir og notkun þeirra á Íslandi aðgengilega. Áhersla við hönnunina var á 

innra skipulag garðsins og efnisnotkun, ásamt tengingu við nálæg svæði. Lagt var til 

að jurtagarðurinn yrði staðsettur við suðurenda safnasvæðisins í Nesi, sem hallar mót 

suðri. Lögð var áhersla á að skapa skjólsælan garð og þar sem hægt væri að njóta 

útiveru, útsýnis og sólar. Hönnunartillagan garðsins gerði ráð fyrir möguleikum til 

stækkunar og hugmyndir voru settar fram um framtíðarsóknarfæri með tilkomu 

garðsins. Hönnunartillögunni var gerð skil með greinargerð, teikningum og 

skýringarmyndum. 

Lækningajurtagarðurinn í Nesi er gerður með það að leiðarljósi að hann sé 

fyrir fagfólk og almenning, til fræðslu og til yndis. 
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Þakkir 

Ég vil nota hér tækifærið og þakka eftirtöldum aðilum sem komu á einhvern hátt að 

vinnu þessa verkefnis: 

 

Starfshópi jurtagarðsins og starfsfólki Seltjarnarnesbæjar fyrir að bjóða mér að takast 

á við þetta verkefni, þakka þeim fyrir góða fundi og leiðbeiningar og þá sérstaklega 

Önna Þorbjörgu Þorgrímsdóttur fyrir að taka á móti mér í Nesi og veita mér góð ráð 

og upplýsingar.  

Leiðbeinanda mínum Einari E. Sæmundsen fyrir ávallt skjót viðbrögð og vinnu við 

yfirlestur, ráðgjöf og góðar ábendingar.  

Rósu Jennadóttur, Svönu Halldórsdóttur og Arngrím V. Baldursson fyrir að gefa sér 

tíma til yfirlesturs og leiðréttinga.  

Inga mínum fyrir mikinn stuðning og aðstoð og Aðalbjörgu mágkonu fyrir 

umburðarlyndi og tillitssemi heimafyrir.  

Að lokum öllum þeim sem veittu mér gögn og upplýsingar sem nýttust við vinnu 

þessa verkefnis. 
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1.  Inngangur 

1.1  Tilurð verkefnisins 

Til stendur að hefja uppsetningu jurtagarðs, með áherslu á fræðslu um lækningajurtir, 

á safnasvæðinu í Nesi á Seltjarnarnesi sumarið 2010. Garðurinn er samstarfsverkefni 

Garðyrkjufélags Íslands, Læknafélags Íslands, Landlæknisembættisins og 

Lyfjafræðingafélags Íslands, auk Seltjarnarnesbæjar. Tilefnið er 125 ára afmæli 

Garðyrkjufélagsins og 250 ára afmæli Landlæknisembættisins. Starfshópur hefur 

komið saman í sambandi við þessa fyrirhuguðu framkvæmd og samanstendur 

hópurinn meðal annars af fulltrúum þeirra aðila og félaga sem koma að verkefninu. 

Starfshópurinn hafði samband við Landbúnaðarháskóla Íslands haustið 2009 og 

óskaði eftir nemanda til að gera hönnunartillögu að jurtagarðinum sem lokaverkefni 

við umhverfisskipulagsbraut skólans. Höfundur tók að sér verkefnið.   

1.2  Markmið og aðferðir 

Markmiðið með þessu verkefni er að gera hönnunartillögu að lækningajurtagarði í 

Nesi á Seltjarnarnesi. Til að ná því markmiði er í upphafi lögð fram greinargerð með 

tilvitnunum í heimildir varðandi lækningajurtagarða, tilvist þeirra, sögu og stöðu í 

nútímasamfélagi. Leitað verður eftir dæmum um lækningajurtagarða og notkun 

lækningajurta og þannig reynt að draga upp mynd af sögulegum bakgrunni slíkra 

garða. Helstu gögn við þennan hluta verkefnisins eru annars vegar sögulegar heimildir 

um garða, ræktun og jurtir og nýtist þá námsefni umhverfisskipulagsbrautar vel, 

sérstaklega námsefni garðsögunnar. Hins vegar verður leitað á veraldarvefnum eftir 

dæmum um lækningajurtagarða í dag. 

Staðhættir í Nesi verða kannaðir, starfsemin, gróðurfar, veðurfar, örnefni, 

sagan, fornleifar, náttúruvernd, útivist og útsýni. Við staðháttagreininguna verður andi 

staðarins einnig dreginn fram og SWOT-greiningu beitt.  

Í kjölfar greinargerðar og greiningarvinnu verður hönnunartillaga að 

lækningajurtagarði sett fram þar sem meginmarkmiðið er að gera fræðslu um 

lækningajurtir og notkun þeirra á Íslandi aðgengilega. Áhersla við hönnunina verður á 

innra skipulag garðsins og efnisnotkun, ásamt tengingu við nálæg svæði. Ákvörðun á 

jurtum, tegundum þeirra og fjölda sem koma til með að vera til sýnis í garðinum er 
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ekki viðfangsefni þessa verkefnis, en stuðst verður við í hönnunarvinnunni þau drög 

að plöntulista sem starshópur jurtagarðsins vinnur nú að. Listinn er birtur í viðauka.  

1.3  Önnur sambærileg verkefni 

Í nokkurn tíma hefur staðið til að gera frekari breytingar á safnavæðinu í Nesi, aukin 

starfsemi og aukin umferð fólks hefur kallað á það. Nokkrar tillögur að breytingum 

hafa verið gerðar þar sem útfærsla á fyrirhuguðum jurtagarði var inni í myndinni. Ein 

tillaga var gerð af Reyni Vilhjálmssyni landslagsarkitekt.  

 

 

Önnur tillaga var gerð af Helgu Bragadóttur arkitekt, Ágústu Sveinbjörnsdóttur 

arkitekt og Ingibjörgu Kristjánsdóttur landslagsarkitekt árið 1994.  

 

 

Mynd 2: Hönnunartillaga Helgu, Ágústu og Ingibjargar 

Mynd 1: Hönnunartillaga Reynis Vilhjálmssonar 
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Þriðja tillagan var gerð af Ragnhildi Skarphéðinsdóttur landslagsarkitekt hjá 

fyrirtækinu Hornsteinar arkitektar ehf. árið 2004.  

 

Mynd 3: Hönnunartillaga Ragnhildar Skarphéðinsdóttur 

 

Tillögurnar hafa ekki verið nýttar til þessa.  

 

2.  Jurtagarðar og lækningajurtir 

2.1  Upphaf garðmenningar 

Samkvæmt orðabókum vísar orðið „Garður” til svæðis utandyra sem er afgirt og 

verndað gegn ágangi búfjár. Garður er tilraun manna til að ná stjórn á og móta 

umhverfi sitt að eigin þörfum. Þó svo að ekki sé vitað hvenær fyrsti garðurinn var 

gerður má rekja þennan tilgang garðs allt aftur til forfeðra okkar sem bjuggu í hellum 

fyrir 12.000 árum síðan. Garður til ræktunar og upphaf garðlistar má rekja til upphafs 

siðmenningar í miðausturlöndum, Mesópótamíu og Egyptalandi, 4-5000 árum f.Kr. 

(Turner, 2005).  

Rekja má skyldleika íslenska orðsins „garður” til annarra indóevrópskra 

tungumála og þannig álykta að hugtakið vísi til haga sem er girtur af og myndi garð. 

Ghortus er indóevrópskt orð og merkir „innilokað svæði”. Á latínu er það Hortus, á 

ensku Court eða Yard og á íslensku Garður. Einnig má velta fyrir sér merkingu og 

skyldleika orðanna: Garður (isl) – Garden (en) – Giardino (it) – Gård (no/da) – 

Girðing (isl). Eða orðunum Hagi (isl) – Hage (no) – Have (da) (Samson B. 

Harðarson, 2007). Notkun orðsins garður á íslensku má bæði skilja sem garður í 

eiginlegri merkingu og einnig sem garður eða girðing. 
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Garðlist tók ekki að þróast fyrr en maðurinn fór að öðlast auð og vald og 

aukinn frítíma (Turner, 2005). Tilgangur garðs og notkun hans birtist í ýmsum 

myndum í gegnum söguna og gerð hans breytist með breyttu lífsmynstri og viðhorfi 

fólks. Í raun má segja að frumgerð garðs sé afgirt svæði til að halda frá búpeningi. Þar 

á eftir kemur afgirt svæði til að rækta jurtir til nytja. Hvort tveggja má tengja við 

lífsnauðsynlega þætti og er slíkur tilgangur garðs síður tengdur listrænni örvun. 

„Garðlist” kemur varla til fyrr en aðrir þættir tilgangs, sem byggja á breytilegri 

hugmyndafræði, eru farnir að spila inn í, svo sem trúarlegir, táknrænir eða listrænir. 

Nokkuð öruggt er að landnámsmenn á Íslandi hafa borið með sér 

ræktunarþekkingu frá fyrri heimkynnum. Sáralitlar heimildir eru til um efni þess en 

rannsóknir á frjókornum úr jörðu hafa sýnt að við upphaf búsetu voru ræktaðar 

nytjajurtir og að breyting varð á gróðurfari við landnám (Ingólfur Guðnason, 2004). 

Skálholt er meðal þeirra staða á landinu þar sem slíkar vísbendingar hafa fengist úr 

rannsóknum. 

Garðar við híbýli manna hér á landi hafa í gegnum tíðina verið afgirtir til 

verndunar ágangi manna og búfjár. Ástæða þess að garðar hafi verið girtir af gæti 

einnig verið sú að Ísland er skógarsnautt land og meginmarkmið garðræktar og 

tilkoma garða hafi því verið að mynda skjól fyrir veðrum, vindum og fyrir víðáttunni 

(Samson B. Harðarson, 2000), rétt eins og raunin er í dag. Víða er skjól 

meginforsenda þess að ræktaður gróður komist á legg.  

2.2  Jurtagarðar á Íslandi 

Vitneskja og heimildir um garða á Íslandi fyrr á öldum eru fremur fáar. Íslendingar 

státa ekki af sögufrægum mannvirkjum en heimildir er oftar en ekki að finna í 

frásögnum og skáldskap. Af þeirri mynd sem við þekkjum um íslenskt þjóðfélag og 

íslenska byggingarlist má draga þá ályktun að íslenskir garðar hafi allt fram á miðja 

19. öld verið hinn dæmigerði frumgarður, afgirtur til skjóls, nytja og næringar.  

Íslensk garðsaga er á margan hátt sérstæð og hefur garðmenning okkar mótast 

af öðrum þáttum en víða í löndum í kringum okkur. Íslenskt þjóðfélag þróaðist framan 

af öldum við fremur erfiðar ytri aðstæður, norðlæga legu lands, veðrasamt umhverfi, 

kulda og efnislega fátækt. Hægt er að bera garðbyggingarlistina saman við þróun 

annars konar byggingarlist á Íslandi og er auðséð að hún er ekki sambærileg og í 

öðrum löndum, hvorki að gæðum né stöndugleika. Þróun garðmenningar tengist 

breytingum í þjóðfélaginu almennt, með bættum efnahag þjóðarinnar fór mótun garðs 
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að hafa aðra merkingu en aðeins þá, sem þjónaði góðu notagildi og næringargildi 

(Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2010).   

Ritaðar heimildir gefa vísbendingar um tilvist garða á Íslandi. Í Laxdælu er að 

finna eina fyrstu heimild um garð á Íslandi, hið fræga dæmi þar sem Guðrún 

Ósvífursdóttir kallar saman syni sína til að ræða saman í laukagarði hennar að 

Helgafelli (Bragi Halldórsson o.fl., 1998). Nokkur dæmi má finna í rituðum 

heimildum þar sem nefndir eru laukagarðar og hvanngarðar, en bæði laukar (t.d. 

graslaukur og villilaukur) og hvannir (t.d. ætihvönn) eru þekktar lækningajurtir allt frá 

landnámi. Sauðfé gengur á hvannir við beit og má því álykta að hvannir hafi verið 

ræktaðar í afgirtum görðum. Í ritgerð Guðrúnar P. Helgadóttur „Laukagarðr” eru 

teknar saman nokkrar áhugaverðar tilvitnanir úr rituðum heimildum þar sem 

laukagarðar, hvanngarðar og kálgarðar eru nefndir. Þar nefnir hún jafnframt að allar 

þessar tilvitnanir hafi eitt sameiginlegt, „virðist sem að getið er um laukagarðinn af 

tilviljun og hann hefur ekki mikla þýðingu sem laukagarður í því samhengi þar sem 

orðið er notað...virðist sem höfundurinn hafi ekki efast um að lesandanum væri vel 

kunnugt um þýðingu þess” (Guðrún P. Helgadóttir, 2006, bls. 43). 

Ástæða þykir til að ætla að á 10. og 11. öld hafi verið stunduð nokkuð 

fjölbreytileg garðrækt, sérstaklega þar sem fjölmenni var. Í Skálholti hefur ætíð verið 

stórbýli. Frá árinu 1056 varð staðurinn biskupssetur og eftir það var hann höfuðstaður 

Íslands í 7 aldir. Frjókornarannsóknir hafa sýnt að á fyrstu öldum búsetu voru þar 

ræktaðar erlendar nytjajurtir á borð við garðabrúðu (valeriana officinalis), en hún er 

einnig þekkt lækningajurt (Ingólfur Guðnason, 2004).  

Klausturgarðar miðalda 

Talsvert er vitað um klausturhald á miðöldum og gefur það okkur ákveðna innsýn í 

ræktunar- og garðmenningu á þeim tíma. Klaustur voru starfrækt hér á landi á 

miðöldum og vegna þeirra ströngu klausturreglna sem klaustur um alla Evrópu 

störfuðu eftir er hægt að bera saman klausturhald hérlendis og erlendis.  

Klaustur í Evrópu voru vettvangur ræktunar, lækninga og hinna ýmsu fræða 

og voru venjulega talin helstu mennta- og menningarsetur kaþólskra á miðöldum. Í 

klaustrum varðveittist og þróaðist sú þekking sem forfeðurnir höfðu búið yfir, þar á 

meðal þekking á ræktun matjurta og lækningajurta (Samson B. Harðarson, 2008).  

Klausturhald fylgdi klausturreglum sem gáfu skýr fyrirmæli um hlutverk og 

fyrirkomulag, hvort heldur var í byggingarmynstri, verksviði eða verkkunnáttu. Öll 
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helstu klaustrin á Íslandi fylgdu svokallaðri Benediktsklausturreglu (Samson B. 

Harðarson, 2008). Áhersla reglunnar var m.a. að klaustrin skyldu vera sjálfum sér næg 

um alla matvöru og að stór hluti matarins væri úr jurtaríkinu. Önnur áhersla reglunnar 

var að klausturstarfið skyldi líkna sjúkum og fátækum. Lækningar fyrr á öldum voru 

að miklu leyti bundnar við notkun jurta. Lækninga- og líknarstarf sem fram fór í 

klaustrum byggðist nokkuð á því að hafa aðgengi að lækningjurtum sem fengust þá 

annað hvort í villtri náttúrunni eða með ræktun. Mikil framför í ræktun varð því innan 

klaustranna, ræktun matjurta, lækningajurta og annarra nytjajurta eins og korns 

(Samson B. Harðarson, 2008). Tilvist klaustranna markar nokkurs konar upphaf í 

ræktunar- og garðlistamenningu Norður-Evrópu. 

Nokkur klaustur voru starfandi hér á landi á miðöldum og var fyrsta 

munkaklaustrið stofnað á Þingeyri árið 1112. Klaustur var starfrækt að Skriðu í 

Fljótsdal, á árunum 1493-1554 (Hrafnkell Lárusson og Steinunn Kristjánsdóttir, 

2008). Í dag stendur þar yfir viðamikill fornleifauppgröftur og þar hafa fengist 

ómetanlegar upplýsingar um klausturhald miðalda á Íslandi. Flest öll klaustur í 

Norður-Evrópu virðast hafa verið byggð upp að svipaðri fyrirmynd og með 

rannsóknum að Skriðu hefur verið sýnt fram á að klaustrið var sambærilegt 

Evrópskum klaustrum að uppbyggingu. Þar var starfræktur spítali og 

frjókornagreiningar hafa leitt í ljós að markviss ræktun lækningajurta fór þar fram 

(Hrafnkell Lárusson og Steinunn Kristjánsdóttir, 2008). Meðal þeirra jurta sem fundist 

hafa við frjókornagreiningu eru laukur (Allium), græðisúra (Plantago major) og 

brenninetla (Urtica dioica), sem  allt eru þekktar lækningajurtir (Samson B. 

Harðarson, 2008).  

Allt bendir til þess að byggingarnar að Skriðuklaustri hafi myndað lokaðan 

klausturgarð með brunn fyrir miðju (Samson B. Harðarson, 2008), líkt því sem var í 

erlendum klaustrum. Slíkt grunnform garðs (sjá mynd 4), fjórskipting með brunni 

fyrir miðju, er þekkt fyrir tíma klaustranna og má rekja upphaf þess allavega 5000 ár 

aftur í tímann (Turner, 2005). Slíkt form tengist trúnni og vísar til hugmyndar um hið 

fullkomna eða Paradís
1
 og má rekja í gegnum garðsöguna, gegnum gríska og 

rómverska menningu og fram í klausturgarðinn (Turner, 2005). Grunnform í 

paradísargörðum er oft jafnarma rétthyrningur og fletinum er skipt niður í fjóra hluta 

með vatnsrásum. 

                                                 
1
 Orðið Paradís er komið af persneska orðinu Paradeisoi og þýðir „garður umlukinn vegg” 

(Turner, 2005). 
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Mynd 4. Hefðbundinn klausturgarður, lokaður húsagarður og fjórskipting 

(Fontenay klaustrið í Frakklandi). 

 

Hinn eiginlegi klausturgarður í erlendum klaustrum var yfirleitt ekki notaður til 

almennrar ræktunar, heldur fór ræktun matjurta, 

kryddjurta og lækningajurta fram í sérstökum 

görðum utan klausturgarðsins (sjá mynd 5) 

(Samson B. Harðarson, 2008). Miðað við tilvist 

lokaða klausturgarðsins að Skriðu með brunni fyrir 

miðju er líklegt að ræktun jurta hafi einnig farið 

fram utan klausturgarðsins í þar til gerðum 

jurtagörðum, líkt og í evrópskum klaustrum.  

 

Vísbendingar um fyrirkomulag jurtagarða á miðöldum er ekki aðeins að finna í 

rituðum heimildum og fornleifauppgreftri. Slíkar vísbendingar er einnig að finna í 

málverkum og teikningum, en  það var 

nokkurskonar skrásetningarform fyrir tilkomu 

ljósmyndanna. Á málverki eftir Pieter Brueghel 

yngri, sem var uppi á árunum 1564-1638, sést hvar 

menn og konur vinna við garðyrkju (sjá mynd 6). Á 

myndinni sést uppröðun beða og hvernig þau eru 

afmörkuð með einhverskonar kanti.  

 

Mynd 6. Málverk eftir Pieter 

Brueghel yngri. 

Mynd 5. Garður utan við hinn 

eiginlega klausturgarð þar sem 

fram fór ræktun ýmissa jurta 

(Fontenay klaustrið í Frakklandi). 
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Jurtagarðar eftir siðaskipti til okkar tíma 

Við siðaskiptin í kringum 1550 voru klaustur lögð af á Íslandi og eignir þeirra gerðar 

upptækar. Eðlilegt er að þekking á ræktun í miðaldaklaustrum hafi breiðst út til 

almennings. Sú þekking hélt áfram að þróast og við búum að henni enn í dag.  

Tíminn eftir siðaskipti færir okkur fleiri heimildir og frásagnir af ræktun og 

jurtagörðum. Í kjölfar upplýsingaaldarinnar og iðnbyltingarinnar á 17. og 18 öld hófst 

mikið tilraunaskeið í garð og  trjárækt. 

Fyrst má nefna ræktunarfrömuðinn Vísa-Gísla Magnússon (1621-1696) en 

hann stundaði merkar garðræktartilraunir, aðallega með matjurtir, en einnig trjárækt. 

Talið er að ræktun Gísla hafi verið upphaf samfelldrar garðræktar á Íslandi (Ingólfur 

Guðnason, 2004).  

Mörkin milli flokkunar lækningajurta og annarra nytjajurta svo sem mat- og 

kryddjurta eru oft óljós, enda sumar jurtir sem tilheyra öllum þessum hópum. Læknar 

notuðu jurtir til lækninga hér áður fyrr og vitað er til þess að þeir notuðu í töluverðum 

mæli villtar jurtir. Nokkrar vísbendingar eru um að læknar hafi einnig ræktað jurtir til 

lækninga í görðum sínum, líkt og virðist hafa verið gert í klaustrum miðalda.  

Jurtagarður var staðsettur í Nesi á Seltjarnarnesi á 18. öld. Þar var búsettur 

fyrsti apótekari Íslands, Björn Jónsson, sem sat þar í embætti frá árinu 1774 og þar til 

hann dó árið 1798. Hann stundaði þar ræktun af miklu kappi sem óneitanlega var 

fjölbreytt, þar má nefna ræktun á korni, byggi, höfrum, rabarbara, kartöflum, ýmsum 

matjurtum, grænmeti og kryddjurtum ásamt lækningajurtum. Hann stundaði einnig 

trjárækt í einhverjum mæli (Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, 2010). Talið er víst að hann 

hafi ræktað lækningajurtir til lyfjasölu í Nesi.  

Aðeins getgátur eru um hvaða jurtir hafi verið ræktaðar í þessum garði. Í dag 

finnast við Nesstofu þónokkrar jurtir sem voru þekktar lækningajurtir til forna. Gefa 

þær ákveðnar vísbendingar um að þarna hafi verið stunduð ræktun lækningajurta. 

Tegundir sem finnast á staðnum eru blóðkolla, kerfill, njóli, rabarbari, baldursbrá o.fl. 

Erfitt er hins vegar að alhæfa að sumar tegundir jurta hafi verið ræktaðar sem 

lækningajurtir, þar sem flokkun í kryddjurtir, matjurtir og lækningajurtir er oft óljós 

og margar jurtir e.t.v. notaðar í margvíslegum tilgangi, t.d. njóli og rabarbari.  

Önnur vísbending um að Björn hafi stundað ræktun lyfjaplantna er að á 

þessum tíma var reglugerð frá Danaveldi sem apótekurum bar að vinna eftir og kemur 

þar fram að apótekarar ættu að hafa sína eigin jurtagarða þar sem það væri mögulegt 

(Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, 2010).  
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Til eru lýsingar á garði Björns í Nesi frá árinu 1779 þar sem kemur fram að 

hann hafi verið girtur af með u.þ.b. 200 metra löngu gerði úr torfi. Ef hver hlið hefur 

verið um 50 metrar eru getgátur um að hann hafi getað verið allt að 2500 fm í 

heildina. Fram kemur einnig að gerðið hafi verið um 1,6 metri á hæð og 1,2 metri á 

þykkt (Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir, 2010). Engin ummerki eru um þennan forna garð 

við Nesstofu í dag. 

Samtímamaður Björns í Nesi var hinn danski Henrik Scheel sem kom hingað 

til lands og tók við forstöðu tukthússins í Reykjavík árið 1787. Ræktaði hann 

matjurta- og lystigarð við hegningarhúsið og til er nokkuð nákvæm lýsing af 

garðinum frá árinu 1790. Þar kemur fram að garðurinn myndi rétthyrndan ferhyrning 

og sé hann 24 faðmar á lengd og 18 faðmar á breidd girtur af með steingarði og torfi. 

Einnig eru til nokkuð yngri teikningar af þessum garði sem eru þó sambærilegar 

lýsingunum á fyrirkomulagi garðsins (sjá mynd 7). Sagt er að í garðinum hafi verið 

lítil og stór beð, mjög fallega og reglulega skipulögð með stíg á milli þar sem dreift er 

möl og mjög fíngerðum smásteinum. Taldar eru upp þær tegundir jurta sem hann 

hafði til ræktunar í garðinum og eru það matjurtir og blóm, alls 24 tegundir jurta. 

Einnig eru til teikningar af þessum garði Henriks. Garður hans er talinn vera fyrsti 

skrúðgarðurinn í Reykjavík (Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2010). 

 

Mynd 7. Garðurinn við hegningarhúsið í Reykjavík, hluti úr málverki frá 1820 eftir 

Chr. L. Molke stiftamtmann. 

 

Þegar nær dregur okkur í tíma eru dæmi um garða orðin fleiri og um margt 

áreiðanlegri. Rétt fyrir aldamótin 1900 varð mikil vakning í garðrækt á Íslandi með 

tilkomu ungmennafélaganna. Hófst þá mikilvægt tilraunastarf í ræktun trjágróðurs og 

skrautjurta. Árið 1885 var svo Garðyrkjufélag Íslands stofnað. Með breyttri 

samfélagsgerð, myndun þéttbýlis, vakningu í garðyrkjumálum og heilbrigði 
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þjóðarinnar virtist garðmenningin loks blómstra og taka á sig þá fjölbreyttu mynd sem 

við þekkjum í dag. Í fyrstu snérist ræktun í þéttbýlinu aðallega um matjurtarækt en 

síðan fór ræktun nytjajurtanna að víkja fyrir skrúðgarðinum (Einar E. Sæmundsen og 

Samson B. Harðarson, 2010).  

Á síðustu áratugum og öldum hafa jurtalækningar á vesturlöndum vikið fyrir 

nútíma lyfjum. En nú á síðustu árum hefur dæmið hins vegar aftur verið að snúast við 

og ásókn og áhugi fólks á notkun lækningajurta farið sívaxandi („Lækningamáttur”, 

2000). Ný fyrirtæki hafa sótt fram hér á landi síðustu ár með vörur unnar beint úr 

íslenskum jurtum. Þar á meðal má nefna fyrirtækin Urtasmiðjuna á Svalbarðsströnd 

og Villimey í Tálknafirði, en bæði leggja áherslu á að jurtirnar séu tíndar úr villtri 

náttúrunni. Fjölmargir grasalæknar eru hér á landi sem byggja starf sitt á notkun 

lækningajurta. Kolbrún Björnsdóttir grasalæknir rekur Jurtasmiðjuna á Laugavegi og 

hún býr til öll lyfin í búðinni sjálf, þá flytur hún inn margar jurtir og tínir auk þess 

jurtir í íslenskri náttúru (Anna Margrét Björnsson, 2009). Eflaust eru margir meðal 

almennings sem leggja stund á ræktun lækningajurta í dag í einhverjum mæli eða 

jurtir sem e.t.v. mætti kalla hollustujurtir. Mörkin milli lækningajurta og jurta sem eru 

almennt hollar og gera líkamanum gott eru frekar óljós, sumar jurtir hafa mikla virkni 

og aðrar minni virkni. Ingólfur Guðnason í Garðyrkjustöðinni Engi í Laugarási leggur 

stund á viðamikla ræktun lífrænna hollustujurta og selur í verslanir.  

Umgjörð og efnisnotkun íslenskra garða 

Umgjörð í íslenskum görðum hefur framan af verið hefðbundið byggingarefni fyrri 

alda, jarðvegur, torf og grjót (Samson B. Harðarson, 2000) sem aðgengilegt var í 

nánasta umhverfi. Þegar talað er um efnivið og efnisnotkun í görðum á þessu stigi er 

helst átt við hlaðna veggi til að girða garðinn af, einnig mögulega efni til að afmarka 

jurtabeð, jarðveg til að byggja beðin upp eða slétta land, ólíklegt er að annað hafi 

verið aðhafst í sambandi við efnisnotkun og landmótun á þessum tíma. Efniviðurinn 

kom beint frá náttúrunnar hendi, samlagaðist umhverfinu fljótt aftur eftir að hætt var 

að halda garðinum við og gerði það að verkum að fá dæmi eru um sjáanlegar leifar í 

dag.  

Formgerð garða virðist yfirleitt hafa leitast við að vera ferköntuð. Sú 

formnotkun er eðlileg þar sem hefð er fyrir því að gróðursetja í beinum röðum 

(Samson B. Harðarson, 2000). Enn í dag tíðkast að hafa beð fyrir ræktun nytjajurta í 

beinum röðum, helst með bil á milli til að hægt sé að ganga á milli og auðvelda 
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þannig aðgengi að jurtunum. Ef beinar raðir ræktunarbeða tíðkuðust má einnig áætla 

að veggir sem afgirtu garðana hafi verið beinir. Það hefur einnig verið hagkvæmara 

og þægilegra í framkvæmd. 

2.3  Sambærilegir garðar erlendis 

Mörg dæmi má finna um lækningajurtagarða erlendis. Hér verða af handahófi tekin 

nokkur dæmi frá Danmörku, eitt dæmi frá Englandi og einn garður frá 

Bandaríkjunum. Að lokum verður getið um garð sem er í Skálholti og hefur 

lækningajurtir til sýnis. Garðarnir sem finna má virðast þjóna mismunandi tilgangi, 

sumir eru aðeins sérhæfðir til sýningar á lækningajurtum og aðrir garðar bjóða gestum 

sínum að auki margbreytilega þjónustu og afþreyingu.  

Fyrst má nefna lækningajurtagarð (Medicinsk urtehave) Henriks Harpestrengs, 

sem staðsettur er rétt utan við Hróarskeldu í Danmörku. Henrik var fyrsti læknir 

Danmerkur og var uppi í kringum 1200. Hróarskelda á þessum tíma var einn helsti 

kirkjustaður Norðurlandanna og þar voru bæði kirkjur og klaustur. Henrik hélt úti 

lækningajurtagarði en ekki er vitað nákvæmlega hvar garðurinn var upprunalega 

staðsettur. Núverandi garður var settur upp árið 2002 að fyrirmynd miðaldagarðsins 

og þar eru lækningajurtir merktar og til sýnis í beðum. Hann er 350 m
2
 að stærð og í 

honum eru til sýnis um 100 lækningajurtir úr jurtabók Harpestrengs, auk annarra 

norrænna plantna (Sagnlandet Lejre, á.á.).  

    

Mynd 8 - 9. Lækningajurtagarður Henriks Harpestrengs í nágrenni Hróarskeldu í 

Danmörku.  

 

Asmild klausturgarðurinn í Danmörku er dæmi um endurgerðan klausturgarð. Þar eru 

til sýnis plöntur sem vitað er að notaðar voru á tímabilinu 1100-1400 (Viborg 

Kommune, á.á.). Grunnform garðsins er hefðbundið miðaldaform, fjórskipting og 

hringur í miðjunni. 
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Mynd 10 - 11. Endurgerður klausturgarður í Asmild í Danmörku. 

 

Fleiri lækningajurtagarðar eru í Danmörku, t.d. í Endelave. Þar er hægt að fræðast um 

notkun lækningajurta og einnig eru til sölu að sumarlagi bæði kryddjurtir og 

lækningajurtir í pottum. Garðurinn er í kringum 400 m
2 

að stærð (Endelave Urtehave, 

á.á.). 

    

Myndir 12 - 13. Lækningajurtagarður í Endelave í Danmörku. 

 

Í Sissinghurst í Englandi er lækningajurtagarður sem er hluti af stærri garði við hinn 

forna Sissinghurst kastala. Kastalagarðinum tilheyra nokkrir 

mismunandi þemagarðar (National Trust, 2010). Grunnform 

garðsins er svipað og í lækningajurtagarðinum í Asmild í 

Danmörku, fjórskipting með hring fyrir miðju. 

Lækningajurtagarðurinn er afmarkaður, ferhyrndur og form-

fastur, hannaður og gerður laust eftir 1930 (Turner, 2005) og 

opnaður fyrir almenning árið 1938 (National Trust, 2010). 

 

 

Lækningajurtagarðurinn við Washington háskóla í Bandaríkjunum (University of 

Washington; Medicinal Herb Garden, 2009) er allstór og honum er skipt upp í nokkra 

afmarkaða þemagarða sem allir hafa lækningajurtir til sýnis.  

Mynd 14. Lækningajurtagarður í 

Sissinghurst í Englandi. 
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Mynd 15. Lækningajurtagarður við Washington háskóla. Grunnplan. 

 

Formnotkunin er ákveðin, notaðar beinar línur og beðin afmörkuð með trélistum. 

 

       

Mynd 16 - 19. Lækningajurtagarður við Washington háskóla í Bandaríkjunum. 

 

Að lokum er enn eitt dæmi frá Danmörku, Orø jurtagarðurinn (Orø urtehave, 2010) 

þar sem tilgangurinn er ekki aðeins að hafa lækningajurtir til sýnis heldur einnig 

kryddjurtir, matjurtir o.fl. Í garðinum eru um 400-500 tegundir, hægt er að fá leiðsögn 

um garðinn, kaupa jurtir og jurtaafurðir svo sem smyrsl og te sem allt er unnið á 

staðnum. Þar vinnur grasalæknir sem tekur að sér að fræða fólk um nytsemi jurtanna 

o.fl. Að auki er hægt að leigja sér hús í garðinum og gista.  

       

Mynd 20 - 22. Svipmyndir frá jurtagarðinum í Orø. 
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Í Skálholti er staðsettur jurtagarður sem gerður var af Ingólfi Guðnasyni 

garðyrkjumanni í Engi í Fljótshlíð. Þar eru til sýnis hátt á 

fjórða tug lækninga-, krydd- og matjurta sem talið er víst 

að ræktaðar hafi verið hér á landi áður fyrr. Í Skálholti var 

stunduð ræktun ýmissa jurta, m.a. lækningajurta. 

Garðurinn er formfastur og í anda klausturgarðanna. 

Áberandi er notkun ferhyrndra forma og beinna lína í 

görðum þar sem ræktaðar eru nytja- og lækningajurtir.  

 

3.  Safnasvæðið í Nesi 

3.1  Staðsetning og lega 

Fyrirhugaður jurtagarður verður staðsettur á safnasvæðinu í Nesi við Seltjörn. 

Safnasvæðið er staðsett vestast á Seltjarnarnesi, svokölluðu Vestursvæði 

Seltjarnarness, í jaðri byggðar og útivistarsvæðis Seltirninga. Stærð safnasvæðisins er 

ekki skilgreind en svæðið afmarkast nokkurn veginn við safnahúsin og nánasta 

umhverfi þeirra (sjá mynd 24).  

 

Mynd 24a. Staðsetning og afmörkun safnasvæðisins í Nesi við Seltjörn á Seltjarnarnesi. 

Mynd 23. Jurtagarður í 

Skálholti. 
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Starfshópur jurtagarðsins hefur lagt fram tillögu að 

staðsetningu garðsins innan safnasvæðisins. Sú 

staðsetning er í suð-austurhluta safnasvæðisins, við 

mörk einkalóðar að Neströð 7 og Nesbala 34. 

Höfundur ákvað að taka hana til skoðunar við 

greiningarvinnuna.  

 

3.2  Eignarhald á landi 

Land umhverfis Nesstofu (tæplega 8000 m
2
) er ríkiseign og í umsjá Þjóðminjasafns. 

Annað land sem ekki tilheyrir einkalóðum (þ.e. svæðið í kringum söfnin/safnasvæðið) 

er í eigu Seltjarnarnesbæjar.  

 

Mynd 25. Lóðamörk eignarhaldsaðila: ríkis, Seltjarnarnesbæjar og einkaaðila. 

3.3  Skipulagsáætlanir  

Aðalskipulag 

Samkvæmt Aðalskipulagi Seltjarnarnesbæjar 2006-2024 er tiltekið svæði umhverfis 

Nesstofu skilgreint fyrir blandaða landnotkun, svæði fyrir þjónustustofnanir og opið 

svæði til sérstakra nota, svokallað safnasvæði (sjá mynd 26). Þjónustustofnanir sem 

hér um ræðir eru söfn og menningarstofnanir.  

Nesstofa 

Lyfjafræðisafn 

Neströð 

7 

Nesbali 

34 

Fyrirhuguð 

staðsetning 

jurtagarðs 

Mynd 24b. Fyrirhuguð 

staðsetning jurtagarðs 

Einkalóðir 

Land Seltjarnarness 

Lóð Nesstofu / ríkis 
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Mynd 26. Hluti aðalskipulags Seltjarnarnesbæjar 2006-2024, landnotkun á 

safnasvæðinu og í næsta nágrenni.  

 

Aðliggjandi við safnasvæðið er íbúðabyggð til austurs og norðurs annars vegar og 

útivistarsvæði til suðurs og vesturs hins vegar. Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir 

útivistarstíg um safnasvæðið sem tengist svo öðru stígakerfi bæjarins. Meðfram 

strandlengjunni og við Bakkatjörn eru friðlýst svæði og svæði á náttúruminjaskrá. 

Almenn stefnumarkmið í aðalskipulagi: „Við skipulag opinna svæða verði hugað að 

því að draga fram náttúrufarslega-, menningarlega og sögulega sérstöðu 

Seltjarnarness”.  

Deiliskipulag Vestursvæða Seltjarnarness 

Deiliskipulagið nær til ysta hluta Framness á Seltjarnarnesi og afmarkast af jaðri 

núverandi byggðar og strandlínu. Skipulagið var samþykkt í bæjarstjórn 

Seltjarnarness í september 2009. 

 Í skipulaginu er staðurinn fyrir framan Nesstofu og Lyfjafræðisafnið 

skilgreindur sem „stór áfangastaður”. Þarna er verið að skilgreina nokkurskonar 

miðjupunkt þar sem saman kemur menningar- og mannlíf í bæjarfélaginu. 

Eftirfarandi stefnumarkmið eru sett fram í deiliskipulaginu: 

- bæta möguleika til útivistar og áningar án þess að gengið sé á náttúru- og 

menningarleg verðmæti. 

- bæta aðgengi almennings að svæðinu og innan þess án þess að skerða 

fjölbreytni þess.   

- draga fram náttúrufarsleg og menningarsöguleg sérkenni og gera þau sýnilegri.  

- bæta aðstöðu til fræðslu sem byggir á sérkennum svæðisins.  
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- hlúa að aðstöðu og uppbyggingu safnasvæðis í Nesi og tengslum þess við 

svæðið í heild sinni.  

Deiliskipulag Lækningaminjasafns  

Deiliskipulagstillaga fyrir lóð Lækningaminjasafnsins var gerð af YRKI arkitektum 

og samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarness í október 1996. Tillagan lá fyrir vegna 

byggingar nýs húsnæðis fyrir safnið og breyttri vegteningu að safnasvæðinu. 

Aðkoman að safnasvæðinu mun ekki verða um Neströð eins og er í dag, heldur mun 

hún liggja milli íbúðabyggðar og núverandi iðnaðarsvæðis við Sefgarða (sjá mynd 

27). Með breyttri vegtengingu og tilkomu Lækningaminjasafnsins munu ný bílastæði 

koma við norður- og austurhlið núverandi Lyfjafræðisafns og fyrir framan 

Lækningaminjasafnið.  

 

Mynd 27. Staðsetning nýs Lækningaminjasafns á norðurhluta safnasvæðis og breytt 

vegtenging að svæðinu um Sefgarða. 

 

3.4  Staðhættir 

3.4.1  Húsin og starfsemin  

Nesstofa (mynd 28) er eitt af elstu steinhúsum landsins, reist á árunum 1761-1763 

sem embættisbústaður fyrsta landlæknis Íslands, Bjarna Pálsson. Húsið er einstakur 

vitnisburður um byggingarlist á 18. öld og hefur mikið varðveislugildi. Vinna við 

endurbætur þess hófst árið 1980 (Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir, e.d.) og er enn unnið að 

því að færa húsið í sem upprunalegasta mynd, jafnt að innan sem utan. Einnig er 

unnið að því að gera endurbætur á nánasta umhverfi hússins. Í húsinu er verið að 

byggja upp sýningu um líf og lækningar í Nesi á árunum 1760-1834, tímabilinu sem 

landlæknisembættið var þar til húsa (Seltjarnarnesbær, 2010).  

Núverandi Lyfjafræðisafn (mynd 29) hefur verið starfrækt á safnasvæðinu frá 

árinu 1996 og er til húsa í gamla fjósinu í Nesi.  

Fyrirhuguð vegtenging 

að safnasvæðinu um 

Sefgarða 

Núverandi aðkoma 

að safnasvæðinu 
Ný bílastæði 

Nýbygging 

Lækningaminjasafns 
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Nýtt húsnæði Lækningaminjasafns (myndir 30-31) rís nú norðan við Nesstofu 

eftir verðlaunateikningu Yrki arkitekta úr hönnunarsamkeppni árið 1997. Hlutverk 

Lækningaminjasafns Íslands er að safna og varðveita lækningaminjar og stuðla að 

rannsóknum og miðlun á heilsufarssögu. Húsnæðið mun verða um það bil 1300 

fermetrar og verður umgjörð fyrir ýmsa menningarviðburði. Þar verður kaffihús og 

góð aðstaða til funda- og ráðstefnuhald (Seltjarnarnesbær, 2010). 

          
Myndir 28-31. Nesstofa, Lyfjafræðisafn, nýbygging Lækningaminjasafns og 

fyrirhugað útlit Lækningaminjasafns. 

 

3.4.2  Gróðurfar 

Fjallað er um gróðurfar í bókinni „Náttúrufar á Seltjarnarnesi”. Þar er Seltjarnarnes 

gróflega flokkað í gróðursvæði og allt svæðið sem tilheyrir safnasvæðinu er flokkað 

sem „tún”. Gróðurfar á Nesinu mótast mjög af umhverfisþáttum sem og þeirri búsetu 

sem þar hefur verið í gegnum tíðina. Tilvist sumra tegunda á svæðinu bendir til þess 

að ábúendur hafi stundað þar ræktun af einhverju tagi, m.a. til lækninga (Kristbjörn 

Egilsson, 1997). Sunnan við Nesstofu má finna stóra breiðu af blóðkolli, en blóðkollur 

er forn lækningajurt sem var mikið notuð hér áður fyrr (Arnbjörg L. Jóhannsdóttir, 

1992). Aðrar tegundir sem finna má í kringum Nesstofu eru m.a. kerfill, baldursbrá, 

hjartarfi, maríustakkur og hlaðkolla. Getgátur eru um að fleiri tegundir séu tengdar 

búsetu og nytjajurtaræktun (Kristbjörn Egilsson, 1997). 

3.4.3  Veðurfar 

Veðurfar á Seltjarnarnesi er svipað og gerist með sjávarsíðunni á 

höfuðborgarsvæðinu. Úthafsloftslag er ríkjandi með rökum sumrum og vindasömum 

vetrum, sem þó eru tiltölulega hlýir og snjóléttir en umhleypingasamir (Trausti 

Jónsson, 1986).  

Ekki er til ný vindrós fyrir Seltjarnarnes en allgömul vindrós frá Nesi á 

Seltjarnarnesi (sjá mynd 32) sýnir að austlægar áttir eru algengastar og svokallaður 

Hvalfjarðarstrengur úr NNA er mjög algengur (Trausti Jónsson, 1986). Vestlægar áttir 

eru ekki algengar en dægursveiflur eru í vindfari að sumarlagi. Þá verða norðvestan 

áttir og norðanáttir algengari en ella og spilar þar hafgolan inní (Trausti Jónsson, 
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1986). Nálægustu vindmælingar sem til eru í dag eru frá Reykjavíkurflugvelli (sjá 

mynd 33). Þegar bornar eru saman þessar tvær vindrósir má sjá að svipaðar vindáttir 

eru algengar nema NNA áttin er algengari úti á Nesi. Með vindrósinni frá 

flugvellinum má einnig sjá súlurit sem sýnir meðalvindhraða vindátta og má þá sjá að 

norðanáttin er áberandi hvössust.   

  

Mynd 32. Tíðni vindátta í Nesi á Seltjarnarnesi (%) 1949-1968. 

 

  

Mynd 33. Tíðni vindátta (%) og meðalhraði vindátta (m/s) á Reykjavíkurflugvelli 2001-2009. 

3.4.4  Örnefni 

 

Mynd 34. Helstu örnefni á Seltjarnarnesi í nágrenni safnasvæðisins. 
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3.4.5  Sagan 

Fornleifarannsóknir benda til þess, að byggð hafi verið í Nesi á Seltjarnarnesi frá 

landnámsöld. Jarðarinnar er fyrst getið í heimildum um 1200 og þá var þar risin kirkja 

sem var sóknarkirkja ytri hluta Seltjarnarness, Framnessins. Jörðin var frá siðaskiptum 

í eigu Skálholtsstóls og síðar konungs. Frá siðaskiptum og fram undir 1760 sátu þar 

valdamenn og prestar (Heimir Þorleifsson, 1991). 

Árið 1760 var jörðin fengin fyrsta landlækni Íslands og á árunum 1761-63 var 

reistur fyrir hann embættisbústaður (Heimir Þorleifsson, 1991), Nesstofa, sem stendur 

þar enn í dag og er eitt af elstu steinhúsum á landinu.  

Árið 1774 var lyfjasala aðskilin frá landlæknisstarfinu og þar með fékk Björn 

Jónsson lyfsali (1738-1798) vesturhluta Nesstofu til afnota ásamt hálfri jörðinni í Nesi 

(Heimir Þorleifsson, 1991). Eins og áður hefur komið fram útbjó Björn jurtagarð á 

sínum landshelmingi þar sem hann stundaði ræktun af miklu kappi. Í úttekt frá 1779 

kemur fram, að garðurinn hafi verið girtur af með hlöðnu gerði úr torfi og að hann 

hafi staðið sunnan við Nesstofu, líklegast við húsvegginn (Jóhanna Þ. 

Guðmundsdóttir, 2010). 

Árið 1834 voru embætti landlæknis og lyfjasala flutt inn til Reykjavíkur. Eftir 

það varð Nesstofa í einkaeigu bænda og notað sem íbúðarhús um langt skeið 

(Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir, e.d.). Búskap var hætt í Nesi upp úr 1960 (Heimir 

Þorleifsson, 1991). Nesstofa komst í eigu ríkisins árið 1979, en búið var í eystri hluta 

hennar allt til ársins 1997 (Kristín Halla Baldvinsdóttir, 2009).  

Nesstofa er eina friðaða húsið á Seltjarnarnesi (Seltjarnarnesbær, 2010) og er 

nú varðveitt í húsasafni Þjóðminjasafns Íslands. Unnið er að endurbótum á henni, 

jafnt að innan sem utan. 

3.4.6  Minjar og fornleifar 

Margar minjar og fornleifar hafa fundist í og við Nesstofu. Með fornleifarannsóknum 

hefur verið sýnt fram á að samfelld búseta hefur verið í Nesi allt frá landnámi. Ótal 

aðskildar rannsóknir hafa verið gerðar á svæðinu, en enn er margt órannsakað og 

skortir því enn upplýsingar til að fá heildstæða mynd af búsetu og sögu mannvistar í 

Nesi (Kristín Halla Baldvinsdóttir, 2009). Góða samantekt og yfirlit yfir þær 

rannsóknir sem hafa farið fram í landi Ness má finna í námsritgerð styrktri af 

Nýsköpunarsjóði námsmanna eftir Kristínu Höllu Baldvinsdóttur. Hér verður aðeins 

brot af þeim minjum og fornleifum sem fundist hafa í og við Nesstofu talin upp, 
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aðeins þeir fundir sem taldir eru skipta máli fyrir hönnun jurtagarðsins. Skv. 

núgildandi deiliskipulagi Vestursvæða Seltjarnarness er eftirfarandi stefna sett um 

fornleifar: „Lögð verður áhersla á að kynna þær fornminjar sem eru á svæðinu og þær 

gerðar sýnilegar, eftir því sem aðstæður leyfa” (Hornsteinar arkitektar ehf., 2009). 

Skv. 10. gr. þjóðminjalaga er ekki heimilt að spilla né breyta fornleifum nema með 

leyfi fornleifaverndar ríkisins. 

Austan við Nesstofu er forn kirkjugarður og kirkjustæði (sjá mynd 37). 

Garðurinn hefur að hluta verið grafinn upp en kirkjan hefur aðeins verið könnuð með 

jarðsjármælingum. Minjarnar sem fundust við uppgröftinn, sem voru meðal annars 

beinagrindur, voru teiknaðar upp og rannsakaðar og síðan mokað yfir þær aftur. 

Kirkja stóð á þessum stað til ársins 1799 og árið 2000 var reistur minnisvarði til 

minningar um gömlu kirkjuna (sjá mynd 35).  

Ótal munir og merki um mannvist hafa fundist undir gólfi Nesstofu. 

Umhverfis Nesstofu hafa fundist bæði steinar og kantsteinar sem áður tilheyrðu stétt í 

kringum húsið. Í dag hefur stéttin verið endurgerð og gömlu kantsteinarnir látnir halda 

sér í bland við nýja hellulögn (sjá mynd 36).   

   

Mynd 35 - 36. Minnisvarði um forna kirkju í Nesi, horft til suðurs yfir fyrirhugað 

garðstæði í baksýn. Steinar sem tilheyrðu gömlu stéttinni við Nesstofu í bland við 

nýja hellulögn.   

 

Til stendur að taka könnunarskurði vegna fornleifa á fyrirhugaðri staðsetningu 

jurtagarðsins áður en hafist verður handa við framkvæmdir. Margt er enn órannsakað í 

landi Ness og til að ganga úr skugga um að ekki verði röskun á mikilvægum 

menningaminjum er þetta nauðsynlegur hluti af ferlinu.  
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Mynd 37: Yfirlit yfir helstu minjar og fornleifar við Nesstofu. Lýstu svæðin tákna þá 

staði sem fornleifarannsókn hefur farið fram. 

3.4.7  Náttúruvernd 

Óbyggða svæðið á vestanverðu Seltjarnarnesi hefur mikið útivistar- og fræðslugildi. 

Þar er mikið og fjölbreytt fuglalíf við strandlengjuna og í votlendinu í og við 

Bakkatjörn (Jóhann Óli Hilmarsson og Ævar Petersen, 1997). Grótta og svæðið í 

kringum Bakkatjörn eru friðlýst svæði (rautt) en Suðurnes og strandlengjan öll við 

Vestursvæðið, þ.e. Framnesið og Suðurnesið, er á náttúruminjaskrá (gult).  

 

Mynd 38. Náttúruverndarsvæði á Seltjarnarnesi 

 

3.4.8  Útivist 

Útivistarsvæði liggur í nágrenni safnasvæðisins í Nesi og er það mikið notað, bæði af 

heimamönnum og fólki úr öðrum bæjarfélögum. Meðal annars má nefna 

útivistarsvæði við Gróttu, kringum Bakkatjörn og úti á Suðurnesi þar sem staðsettur er 

golfvöllur Seltirninga. Meðfram strandlínunni liggja svokallaðir „aðalstígar” (sjá 

Neströð 7 
Minnisvarði um 

gömlu kirkjuna 

Hugsanleg mörk 

kirkjugarðs 

Gamla kirkjustæðið 

Fyrirhugað garðstæði 

Könnunarskurðir 

vegna fornleifa 
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mynd 39). Þeir eru með bundnu slitlagi, henta jafnt gangandi sem hjólandi og eru 

hjólastólafærir.  Stígarnir mynda samfellt net og tengja útivistarsvæði við íbúðabyggð. 

Samkvæmt skipulagi eru fyrirhugaðir útivistarstígar sem tengja safnasvæðið í Nesi 

við útivistarsvæðið.  

 

Mynd 39. Helstu gönguleiðir Seltjarnarnesbæjar 

 

3.5  Aðrar greiningar 

3.5.1  Útsýni 

Þegar skipuleggja skal svæði til útiveru getur verið kostur að skyggja ekki á fallegt 

útsýni. Seltjarnarnesið er lágt og flatlent en Nesstofa stendur á eilitlum hól sem hæstur 

er í u.þ.b. 14 metrum yfir sjávarmáli. Fyrirhugað garðstæði er í jaðri hólsins, snýr 

eilítið mót suðri og liggur milli 11 og 13 metra yfir sjó. Gott útsýni er frá fyrirhuguðu 

garðstæði til vesturs og suðurs, yfir Framnesið og út á Suðurnes, niður að Bakkatjörn, 

útivistarsvæði Seltirninga og til sjávar. 

 

Mynd 40. Útsýni frá fyrirhuguðu garðstæði til suðurs og vesturs. 
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3.5.2  SWOT-greining 

Svokölluð SWOT-greining er einföld og gagnleg aðferð sem nota má við 

landgreiningu, en notkun aðferðarinnar byggist á því, að greinandinn hafi öðlast 

þekkingu á svæðinu sem skal greina. Markmiðið með notkun aðferðarinnar er að skrá 

niður og koma auga á þætti sem svæðið býr yfir og gætu nýst við skipulagningu. 

Þættir sem skráðir eru niður eru styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir. Með því 

að draga fram styrkleika og veikleika staðar er verið að auðvelda að koma auga á þá 

þætti sem skipta máli við skipulagningu staðar. Tækifæri og ógnanir eru yfirleitt 

tengdir utanaðkomandi þáttum (Simon Bell, 1997). 

Styrkleikar 

Sagan. Nes við Seltjörn á sér langa sögu, allt frá landnámi, sem gerir staðinn 

sérstæðan. 

Minjar. Minjar um liðinn tíma eru margar hverjar sjáanlegar og rannsakanlegar. Þar 

má nefna Nesstofu og allar þær fornleifar sem fundist hafa á svæðinu. 

Útivistarsvæðið. Stór útivistarperla er í nágrenni við safnasvæðið sem er mikið notuð 

af bæjarbúum og íbúum annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Staðsetningin. Nálægð svæðisins við byggðina og höfuðborgarsvæðið. 

Veikleikar 

Minjar. Vanda þarf staðsetningu og allt ferli framkvæmda vegna allra þeirra minja 

sem finna má á svæðinu. 

Ógnanir 

Veðurfar. Safnasvæðið er á nokkru bersvæði og lítið skjól er fyrir veðri og vindum. 

Nálægðin við sjóinn. Safnasvæðið er fyrir opnu hafi og nánast óvarið fyrir særoki og 

salti, sem gerir ræktun ýmissa plantna vandasama. 

Tækifæri 

Fræðsla. Svæðið gefur gott tækifæri til fræðslu af ýmsu tagi, fræðslu um sögu 

staðarins, fornminjar, starfsemi og um notkun lækningajurta á Íslandi. 

Nýtt safn. Með tilkomu nýs húsnæðis lækningaminjasafnsins verður bætt aðstaða fyrir 

fræðslu- og menningartengda viðburði. 
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Torgsvæði / safnasvæði. Þegar allt spilar saman sem svæðið hefur upp á að bjóða, þ.e. 

útivist, húsnæði fyrir samkomur, safna- og fræðsluhúsnæði, gefst gott tækifæri til að 

efla enn frekar staðinn sem miðpunkt menningar- og félagslífs í bæjarfélaginu.  

3.5.3  Andi staðar 

Andi staðar eða „genus loci” er óáþreifanlegt hugtak og vísar til þeirra sérkenna eða 

gæða sem staður hefur fram að færa (Simon Bell, 2004). Við hönnun staðar eða þegar 

breyta skal ásýnd landslags er mjög mikilvægt að halda í áhrifamikinn staðaranda ef 

hann er fyrir hendi (Simon Bell, 2004). Við breytingar ber því að varast að raska 

góðum anda staðar heldur skal reynt að styrkja hann og laða fram allt það góða sem 

staðurinn hefur fram að færa.  

Í Nesi við Seltjörn má finna mannvistarleifar allt frá landnámi og er það 

áþreifanlegur vitnisburður um liðna tíma. Þar stendur eitt elsta steinhús landsins og 

starfsemin á safnasvæðinu snýst fyrst og fremst um að gera fræðslu um söguna 

aðgengilega. Sagan spilar því stóran þátt í að móta anda staðarins og við hönnun á 

svæðinu er mikilvægt að hafa þekkingu á sögunni.  

Svæðið liggur fyrir opnu landi og útsýni er yfir sjávarsíðuna og sjóinn. Þarna 

má skynja víðáttu og berskjöldun fyrir veðri og vindum. Nesstofa stendur á gamla 

bæjarhólnum og landið í kring er aðallega graslendi
2
 og lítill rabbarbaragarður. Lítill 

trjá- eða runnagróður er til staðar nema sá sem tilheyrir nýlegum einkagörðum í næsta 

nágrenni og hefur sáð sér eilítið út fyrir mörk þeirra. Ásýnd safnasvæðisins minnir því 

á búsetulandslag
3
 liðinna tíma. 

                                                 
2
 Tún og valllendi eru manngerð vistkerfi sem fylgdu búsetu á Íslandi og urðu til á áður skógi 

eða kjarri vöxnu landi (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2001) 
3
 Hugtakið búsetulandslag tekur til alls lands þar sem ummerki mannsins sjást (Frislid, 1990). 
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3.5.4.  Greining á fyrirhuguðu garðstæði 

 

 

 

Mynd 41. Helstu greiningarþættir á fyrirhuguðu garðstæði 

 

4.  Jurtagarður í Nesi, hönnunartillaga 

Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um þau atriði er liggja að baki 

hönnunartillögunni sem hér verður sett fram.  

Aðalatriðið í hugmyndavinnunni er að hanna jurtagarð til fræðslu um 

lækningajurtir sem fellur vel að landi og tengist þeirri starfsemi sem fyrir er á 

svæðinu. Áhersla er lögð á að skapa skjól, bæði fyrir jurtirnar og gesti garðsins og að 

úr garðinum sé hægt að njóta útsýnis og sólar. Einnig er gengið út frá því að gera gott 

aðgengi fyrir breiðan hóp fólks. Teikningar af garðinum má sjá í kafla 4.4. 

4.1  Staðsetning og stærð 

Starfshópur jurtagarðsins hefur lagt fram tillögu að staðsetningu garðsins innan 

safnasvæðisins, eins og áður hefur verið skýrt frá. Höfundur ákvað að ganga út frá 

þessari staðsetningu í hönnunartillögunni og jafnframt að skoða kosti hennar. 

Niðurstaðan var sú, að staðsetningin þykir æskilegur kostur útfrá ýmsum þáttum. 

Tilkoma garðsins á þessum stað styrkir myndun á nokkurskonar torgsvæði / 

miðjusvæði á safnasvæðinu. Þarna eru góðir möguleikar til stækkunar garðsins í 
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framtíðinni til suður og til vesturs. Landið hallar eilítið mót suðri, sem er kostur m.t.t. 

ræktunar. Þar hafa nú verið teknir könnunarskurðir vegna fornleifa og þar fannst ekki 

neitt athugunarvert. 

Til stendur að hefja uppsetningu garðsins sumarið 2010 og hefur starfshópur 

jurtagarðsins lagt til þá hugmynd, að garðurinn verði fyrst um sinn u.þ.b. 100 m
2
. 

Seltjarnarnesbær mun veita fé til framkvæmdarinnar og eru slíkar fjárveitingar 

takmarkaðar. Höfundur hefur ákveðið að vinna út frá 100 m
2
 sem lágmarksstærð og 

leggur síðan til stækkunarmöguleika í áföngum. Hönnunartillagan gerir ráð fyrir 

fjórum áföngum til stækkunar.  

 1. áfangi: u.þ.b. 100 m
2
 

 2. áfangi: stækkun um u.þ.b. 100 m
2
 

 3. áfangi: stækkun um u.þ.b. 100 m
2
 

 4. áfangi: stækkun um u.þ.b. 100 m
2
 

Heildarstærð: Rúmlega 400 m
2  

 

 

Mynd 42: Staðsetning jurtagarðsins og stækkunarmöguleikar 

 

4.2  Skipulag og efnisnotkun 

4.2.1  Tenging við nærliggjandi svæði 

Eins og áður hefur verið skilgreint er nokkurskonar miðjupunktur umferðar á 

safnasvæðinu fyrir framan Lyfjafræðisafnið og Nesstofu. Aðkoman í garðinn snýr í 

norður, í átt að miðjupunkti svæðisins. Aðkomunni er ætlað að vera augljós og virka 

þannig að hún bjóði fólk velkomið.  

1. áfangi 2. áfangi 

4. áfangi 
3. áfangi 
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Tvær aðkomuleiðir verða að garðinum eftir stígum og tengjast þessir stígar 

nærliggjandi svæðum, útivistarsvæði Seltirninga, safnasvæðinu sjálfu og byggðinni. 

Stígunum er ætlað að stýra umferð og auðvelda fólki aðgengi að garðinum.  

4.2.2  Fræðsla 

Tilgangur garðsins er að gera fræðslu um lækningajurtir og notkun þeirra á Íslandi 

aðgengilega. Garðurinn verður þannig uppbyggður að hann henti til fræðslu, hafi 

aðkomu sem býður gesti velkomna og verði vel aðgengilegur fyrir einstaklinga sem 

hópa. Við aðkomuna verður komið fyrir skiltum sem upplýsa gesti um sögulegan 

bakgrunn garðsins og hvernig hann er uppbyggður, hvers konar plöntur eru þar til 

sýnis o.s.frv. Áhersla verður lögð á að skiltin samræmist annarri efnisnotkun í 

garðinum. Gert verður ráð fyrir skiltum til merkingar við hverja plöntutegund, hægt 

verður að stinga þeim niður í beðin og þau verða færanleg. 

4.2.3  Formnotkun 

Formnotkun í garðinum verður látin endurspegla gamla hugmyndafræði í garðhönnun 

að einhverju leyti. Notaðar verða beinar línur, speglun forma og ferningar. Í 

garðhönnun í dag er allt leyfilegt og til að hönnunin hafi skírskotun í nútímann verður 

hið hefðbundna form brotið eilítið upp, samhverfan og hreinu sjónlínurnar. 

Grunnformið sem stígarnir mynda er óhefðbundið og e.t.v. aðeins óreiðukennt. Þegar 

gengið er um garðinn eru sjónlínurnar ekki langar og beinar, eins og við þekkjum úr 

garðsögunni, heldur er sífellt eitthvað nýtt sem tekur við.  

4.2.4  Stígar 

Gott aðgengi ætti hvorki að kosta meiri peninga né fyrirhöfn, ef aðeins er tekið mið af 

því í upphafi hönnunar. Við hönnun jurtagarðsins var tekið mið af stöðlum 

skipulagshönnunar sem finna má í bókinni „Befæstelser“ (Søren Holgersen og Torben 

Dam, 2002) og í bæklingnum „Aðgengi fyrir alla“ (Rannsóknarstofnun 

byggingaiðnaðarins, 2005).  

Fólk með skerta hreyfigetu á erfitt með að ganga í halla og halli yfir 5% (1:20) 

veldur fólki í hjólastólum erfiðleikum. Halli á stígum að garðinum og innan garðsins 

fer aldrei yfir 5%.  

Minnsta æskileg breidd á stíg fyrir fótgangandi er 60 cm. Til að fólk geti með 

góðu móti mæst þarf hann að vera 120 cm. Æskileg breidd brautar fyrir einn hjólastól 
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er minnst 90 cm. Breidd gangstíga þar sem tveir hjólastólar geta mæst og snúið við 

ætti að vera 180-200 cm og alls ekki mjórri en 150 cm. Stígarnir sem tengja garðinn 

við nærliggjandi svæði verða 150 cm á breidd og hellulagðir með náttúrustein. 

Aðkoman inn í garðinn verður einnig hellulögð að hluta til. 

Tvenns konar stígar liggja innan garðsins, „aðalstígar“ og „aðrir stígar“. 

Aðalstígarnir eru ætlaðir til að leiða gesti um garðinn enda á milli og eru 120 cm á 

breidd. Aðrir stígar liggja milli jurtabeðanna og eru 90 cm á breidd. Með þessu móti 

komast hjólastólar milli allra beðanna og á aðalstígunum eiga tveir fótgangandi 

auðvelt með að mætast. Ekki verður gert ráð fyrir því að tveir hjólastólar geti mæst. 

Stígar innan garðsins verða allir með malaryfirborði og algengt er að nota möl með 

kornastærð ≤ 25 mm (Anna Fjóla Gísladóttir o.fl., 1995). 

4.2.5  Gróður  

Gróður sem hér um ræðir er af tvennum toga, annars vegar plöntur sem koma til með 

að vera til sýnis í garðinum og hins vegar trjá- og runnagróður sem notaður er til 

skjóls og yndis.  

Plöntur og plöntuhópar 

Ákvörðun um plöntutegundir og fjölda þeirra sem koma til með að vera til sýnis í 

garðinum, er eins og áður hefur komið fram ekki viðfangsefni þessa verkefnis. Drög 

að plöntulista liggja fyrir í starfshóp jurtagarðsins og verða þessum fyrstu drögum 

gerð skil hér eins og þau liggja fyrir nú. Stuðst er við þessi drög í hönnunarvinnunni.  

Plönturnar eru flokkaðar niður í hópa og skv. drögum verða hlutföll þeirra 

eftirfarandi:  

 Jurtir á lyfjaskrá: 40 tegundir 

 Jurtir  notaðar til alþýðulækninga: 49 tegundir 

 Matjurtir: 25 tegundir 

 Kryddjurtir: 3 tegundir 

 Korn: 8 tegundir 

  Alls: 125 tegundir 

Til stendur að sameina matjurtir og krydd og hafa korntegundirnar í víxlræktun á móti 

matjurtunum. Rætt hefur verið um að hafa 1-2 fermetra reit sem á væri þemaræktun, 

breytileg ár frá ári. Drög að plöntulista og hvernig jurtirnar eru flokkaðar í þessa hópa 

má sjá í Viðauka.  
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Gróður til skjóls og yndis 

Gróður sem hér um ræðir er trjá- og runnagróður sem ætlaður er til skjóls og yndis. 

Gróðurinn verður aðallega staðsettur fyrir utan garðinn og í jöðrum hans, í röðum, 

þyrpingum og sem stakstæð tré. Markmiðið er að mynda skjól og ramma garðinn inn, 

án þess þó að skyggja á útsýni eða varpa of miklum skugga á aðrar plöntur garðsins.  

Vandasamt getur verið að velja tegundir á stað þar sem gætir bæði næðings og 

áhrifa salts. Mælt verður hér með tveimur tegundum sem hafa þrifist mjög vel á 

Seltjarnarnesi og einnig þremur tegundum sem eru þekktar lækningaplöntur. 

Fróðleikur um tegundirnar var fenginn úr kennsluritum Ólafs Sturlu Njálssonar „Tré 

og runnar“ (2005).  

Ígulrós (Rosa rugosa) er virkilega harðgerð og hentar vel til ræktunar nálægt 

sjó. Hún er mjög falleg, blómstrar bleikum eða hvítum blómum og getur blómstrað 

mjög mikið á sólríkum stöðum. Ígulrós verður 1-1,5 metri á hæð. 

Brekkuvíðir (Salix phylicifolia ´Brekka´) hefur dafnað einstaklega vel á 

Seltjarnarnesi, er mjög vind- og seltuþolinn og hefur gefist einstaklega vel í 

limgerðisræktun við erfiðar aðstæður. Hann getur orðið allt að 2-3 metrar á hæð og 

breidd. Lagt er til að bæði ígulrós og brekkuvíðir verði notaðir sem umgjörð um 

jurtagarðinn.  

    

Mynd 43 - 44: Ígulrós(Rosa rugosa) og brekkuvíðir (Salix phylicifolia ´Brekka´). 

 

Nokkrar runna- og trjátegundir hafa verið notaðar til lækninga eins og um er getið í 

bók Arnbjargar L. Jóhannsdóttur „Íslenskar lækningajurtir” (1998). Hér verða taldar 

upp tegundir sem gætu komið til greina til ræktunar í garðinum, til að auka 

fjölbreytnina og fræðslugildið.  

Úlfarunni (Viburnum opulus) er meðalstór runni, 1-2 metrar á hæð og breidd. 

Hann getur orðið mjög fallegur, blómstrar hvítum blómum í júní/júlí, fær áberandi 

rauða og gula haustliti og rauð berin haldast fram á vetur. Úlfarunni er harðgerður, 

mjög skuggþolinn en blómstrar betur á sólríkum stað (fyrirlestur Samson úr 
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Plöntunotkun haustið 2008). Hann þekkist sem lyfjaplanta og er börkurinn notaður. 

Hann er róandi og linar krampa, talinn góður við tíðaverkjum og hvers kyns krampa í 

meltingarfærum, þvagfærum og legi (Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir, 1998). 

Einir (Juniperus communis) er eina villtvaxandi barrtréð á Íslandi, sem lifði af 

ísöldina. Hann er harðgerður en þarf mögulega að skýla honum fyrir verstu vindáttum 

til að hann dafni. Af eininum hafa berin og ný blöð verið nýtt til lækninga og verka 

vel gegn sýkingu í þvagfærum og til að bæta meltingu. Einiber eru einnig notuð sem 

krydd og eru m.a. notuð til að krydda brennivín. Lagt er til að úlfarunna og eini verði 

komið fyrir stakstæðum í innanverðu limgerðinu utan um jurtagarðinn (sem 

samanstendur af ígulrós og brekkuvíði). 

Reyniviður (Sorbus aucuparia) er meðalstórt tré, 5-15 metra hátt. Reyniviður 

er algengur um land allt, ber hvít blóm, fallega rauð ber og gula til rauða haustliti. 

Lagt er til að reyniviður verði notaður sem stakstætt tré í jaðri jurtagarðsins. 

       

Mynd 45 - 47: Úlfarunni, einiber og reyniviður 

4.2.6  Beð 

Leiðarljósið við hönnun beðanna er að hafa þau hæfilega breið svo hægt væri að 

ganga beggja vegna þeirra og hafa góða yfirsýn yfir þær plöntur sem verða til sýnis. 

Gert er ráð fyrir að beðin rúmi á breiddina tvær raðir plöntutegunda. Möguleiki verður 

á breytingum t.d. á uppröðun beða og stíga þar sem efnisval er ekki mjög varanlegt. 

Beðin í jurtagarðinum standa eilítið hærra en stígarnir, en reynt verður að 

hækka þau sem minnst, til að halda vökvun plantnanna í lágmarki. Beðin verða 

afmörkuð með þunnum trélistum (4x10 cm), til að rýra ekki stærð þeirra. Breidd 

beðanna (með trélistum) verður 110 cm. Ef miðað er við að plöntur verði gróðursettar 

með 30 cm millibili rúmast ca. 16 plöntur á hverjum fermetra. Þetta er lágmarks bil 

milli plantna, þar sem 20-30 cm þykir æskilegt bil milli lágvaxinna tegunda í beði. 

Milli plöntuhópa þarf heldur lengra bil (Hólmfríður A. Sigurðardóttir, 1995). 

Mælt er með að hafa 40-50 cm breitt bil milli runna og beðs, bæði vegna þess 

að rætur runnanna taka vatn og næringu frá jurtunum og til að auðvelt sé að hirða 
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beðið og komast að runnunum þegar þeir eru klipptir. (Hólmfríður A. Sigurðardóttir, 

1995). 

4.2.7  Veggir 

Hlaðnir veggir úr fjörugrjóti afmarka garðinn að hluta. Hlaðinn veggur stendur í dag 

austan við garðstæðið, við mörk einkalóðanna Neströð 7 og Nesbala 34. Sá veggur 

verður látinn standa og myndar hann eina hlið garðsins. Hlaðinn veggur verður að 

auki við norðurhlið garðsins og ætti hann að skýla fyrir norðanáttinni að einhverju 

leyti. Limgerði ígulrósa og brekkuvíðis verður komið fyrir við norðurhlið veggsins til 

að bæta skjólið enn frekar og einnig til að binda fyllinguna bak við vegginn. Hlaðinn 

veggur mun einnig koma fyrir miðju í garðinum til að jafna út hæðamismun. 

4.3   Hugmyndir til framtíðar 

Framtíðarmöguleikar garðsins eru aðeins settir hér fram sem ómótuð hugmynd. 

Garðurinn á sér ekki hliðstæðu hér á landi og hér er því kjörið tækifæri til að byggja 

upp eitthvað einstakt, sem hefur aðdráttarafl fyrir landsmenn sem og erlenda 

ferðamenn.  

Þegar fram líða stundir er sennilega kostur að hafa gert ráð fyrir 

stækkunarmöguleikum garðsins við staðarval hans. Garðurinn hefur góða 

stækkunarmöguleika frá fyrirhuguðu garðstæði til suðurs og vesturs. Með því að 

stækka garðinn enn frekar en hér hefur verið lagt til, eflast sóknarfæri hans.  

Hugsanlegt er að útbúa stór beð eða nokkurskonar akra þar sem ræktaðar yrðu 

breiður af helstu fornu lækningajurtunum. Einnig er hægt að útbúa aðstöðu til sölu á 

þeim. Fólk ætti að geta komið á safnasvæðið í Nesi, fræðst um heilsufarssögu 

þjóðarinnar, hvernig læknar notuðu jurtir til lækninga hér áður fyrr, hvaða tegundir og 

síðan haft möguleika á að tína þekktar lækningajurtir, taka með heim og njóta góðs af. 

Slíkt fyrirkomulag getur verið aðdráttarafl bæði fyrir börn og fullorðna og væri þá 

tilvalið að hafa einn dag að vori til, þar sem bæjarbúar væru hvattir til að mæta og 

gróðursetja jurtirnar. 
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4.4  Teikningar 



Lækningajurtagarður í Nesi á Seltjarnarnesi
Hönnunartillaga - Uppdráttur

06.10.05.  BS-lokaverkefni
Leiðbeinandi: Einar E. Sæmundsen
Nemandi: Sigríður Dúna Sverrisdóttir

Mkv. 1:100 í A3
Dagss. 3. maí 2010
Blað 1/2

Lækningajurtagarður í Nesi á Seltjarnarnesi
Hönnunartillaga - Uppdráttur

Hlaðinn veggur úr sjávargrjóti

Aðalstígar, malaryfirborð, breidd 120cm

Gróðurbeð með tréköntum, breidd 110 cm

Aðrir stígar, malaryfirborð, breidd 90 cm

Reyniviðartré

Runnagróður

Nesstofa

Lyfjafræðisafn

Skýringarmynd. Stígatengingar garðsins við 
nærliggjandi svæði.



Lækningajurtagarður í Nesi á Seltjarnarnesi
Hönnunartillaga - Deiliteikningar

06.10.05.  BS-lokaverkefni
Leiðbeinandi: Einar E. Sæmundsen
Nemandi: Sigríður Dúna Sverrisdóttir

Mkv. 1:20 í A3
Dagss. 3. maí 2010
Blað 2/2

Lækningajurtagarður í Nesi á Seltjarnarnesi
Hönnunartillaga - Deiliteikningar

Deiliteikning A

Deiliteikning B 

A

B

malarstígur90 cm

jurtabeð 200 cm

hlaðinn veggur
80 cm

Ígulrós Brekkuvíðir

Ígulrós 

lyfjaplöntur

malarstígur90 cm

malarstígur90 cm

tröppur hlaðinn veggur
50 cm

frostfrítt efni
15-30 cm

gagnvarinn trélisti
4x10 cm

lyfjaplöntur

lyfjaplöntur

frostfrítt efni
30-40 cm
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4.5  Skýringarmyndir 

 

 

Mynd 48: Horft yfir safnasvæðið til norðurs 

 

 

Mynd 49: Horft yfir jurtagarðinn og safnasvæðið til NV 

 

 

Mynd 50: Aðkoman að garðinum frá Lyfjafræðisafninu 
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Mynd 51: Horft til suðurs yfir jurtagarðinn 

 

 

Mynd 52: Horft yfir garðinn til norðurs í átt að Lyfjafræðisafninu 

 

 

Mynd 53: Horft til norð-vesturs, Nesstofa í baksýn 
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5.  Umræður og lokaorð 

Þegar skoðaður er sögulegur bakgrunnur jurtagarðsins á Íslandi kemur í ljós að hann á 

sér líklega sögu allt til landnáms. Ritaðar heimildir þess efnis eru fremur fáar, en með 

nútíma tækni hefur verið sýnt fram á að landnámsmenn báru með sér 

ræktunarþekkingu frá fyrri heimkynnum. Íslensk garðmenning er frábrugðin þeirri 

sem þekkist í Evrópu þar sem auður og vald hefur um aldarbil mótað garðlistasöguna. 

Aftur á móti hafa náttúrufarslegir þættir hér á landi og efnisleg fátækt þjóðarinnar sett 

mark sitt á garðmenninguna. Draga má þá ályktun að íslenskir garðar hafi framan af 

og allt fram á miðja 19. öld verið hinn dæmigerði frumgarður, afgirtur til skjóls, nytja 

og næringar. Sjálfsbjargarviðleitnin, aukin þekking á ræktun og sönnun þess að jurtir 

væru hollar manninum ýtti líklegast undir það að menn fóru að rækta í meiri mæli. 

Líta má svo á að Íslendingar séu komnir stutt á veg í garðsögunni miðað við margar 

þjóðir í kringum okkur.  

Safnasvæðið í Nesi býður upp á mikla möguleika til uppbyggingar og fræðslu. 

Þar stendur Nesstofa sem var húsnæði fyrsta landlæknis Íslands á 18. öld, þar hefur 

verið búseta allt frá landnámi, þar er starfrækt Lyfjafræðisafn og nú rís þar reisulegt 

hús Lækningaminjasafns Íslands, sem einnig verður menningar- og ráðstefnuhúsnæði. 

Sú ákvörðun að þar skyldi staðsetja lækningajurtagarð liggur því vel við og mun 

styrkja svæðið enn frekar. Slíkur garður, sem hefur aðallega lækningajurtir til sýnis, á 

sér ekki hliðstæðu hér á landi og er því góð viðbót við menningarflóruna. Slíkur 

garður hefur einnig af þeim sökum sóknarfæri hér á landi og tók hönnunin mið af 

möguleikum til stækkunar garðsins. Framtíðartækifæri gæti legið í því að vinna áfram 

að nánari útfærslum á stækkun garðsins. 

Staðsetning garðsins á Seltjarnarnesi er trúlega ekki sú hentugasta hvað varðar 

veðráttu og nálægðina við sjóinn. Vandasamt getur orðið að koma upp ýmsum 

tegundum plantna séu þær viðkvæmar fyrir salti og næðingi. Með því að velja 

garðinum skynsamlega staðsetningu, taka tillit til algengustu vindátta og verja garðinn 

með góðri umgjörð og réttri efnisnotkun, er möguleiki að draga úr neikvæðum 

áhrifum með góðri hönnun. 

Mikilvægt er að tengja garðinn starfseminni á svæðinu og hafa gott aðgengi að 

honum. Garðurinn tengist nærliggjandi svæðum með stígum, tengist útivistarsvæði 

Seltirninga, safnasvæðinu sjálfu og byggðinni. Við hönnun er tekið tillit til fólks með 

skerta hreyfigetu og er tekið mið af stöðlum varðandi yfirborð og rými.  
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Lækningajurtagarðurinn í Nesi er gerður með það að leiðarljósi að hann sé 

fyrir fagfólk og almenning, til fræðslu og til yndis. 
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Viðauki 

Drög að plöntulista 

Plöntulisti fyrir 
Urtagarðinn í Nesi Latína Alþýðu Lyfjaskra Matjurtir Krydd Korn 

Aðalbláber Vaccinium myrtillus 1         

Arfi Stellaria media 1         

Augnfró Euphrasia frigida 1         

Baldursbrá  Matricaria maritima 1         

Beitiling Calluna vulgaris 1         

Birki Betula pubescens 1         

Blaðsalat Lactuca sativa foliosa     1     

Blágresi Geranium sylvaticum 1         

Blákolla Prunella vulgaris   1       

Blóðarfi Polygonum aviculare 1         

Blóðberg Thymus praecox Opiz ssp.arcticus 1     1   

Blóðkollur Sanguisorba officinalis 1         

Blöðrukál (Saffoykál) Brassica oleracea var. Sabauda     1     

Brenninetla Urtica dioica   1       

Brönugrös Dactylorhiza maculata 1         

Burkni Polypodium vulgare 1         

Burnirót Rhodiola rosea 1         

Búrót Artemisia vulgaris 1         

Bygg Hordeum jubatum         1 

Bygg, færeyskt Hordeum jubatum         1 

Bygg, nýsjárlenskt Hordeum jubatum         1 

Dill Anethum graveolens 1     1   

Einir Juniperus communis   1       

Elting/góebitill Equisetum arvense sama nú           

Epli Malus spp     1     

Fingurbjargarblóm Digitalis   1       

Fífill Taraxacum ssp   1       

Fjallagrös Lichen islandicus   1 1   1 

Fjalldalafífill Geum rivale 1         

Fjalldrapi Betula nana  1         

Fjóla Vola tricolor 1         

Garðablóðberg Thymus vulgaris   1   1   

Garðabrúða Valeriana officinalis   1       

Garðakerfill Anthriscus cerefolium 1         

Garðperla Lepidium sativum       1   

Geldingarhnappur Armeria vulgaris         1 

Graslaukur Allium schoenophrasum       1   

Grasvíðir Salix phylicifolia 1         

Græðisúra Plantago major 1 1       

Grænkál Brassica oleracea var. acephala,     1     

Grænkál  Brassica oleracera var. sabellica     1     

Gullkollur Anthyllis vulneraria 1         

Gulmaðra  Galium verum 1         

Gulrófur Brassica napus var. Napobrassica     1     

Hafrar Avena sativa         1 
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Hárdepla Veronica officinalis   1       

Helluhnoðri Sedum acra 1         

Hjartafró Melissa officinalis   1       

Hnúðkál Brassica oleracea var. Caulorapa     1     

Holtasóley Dryas octopetala 1         

Horblaðka Menyantes trifoliata  1         

Hrafnaklukka Cardamine pratensis/ nymanii 1         

Húsapuntur Elymus repens 1         

Húslaukur Sempervivum tectorum           

Hveiti (mistókst) ???         1 

Hvítkál Brassica oleracea var. capitata alba     1     

Hindber Rubus idaeus   1       

Hvítlaukur Alium sativum           

Hvítmaðra Galium normanii 1         

Jakobsfífill  Erigeron borealis 1         

Jarðarber  Fragaria vesca 1 1 1     

Kaalrabi under jorden 
(þriðja næputegundin ???     1     

Kamilla Matricaria chamomilla   1       

Karsi Lepidium sativum 1     1   

Kartöflur Solanum tuberosum     1     

Kattartunga Plantago maritima 1         

Kornsúra Poligonum viviparum/bistorta vivipara         1 

Krækiber  Empetrum nigrum     1     

Kúmen  Carum carvi   1   1   

Köldugras Polypodium vulgare 1         

Laukur Allium spp     1     

Laukur, hvítur Allium cepa (alba?)     1     

Laukur, rauður Allium cepa (rubra?)     1     

Lifrarurt Parnassia palustris 1         

Ljónslappi Alchemilla alpina 1         

Lokasjóðsbróðir Bartsia alpina (Linne) 1         

Lungnajurt Pulmonaria maritima 1         

Lyfjagras Pingvicula vulgaris 1         

Malurt Artemisia absinthum   1       

Malurtir Artemisia ssp.   1       

Maríustakkur Alchemilla (minor) filicaulis   1       

Maríuvöndur Gentiana campestris 1 1       

Meiran Mirian       1   

Melasól Papaver radicatum 1         

Melgresi Leymus arenarius         1 

Mjaðarlyng  Myrica gale           

Mjaðarurt Spirea ulmaria 1         

Mura Potentilla anserina   1       

Mustarður Sinapis sp.   1       

Mynta Mentha sp.   1   1   

Mynta Mentha piperita   1   1   

Mýrarsóley Parnassis palustris           

Njóli Rumex longifolius 1   1     

Næpur Brassica rapa var. rapa     1     

Ólafssúra Oxyria digyna 1         

Ólafssúra/rhabarber Rheum digynum   þarf að athuga.           
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Piparrót Armoracia lapathifolia   1   1   

Rabarbari Rehum x cultorum   1       

Radísur Raphanus sativus     1     

Rauðrófur Beta vulgaris var. Cruenta     1     

Rauðsmári Trifolium pratense    1       

Reyniviður Sorbus aucuparia 1         

Reyrgresi Holcus odoratus/Hierochloë odorata           

Rófur botfelskar, 
fóðurnæpur) B. Campestris rapifera     1     

Rósir Rosa spp.           

Rúðurunni Ruta graveolens   1       

Rúgur (mistókst) ???         1 

Salat Lactuca sativa     1     

Salvia Salvia officinalis   1   1   

Sandstör Carex arenaria   1       

Selgresi Plantago lanceolata 1   1     

Sellerí Apium graveolens     1     

Sigurskúfur Epilobium angustifolium 1         

Skarfakál Cochlearia officinale 1   1 1   

Skessujurt Levisticum officinale   1       

Sígóð Foeniculum vulgare     1     

Smári Trifolium repens pratense et arvens 1         

Snitkál, hvítkál ? ???     1     

Sortulyng Arctostaphylos uva-ursi   1       

Sólber Ribes nigrum   1       

Sóldögg Drosera rotundifolia           

Spínat Spinacia oleracea     1     

Steinselja Petroselinum crispum   1   1   

Stokkrós  Althaea officinalis   1       

Stúfa Succisa pratensis   1       

Sæhvönn Ligusticum scoticum   1       

Tágamura Potentilla anserina      1     

Tófugras Dryopteris filix mas 1         

Túnfífill Taraxacum officinale   1 1     

Túnsúra Rumex acetosa     1     

Vallhumall Achillea millifolium 1 1       

Valmúi Papaver somniferum   1       

Vetrarlaukur Pyrola grandiflora           

Villilaukur Allium oleraceum 1   1     

Villilín Linum catharticum           

Víðir Salix spp. 1         

Æruprís þykkblaðaður Veronica beccabunga           

Ætihvönn Angelica archangelica 1 1 1 1   

 


