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Hreppti skaða skjótlegan 

skip úr Garðahverfi. 

Ýtti það á ufsarann 

einmánaðar dag fyrstan. 

 

Sunnan hroða veður var 

viður fjöllin sungu, 

hvein í voðum vísundar 

valt á boðum súðamar. 

 

Veðrin gripu voðagjörn, 

virðar flestir meina, 

að í svip á síldartjörn 

sig kollhlypi rangabjörn. 

 

Sex á téðum mastramar 

Menn frígeðja, valdir, 

helið réði þrykkja þar 

þangs á beði Sviðsbrúnar. 

 

Þessir hétu Þórður, Sveinn, 

þá Magnús, Ásgautur, 

Erlends getur bragur beinn, 

Bjarni metinn dyggðahreinn. 

(Höf. óþekktur)  
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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

    Hvanneyri, 30. nóvember 2012 

 ______________________________

  Tinna Rut Pétursdóttir 
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Ágrip 

Í Garðahverfi á Álftanesi eru merki um minjar frá fyrri öldum byggðar. Þjóðminjasafn Íslands 

hefur unnið að skráningu þessara minja og nemur fjöldi þeirra um 500. Markmið þessa 

verkefnis er að finna leið til að gera menningarminjar í Garðahverfi áhugaverðan hluta af 

umhverfinu og gera þær jafnframt aðgengilegar almenningi. 

Til að ná settu markmiði voru gerðar greiningar á náttúru-, menningar- og upplifunarþáttum 

svæðisins. Út frá greiningum eru síðan lagðar fram hönnunartillögur fyrir afmarkað svæði í 

Garðahverfi. Skipulagsnefnd Garðabæjar hefur um nokkurt skeið unnið að deiliskipulagi fyrir 

svæðið og hefur ráðgjafafyrirtækið Alta verið með í ráðum. Ítarleg undirbúningsvinna vegna 

deiliskipulagsins fór fram árin 2009 og 2010 og var ýmsum gögnum um minjar og náttúru 

svæðisins safnað sem höfundur naut góðs af. 

Ekki er ráðist í miklar breytingar á svæðinu heldur er reynt að virkja styrkleika svæðisins. 

Stuðlað er að varðveislu menningar- og náttúruminja í Garðahverfi. Sérstaklega er tekið mið 

af sögulega sérstöku búsetulandslagi og aldagömlu hlutverki svæðisins, sem kirkju- og 

menningarstaðar, en um leið er lögð áhersla á að gera almenningi kleift að stunda þar útivist, 

komast í nálægð við náttúruna og sögu fyrri tíma. 

Óvenjulega miklar minjar hafa varðveist í Garðahverfi, en það er sérstakt að svo samfellt 

svæði innan höfuðborgarsvæðisins sé enn að mestu leyti óhreyft. Elstu minjar í Garðahverfi 

eru líklega frá landnámi en segja má að á síðmiðöldum hafi Garðahverfi myndað þorp, eða að 

minnsta kosti verið vísir að þorpi. Það er því óhætt að segja að „menningarlandslag“ af þessu 

tagi sé fátítt ef ekki einstakt. 

Fornleifar eru takmörkuð og óendurnýjanleg auðlind. Minjar sem ekki hafa verið varðveittar 

eru glataðar að eilífu. Okkur ber því skylda til að umgangast eftirstandandi minjar af virðingu 

og gæta þeirra fyrir hönd komandi kynslóða. Íslenskar menningarminjar eru lifandi 

vitnisburður um samfélagsskipan og lífshætti liðinna kynslóða. Mikilvægt er að hlúa að stað 

sem þessum og gæta þess að hann haldi sérkennum sínum um ókomna tíð. 

Lykilorð: Garðahverfi, menningarminjar, náttúruminjar, náttúra, útivist.  
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Þakkir 

Fyrst og fremst vil ég þakka  leiðbeinanda mínum Reyni Vilhjálmssyni landslagsarkitekt fyrir 

góða leiðsögn, áhugasemi, hvatningu og skemmtilegar samverustundir. Einnig vil ég þakka 

teiknistofunni Landslag e.h.f. sérstaklega fyrir hlýlegar móttökur og vinnuaðstöðu. 

Ég vil þakka öllum þeim aðilum sem komu að gagnasöfnuninni s.s. Arinbirni Vilhjálmssyni 

skipulagsstjóra Garðabæjar, starfsfólki bókasafns Garðabæjar, Steinari J. Lúðvíkssyni 

blaðamanni og Ragnheiði Traustadóttur fornleifafræðingi. 

Finni Kristinssyni landslagsarkitekt vil ég þakka fyrir aðstoð og yfirlestur þessarar ritgerðar. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og mikla 

þolinmæði. 

Ritgerðina tileinka ég ömmu minni Svövu Jenný Jóhannesdóttur og afa mínum Friðfinni 

Friðfinnssyni en þau eru bæði jarðsett í Garðakirkjugarði í Garðahverfi. 
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1 Inngangur 

1.1 Tilurð og markmið verkefnis 

Höfundur er búsettur og uppalinn í Garðabæ. Þrátt fyrir að Garðahverfi tilheyri landi 

Garðabæjar þá var svæðið sjaldan heimsótt og ástæðan líklega fjarlægð svæðisins frá 

íbúðabyggð. Svæðið einkennist af smábýlum þar sem stundaður er smábúskapur, bæði með 

sauðfé og hross. Almenningur sem heimsækir svæðið á oftar en ekki erindi í Garðakirkju og 

kirkjugarðinn sem stendur á Garðaholti. Samkomuhús Garðabæjar er einnig staðsett í 

Garðahverfi og er húsið leigt út fyrir margs konar félagastarfsemi, árshátíðir, veislur o.fl. 

Að mati höfundar er Garðahverfi einstakur staður. Þrátt fyrir legu sína nánast á miðju 

höfuðborgarsvæðinu hefur byggðin staðið nær óbreytt um langt skeið. Byggðarmynstrið og 

sýnilegar minjar um eldri byggð og landnýtingu bera vitni um gamla tíma. Í þau skipti sem 

höfundur hefur heimsótt svæðið hafa menningarminjar aldrei veitt sérstaka eftirtekt. Þær eru 

margar hverjar ekki í alfaraleið og því ekki auðsjáanlegar.  

Markmið þessa verkefnis er því að finna leið til að gera menningarminjar í Garðahverfi 

áhugaverðan hluta af umhverfinu og gera þær aðgengilegar almenningi. Tilgangurinn er að 

draga menningarminjar svæðisins fram og nýta þær sem verðmæti. Höfundur leitar svara við 

eftirfarandi spurningu: 

„ Er grundvöllur fyrir því að varðveita og hlúa að fornminjum í Garðahverfi“? 

1.2 Önnur sambærileg verkefni 

Hjördís Sigurðardóttir, fyrrum nemandi í Umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla 

Íslands, vann lokaverkefni árið 2009 sem ber heitið Umhverfi stóriðju og menningarminjar – 

sóknarfæri í allra þágu. Á lóð álversins Rio Tinto Alcan í Straumsvík eru merkar fornminjar 

og gerir Hjördís tillögur að umhverfi fornminjanna ásamt tengingu við álverið. Hún leitar 

jafnframt svara við því hvort fornminjar og stóriðja geti staðið saman sem andstæður en um 

leið skapað sterka heild. 

Verkefnin eru sambærileg að því leyti að í báðum verkefnum er leitast við að gera 

menningarminjar aðgengilegar almenningi. Markmið verkefnanna eru aftur á móti mjög ólík, 

menningarminjarnar í Garðahverfi mun fleiri og afmarkað athugunarsvæði í Garðahverfi mun 

stærra. 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Vinnuferli, gögn og aðferðir 

Undirbúningsvinna hófst sumarið 2011 en þá fór höfundur í vettvangsferðir um Garðahverfi 

þar sem teknar voru myndir, ásamt því að reyna að upplifa „anda staðarins“.  Tilgangur og 

markmið verkefnis var skilgreint (1. kafli). Í fyrsta kafla er einnig fjallað um sambærileg 

verkefni. 

Þegar búið var að skilgreina tilgang og markmið verkefnis tók við umfangsmikil gagnaöflun. 

Rituðum, rafrænum og munnlegum heimildum um svæðið var safnað. Samráð var einnig haft 

við hagsmunaaðila en m.a. var haft samráð við skipulagsfulltrúa Garðabæjar og 

fornleifafræðing sem vann fornleifaskráningu á athugunarsvæðinu. Meðal gagna voru ýmsar 

upplýsingar um Garðahverfi, s.s. upplýsingar um gildandi skipulag, núverandi byggð og 

landnotkun, söguágrip o.fl. (3. kafli). Í þriðja kafla er afmörkun athugunarsvæðis einnig 

skilgreind. 

Í kjölfar heimildavinnu tók greiningarvinna við. Gerðar voru greiningar á náttúru-, 

menningar- og upplifunarþáttum svæðisins (4. kafli). Greiningarnar voru aðallega unnar út frá 

vettvangsferðum, lestri og greiningu korta, loftmynda og skipulagsuppdrátta, ásamt 

sögulegum heimildum úr bókum og af netinu. Í greiningarvinnunni var m.a. stuðst við 

hugmyndafræði Kevin Lynch og Simon Bell. 

Þegar greiningarvinnunni var lokið voru lagðar fram hönnunartillögur fyrir afmarkað svæði í 

Garðahverfi (5. kafli). Við úrvinnslu greininganna og gerð hönnunartillagna var notast við 

AutoCAD 2012, Adobe Photoshop CS5, Adobe InDesign CS5 og Microsoft Office Word 

2007. 

Í sjötta kafla þessarar ritgerðar eru umræður og ályktanir. Þar mun höfundur meðal annars 

svara því hvort grundvöllur sé fyrir því að varðveita fornminjar í Garðahverfi um ókomin ár. 
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3 Garðahverfi 

3.1 Staðsetning 

Garðahverfi er staðsett suðvestast á höfuðborgarsvæðinu og markar jafnframt vestasta hluta 

Garðabæjar. Suðausturhluti þess liggur að Hafnarfirði en norðurhluti þess liggur að 

Arnarnesvogi og Lambhúsatjörn. Til vesturs afmarkast svæðið af Skógtjörn. Að sunnanverðu 

markast svæðið af strandlínu. Aðalvegtenging er um Álftanesveg sem er stofnbraut að 

Hafnarfjarðarvegi (1. mynd). 

 

1. mynd. Staðsetning Garðahverfis. 

Landfræðilega er mögulegt að líta á Garðahverfi sem þrjú svæði, Suðvestursvæði 

(Dysjamýri), Miðsvæði (Garðaholt) og Norðursvæði (Álamýri, Gálgahraun) (Guðlaugur 

Rúnar Guðmundsson, 2001). 

3.2 Afmörkun athugunarsvæðis 

Höfundur mun ekki koma til með að vinna með Garðahverfið í heild sinni heldur mun 

höfundur vinna með afmörkun deiliskipulags fyrir Garðahverfi. Svæðið afmarkast að 

vestanverðu af Aukatjörn, Skógtjörn og sveitarfélagamörkum Garðabæjar og Álftaness. Að 

norðanverðu afmarkast það af Garðavegi, en þó er skógræktarsvæðið á Garðaholti 

(Grænigarður) og svæði umhverfis félagsheimilið Garðaholt tekið með. Að austanverðu er 

miðað við mörk deiliskipulags Hleina að Langeyrarmölum. Að sunnanverðu markast svæðið 
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af strandlínu (2. mynd). Afmarkaða svæðið er í eigu bæjarsjóðs Garðabæjar og er 79 ha að 

stærð (Einar Ingimarsson 2007). 

 

2. mynd. Afmörkun athugunarsvæðis (Alta, 2012). 

3.3 Gildandi skipulag 

Samkvæmt Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 er Garðahverfi skilgreint sem minja- og 

íbúðasvæði. Þar er m.a. sett það markmið að tryggt verði að byggð falli að umhverfi og 

stuðlað sé að útivist og náttúruskoðun og varðveislu verðmætra náttúru- og menningarminja. 

Tekið er mið af minjasvæði, svæði Garðakirkju og kirkjugarðs, svo og skógarsvæði við 

hábungu holtsins og ný byggð löguð að þessum þáttum (3. mynd) (Einar Ingimarsson 2007). 

 

3. mynd. Byggingasvæði Garðabæjar (Einar Ingimarsson 2007). 
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Samkvæmt þéttbýlisuppdrætti Aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 er stofnstígur 

skilgreindur meðfram strandlínu svæðisins að sunnanverðu og meðfram Álftanesvegi að 

Álftanesi, en stofnstígar eru skilgreindir sem megin göngu- og hjólaleiðir sem mynda 

samhangandi net. Ennfremur liggja stígar í kring um Balatjörn yfir Garðahraunið í átt að 

Hrafnistu og Garðabæ annars vegar og meðfram Skerseyri í átt að Hafnarfirði hins vegar (4. 

mynd) (Einar Ingimarsson 2009). 

 

4. mynd. Þéttbýlisuppdráttur, Aðalskipulag Garðabæjar (Einar Ingimarsson 2009). 

Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er Garðahverfið skilgreint að hluta sem byggðarreitir 

fyrir blandaða byggð til 2024 og að hluta sem opið óbyggt svæði (5. mynd) (nes Planners 

2002). 

Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið, nema fyrir reit umhverfis félagsheimilið 

Garðaholt, en að því eða í grennd við það liggja svæði sem hafa verið deiliskipulögð. 

Deiliskipulag Hleina að Langeyrarmölum liggur að skipulagssvæðinu austanverðu. 
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5. mynd. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins (nes Planners 2002). 

3.4 Núverandi byggð og landnotkun 

Félagsheimilið Garðaholt, Garðakirkja, Garðakirkjugarður og bærinn Krókur mynda kjarna 

svæðisins (6. og 7. mynd). Krókur er lítill bárujárnsklæddur burstabær sem var endurbyggður 

úr torfbæ árið 1923. Í Króki var búið allt til ársins 1985. Árið 1998 voru bæjarhúsin í Króki 

ásamt útihúsum og innbúi gefin Garðabæ að gjöf, með því skilyrði að bærinn yrði 

endurbyggður. Krókur gegnir nú hlutverki safns, en þar má finna upplýsingar um sögu 

Garðaverfis og búsetu á svæðinu (Garðabær, á.á.). 

 

    6. og 7. mynd. Félagsheimilið Garðaholt og Krókur (Árni Geirsson, 2010) og Garðakirkja. 

Garðahverfi einkennist af fjölda smábýla sem reist voru m.a. til að stunda róðra á Faxaflóa. 

Ábúð er á 14 stöðum. Íbúðarhús eru eftirfarandi: Krókur 2, Grund, Nýibær, Nýibær 2,Pálshús, 

Dysjar, Vestri Dysjar, Miðengi, Holt, Hlíð, Grjóti, Breiðholt, Hausastaðir (2. mynd). Efst á 
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Garðaholti er skógræktarreiturinn Grænigarður en þar stendur eitt þessara 14 íbúðarhúsa. 

Íbúðarhúsin Grund, Grænigarður og Breiðholt flokkast sem nýbýli en þau voru reist á árunum 

1950-1962. Hin býlin voru reist á árunum 1909-1946. Í gegn um tíðina hafa bæjarstæði tekið 

litlum breytingum og hefur byggðarmynstrið því að mestu leyti haldist óbreytt. Á svæðinu er 

stundaður smábúskapur, bæði með sauðfé og hross (8. mynd) (Alta 2012). 

 

     8. mynd. Horft yfir Garðahverfi (Landslag ehf., 2001). 

3.5 Söguágrip 

3.5.1 Landnám í landi Garðabæjar 

Rekja má upphaf búsetu í landi Garðabæjar aftur til landnámstíðar. Í Landnámabók er getið 

tveggja jarða sem byggðar voru innan núverandi bæjarmarka á landnámstíma. Ásbjörn 

Össurarson, bróðursonur Ingólfs Arnarsonar er sagður hafa búið á Skúlastöðum en hann nam 

land milli Hraunsholtslækjar og Hvassahrauns og Álftanes allt (Ragnar Karlsson & Jón 

Jónsson, 1992). 

Ekki er vitað með vissu hvar Skúlastaðir voru. Líklegt þykir að Skúlastaðir hafi verið þar sem 

nú eru Garðar á Álftanesi. Bent hefur verið á að ein af merkingum orðsins garður sé hús eða 

bær. Líklegt verður að teljast að nokkur húsaþyrping hafi myndast í kring um bæ 

landnámsmannsins og hafi sú byggð verið kölluð í Görðum sem fljótlega hafi orðið að nafni 
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staðarins. Þess má einnig geta að bæjarnafnið Garðar á Álftanesi kemur oft fyrir í 

Íslendingasögum (Steinar J. Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson, 2001). 

3.5.2 Byggð og búseta í Garðahverfi 

Innan Garðahverfis voru fjölmargar jarðir en þær voru skv. Jarðatali 1847: Dysjar, Bakki, 

Pálshús, Nýibær, Garðar, Ráðagerði, Miðengi, Hlíð, Móakot, Hausastaðakot og Hausastaðir. 

Á hverri jörð voru auk þess hjáleigur og þurrabúðir, Dysjakot á Dysjum, Krókur, Háteigur, 

Garðhús, Hóll, Sjávargata og Garðabúð í Görðum, Hlíðarkot og Gata í Hlíð, Katrínarkot, 

Arndísarkot og Köldukinn á Hausastöðum. Sumar hjáleigurnar voru svo utan sjálfs 

Garðahverfis. Byggðin var nokkuð þétt og vel tengd saman því götur voru á milli allra bæja. 

(Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003).  

Garðar voru kirkjujörð og höfðu í 

kring um sig umfangsmikla hjáleigu-

byggð á 15. - 18. öld. Hjáleigubæir 

við Garða voru flestir smáir og 

jafnvel mörg heimili á hverjum þeirra 

(9. mynd). Um 1800 var nær allt land 

Garðasóknar í eigu kirkjunnar eða 

krúnunnar. Garðasókn var ellefta 

tekjuhæsta sóknin á landinu af 179 

sóknum árið 1737 (Alta 2012). 

Heimildir vitna um að Garðakirkja hafi þegar á 14. öld átt töluverðar jarðeignir (Ragnar 

Karlsson & Jón Jónsson, 1992).  

Útræði var mikið úr Garðasókn á öldum áður og var róið úr heimavör að Görðum allt árið um 

kring (10. og 11. mynd). Garðahverfi var ekki sjávarpláss í hefðbundnum skilningi heldur 

fremur viðleguver. Sjómenn fengu inni á lögbýlum og hjáleigum og greiddu fyrir vissa 

þjónustu (Narfi Jónsson, 2009). 

9. Mynd. Hjáleigan Háteigur árið 1915 (Ragnar Karlsson & 

Jón Jónsson, 1992). 
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10. mynd. Heimræði var af flestum býlum í Garðahverfi (Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 1992). 

3.5.3 Garðakirkja 

Talið er að kirkja hafi verið að Görðum á Álftanesi allt frá því að kristni var lögtekin á Íslandi 

árið 1000. Lengst af mun kirkjan hafa verið lítil og að mestu reist úr torfi og grjóti. 

Garðakirkja var ein af auðugustu kirkjum landsins að landi og jörðum. Fyrsta timburkirkjan 

að Görðum var reist upp úr aldamótunum 1800. Árið 1879 var hafist handa við að 

endurbyggja Garðakirkju. Kirkjunni var valinn staður ofar í hæðinni en eldri kirkjurnar höfðu 

staðið. Umræður voru um að flytja kirkjuna til Hafnarfjarðar, enda var þar þéttbýlasti staður 

hreppsins og þótti Hafnfirðingum langt að sækja kirkju að Görðum. Nýbyggð þótti 

Garðakirkja eitt veglegasta guðshús á Íslandi enda sérstaklega vel til hennar vandað. (Steinar 

J. Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson, 2001).  

Hafnarfjarðarkirkja, sem tekin var í notkun árið 1914, eignaðist alla kirkjumuni Garðakirkju 

og í kjölfarið lagðist kirkjuhald að Görðum niður. Lítið sem ekkert var gert fyrir Garðakirkju 

næstu áratugina og varð hún veðri og vindum að bráð. Árið 1939 var kirkjan rifin þannig að 

tóftin ein stóð eftir (12. og 13. mynd) Það var síðan ekki fyrr en árið 1953 að Kvenfélag 

Garðahrepps tók málefni kirkjunnar í sínar hendur og hafist var handa við endurbyggingu 

hennar. Var áhersla lögð á að endurbyggja kirkjuna í upphaflegri mynd eftir því sem tök voru 

á. Endurbyggingunni lauk árið 1966. Garðakirkja var sóknarkirkja Garðhreppinga og 

Garðbæinga til ársins 1995, en þá var Vídalínskirkja við Hofsstaði vígð (Steinar J. 

Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson, 2001). Guðsþjónustur í Garðakirkju fara fram allan ársins 

hring og yfir sumarmánuðina fer helgihald í Garðasókn nær eingöngu fram í Garðakirkju 

(Garðasókn, á.á.). 

11. mynd. Garðavör tilheyrði Görðum (Alta, 

2012). 
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12. mynd. Garðakirkja eftir að hún var aflögð (Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 1992). 

Kirkjugarður hefur verið við Garðakirkju frá öndverðu. Kirkjugarðurinn er staðsettur sunnan 

kirkjunnar og liggur nokkru lægra en kirkjan sjálf. Gamli grafreiturinn er staðsettur suðvestan 

við Garðakirkju. Í grafreitnum er að finna suma merkilegustu legsteina á Íslandi, en nokkrir 

þeirra eru frá 17. öld. Grafreiturinn er nú markaður hlöðnum steinveggjum á þrjá vegu 

(Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). 

3.5.4 Prestsetrið og frumkvöðlastarf 

Garðar gáfu mikið af sér til lands og sjávar og komust margir prestar sem þar sátu í góð efni. 

Þeir réðu því hversu mörg býli voru byggð í landi jarðarinnar og hversu miklir skattar og 

kvaðir voru innheimtar til hennar (Alta 2012). 

Prestarnir voru oft á tíðum frumkvöðlar á ýmsum sviðum. Má þar nefna séra Guðlaug 

Þorgeirsson sem gegndi prestsembætti að Görðum 1746-1781. Helsta ástríða Guðlaugs á 

embættisárum hans var matjurtarækt en talið er að hann hafi fyrstur manna á Íslandi náð 

almennilegum tökum á kartöfluræktinni. Guðlaugur beitti sér fyrir því að sóknarbörn hans 

tækju upp matjurtarækt og árið 1778 hlaut hann viðurkenningu frá konungi fyrir framlag sitt 

til garðræktar (Fanney H. Kristjánsdóttir, 2009). 

Séra Markús Markússon sem gegndi embætti 1780 – 1825 var einnig hvatamaður garðræktar 

og hélt henni vel við eftir að Guðlaugur lét af störfum. Hann var einnig mikill áhugamaður um 

uppbyggingu og nýjungar í húsagerð og stóð fyrir ýmsum byggingarframkvæmdum í 

Garðahverfi (Fanney H. Kristjánsdóttir, 2009). 

13. Mynd. Garðakirkja árið 1939 (Alta, 2012). 
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Margir aðrir merkismenn hafa setið að Görðum. Þeirra þekktastur er vafalaust Jón biskup 

Vídalín sem var mikill ræðuskörungur og höfundur húslestrabókar, Vídalínspostillu. Þá má 

einnig nefna Þorkel Arngrímsson, sem m.a. samdi rit um lækningar, Árna Helgason, sem var 

frumkvöðull að stofnun Hins íslenska bókmenntafélags og Helga Hálfdanarson, sem var 

þekktur fyrir rit sín um kristin fræði (Steinar J. Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson, 2001). 

3.5.5 Fyrsti heimavistarskólinn 

Einn fyrsti vísir að reglulegu skólahaldi fyrir börn og ungmenni hér á landi var 

Hausastaðaskóli í Garðahverfi 1791-1812. Tildrög skólahaldsins voru þau að Jón Þorkelsson, 

fyrrum skólameistari í Skálholti, mælti svo fyrir í erfðaskrá sinni að eigur hans skyldu renna í 

sjóð, Thorkilliisjóðinn, og átti hann síðan að standa straum af menntun fyrir fátækustu og 

mest þurfandi börn í Kjalarnesþingi. Hausastaðir í Garðahverfi urðu fyrir valinu og tók 

skólinn til starfa árið 1791 (14. mynd) (Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 1992). 

 

           14. mynd. Líkan af Hausastaðaskóla (Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 1992). 

Börnin voru tekin í skólann sex til átta ára gömul og voru þar fram á 17. aldursár. Meðal 

kennslugreina var lestur og skrift sem börnin þurftu að læra til undirbúnings fermingar, 

reikningur og margvísleg hagnýt störf. Drengirnir áttu að kunna öll venjuleg störf við 

heyskap, jarðrækt og fiskveiðar, en stúlkurnar fengu tilsögn í hefðbundnum 

vinnukonustörfum, jafnt utan húss sem innan. Eftir að skólinn hafði verið starfsræktur í 20 ár 

gekk sjóðurinn til þurrðar. Ekki fékkst fjármagn annars staðar frá til skólahaldsins og var 

starfsemin því lögð niður árið 1812 og munir skólans seldir á uppboði (Ragnar Karlsson & 

Jón Jónsson, 1992). 
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4 Landslagsgreining 

Landslag er flókið og margþætt fyrirbæri 

sem hægt er að skoða frá margvíslegum 

sjónarhornum. Landslag samanstendur 

annars vegar af þeim náttúrulegu og 

menningarlegu útlitsþáttum sem hver 

landslagsgerð einkennist af og hins vegar 

af því gildi og þeirri merkingu sem 

manneskjur skynja í viðkomandi lands-

lagi. Í hugtakinu „landslag“ mætast því 

hin ytri „hlutlæga“ eining (náttúra, 

menningarminjar) og hin innri „huglæga“ 

skynjun (e. perception) þess sem upplifir 

(15. mynd) (Hrafnkell Á. Proppé, erindi 

3. febrúar 2011). Landslagsgreiningar eru 

framkvæmdar til að draga fram þau 

einkenni sem landslag svæðis hefur að geyma. Landslagsgreining auðveldar að bera kennsl á 

mikilvæg atriði í umhverfinu þegar taka á ákvarðanir varðandi landnotkun, landnýtingu eða 

skipulag (Hrafnkell Á. Proppé, erindi 25. janúar 2011). 

4.1 Náttúrufar 

4.1.1 Jarðfræði 

Grágrýti er ráðandi bergtegund á því svæði sem Garðabær nær yfir. Er það víðast í tveimur 

lögum. Neðra lagið er bólstraberg sem verður til þegar hraun rennur undir vatni eða ís. 

Bólstrabergslögin sjást vel við ströndina neðan við Dysjar og Bakka í Garðahverfi. Ofan á 

bólstraberginu er víðast venjulegt grágrýtishraun sem runnið hefur á þurru landi á hlýskeiðum 

á milli jökulskeiða. Um uppruna þess er ekki vitað með vissu en talið er líklegt að það sé 

komið úr eldstöðvum við Grindaskörð (Steinar J. Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson, 2001). 

Grágrýtið er víða hulið lausum jarðlögum og seti (16. mynd) (Alta 2012). 

15. mynd. Landslagshringur (Hrafnkell Á. 

Proppé, 2011). 
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16. mynd. Berggrunnur (Alta, 2012). 

Í Garðahverfi sjást greinileg merki jökultímans, jökulruðningar, og eru þau frá síðasta 

jökulskeiði sem talið er að hafi lokið fyrir 10-12 þúsund árum. Víða standa jökulrákaðar 

grágrýtisklappir upp úr jarðveginum, aðallega efst á Garðaholti. Af stefnu jökulrákanna má 

ráða síðustu rennslisstefnu jökulsins sem yfir þeim lá (Alta 2012). 

Á suðaustanverðu holtinu liggur hið mikla hraun sem runnið hefur úr Búrfelli og kallast einu 

nafni Búrfellshraun (á þessu svæði kallað Garðahraun). Talið er að hraunið hafi runnið fyrir 

u.þ.b. 7000 árum, eða um það bil 3000 árum eftir að jökulskeiðinu lauk (16. mynd) (Alta 

2012). 

Af jarðlögum er hægt að sjá að sjávarmörk hafa verið mjög breytileg í gegn um aldirnar. Í 

fyrri tíð hefur sjávarborð verið mun ofar en nú er og sjást þess greinileg merki. Við ströndina 

fyrir neðan Garða og síðan efst austan megin á Garðaholti má sjá strandset, sem er merki um 

hærri sjávarstöðu fyrr á tímum, þegar jökla var að leysa. Efst á Garðaholtinu eru einnig merki 

um forna strandlínu sjávar (17. mynd) (Alta 2012). Svo virðist sem sjávarstaða hafi verið 

talsvert lægri þegar Búrfellshraun rann fyrir um 7000 árum  (Sigurður Trausti Traustason, 

2009). 
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   17. mynd. Áður lá strandlína um efsta hluta Garðaholts (Alta, 2012). 

Sjór gengur stöðugt á land og minna má í því sambandi á örnefni eins og Garðatjörn, 

Skógtjörn og Lambhúsatjörn sem nú eru hafsvæði sem engum kæmi til hugar að kalla tjarnir 

(Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 1992). Íbúar Garðahverfis vörðust sífellt ágangi sjávar og 

voru meðal annars byggðir sjóvarnargarðar, en sums staðar, til dæmis að Bakka hefur þurft að 

færa bæinn þrisvar sinnum frá sjónum (Sigurður Trausti Traustason, 2009). 

4.1.2 Vatnafar 

Margar heimildir benda til þess að Garðahverfi hafi verið mjög ríkt af vatni. Bólstraberg getur 

verið mjög gjöfult hvað grunnvatn varðar en á þó líka til að vera gersamlega þétt (Ragnar 

Karlsson & Jón Jónsson, 1992). Fjöldi brunna eru á svæðinu en í hverju bæjartúni var svolítill 

brunnur og sérstakar brunngötur lágu til þeirra. Mikilvægasta vatnsbólið var þó Garðalind sem 

aldrei þraut (18. mynd) (Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). Í 

Garðahverfi eru einnig framræstar mýrar en þær eru Dysjamýri, Garðamýri og Álamýri (19. 

mynd) (Alta 2012). 

 

      18. og 19. mynd. Vatnsbólið Garðalind og Garðamýri. 
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4.1.3 Gróðurfar 

Gróðurfar Garðaholts er að mörgu leyti líkt gróðurfari á öðrum nesjum á höfuðborgarsvæðinu. 

Graslendi er ríkjandi utan túna (20. mynd). Algengar tegundir á graslendum nesjum á 

höfuðborgarsvæðinu eru túnvingull, blávingull, vallarsveifgras og snarrótarpuntur. Innan um 

eru stinnastör, grasvíðir og krækilyng, ásamt ýmsum blómplöntum. Ýmsar mosategundir eru í 

sverði (Alta 2012). 

 

20. mynd. Graslendi er ríkjandi í Garðahverfi (Árni Geirsson, 2009). 

Engin óröskuð votlendi eru í Garðahverfi og flokkast röskuð votlendi sem hálfdeigjur. 

Dysjamýri er framræst og er búið að breyta mestum hluta hennar í tún. Neðan við 

Garðakirkjugarð er minna raskað votlendi sem nefnist Garðamýri. Norðvestan við 

Garðaholtið er Álamýri sem nær niður að Skógtjörn, búið er að ræsa hana fram án þess þó að 

breyta henni í tún. Grös og starir einkenna mikið raskað votlendi (21. mynd) (Alta 2012). 

 

    21. mynd. Gróðurfar í Garðahverfi (Alta, 2012). 
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Búrfellshraunið er að mestum hluta vaxið mosaþembu, en vestast í því, á svæðinu sem liggur 

að Dysjamýri er graslendi ríkjandi. Efst á Garðaholti er skógræktarreiturinn Grænigarður, þar 

sem aðallega eru innfluttar trjátegundir (21. mynd). Lúpína er ríkjandi meðfram 

Garðaholtsvegi (vegur sem tengir saman Garðaveg og Álftanesveg) og teygir sig norðvestur 

meðfram skógræktargirðingunni og meðfram Álftanesveginum. Nokkuð er um sjálfsáð birki á 

holtinu í kringum Grænagarð (Alta 2012). 

Í Lambhúsatjörn vex mikið af marhálmi en plantan hefur takmarkaða útbreiðslu hér á landi. 

Áður höfðu búendur á Álftanesi nokkra búbót af marhálminum í Lambhúsatjörn. Hann þótti 

ágætur sem nauta- og kúafóður. Einnig var hann settur í rúmbotna, úr honum voru gerðar 

rúmdýnur og hann hafður í stopp í söðla og hnakka. Eftir að farið var að byggja hús úr timbri, 

var marhálmur notaður til einangrunar milli þilja (Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 1992). 

4.1.4 Dýralíf 

Í Skógtjörn og Lambhúsatjörn gætir mikils 

munar flóðs og fjöru og þrífst í þeim 

fjölbreyttur gróður og dýralíf. Tjarnirnar 

eru mikilvægir viðkomustaðir farfugla. 

Yfir vetrarmánuðina halda þar til endur og 

álftir. Lambhúsatjörn er meðal fárra 

áningarstaða margæsar hér á landi en hún 

hefur hér stutta viðdvöl á vorin og haustin á 

ferð sinni til og frá Bretlandi, þar sem hún 

hefur vetrarsetu, og Grænlands og freðmýra 

Kanada, þar sem hún dvelur yfir sumartímann (22. mynd) (Ragnar Karlsson & Jón Jónsson, 

1992). Þess má geta að marhálmur er ein aðalfæðutegund margæsarinnar (Umhverfisstofnun, 

á.á.). 

Aðrar dýrategundir eru hagamýs, en talsvert er af þeim á svæðinu. Einnig eru selir undan 

ströndinni (Alta 2012). 

4.1.5 Veðurfar 

Ríkjandi úrkomuáttir eru þær sömu að sumri og vetri, en í þurrviðri eru ríkjandi vindáttir 

breytilegar eftir árstíðum. Norðanátt er tíðasta vindáttin á sumrin í þurru veðri, en einnig 

austan- og suðaustanáttir (23. mynd). Meðalvindhraði í ríkjandi áttum er frá 4,5-5,5 m/s 

22. Mynd. Margæs hefur viðdvöl í Garðahverfi 

(Erling Ólafsson, 2012). 
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(gola). Úrkomu verður nær eingöngu vart í suðvestanáttum á sumrin. Meðalvindhraði er um 4 

m/s. Að vetri til eru austanáttir tíðastar, nema í úrkomu en þá eru suð- og suðvestanáttir 

ríkjandi (24. mynd). Meðalvindhraði í ríkjandi áttum er um 4,5 m/s. Að sögn íbúa 

Garðahverfis er suðaustanáttin hvössust, en í suðvestanáttum stígur aldan sem hæst (Alta 

2012). 

 

23. mynd. Tíðustu vindáttir að sumri (Alta, 2012). 

4.1.6 Náttúruminjar 

Skerjafjörður innan bæjarmarka Garðabæjar var friðlýstur sem búsvæði árið 2009 og er 

búsvæðið 427,5 ha að stærð (25. mynd). Markmiðið með friðlýsingunni er að vernda lífríki á 

strönd, í fjöru og grunnsævi Skerjafjarðar. Markmiðið er einnig að vernda útivistar- og 

fræðslugildi svæðisins en ströndin býr yfir auðugu lífríki og miklum möguleikum til útivistar. 

(Umhverfisstofnun, á.á.). 

 

25. mynd. Mörk verndarsvæðis innan marka Garðabæjar (Umhverfisstofnun, á.á.). 

24. mynd. Tíðustu vindáttir að vetri (Alta, 2012). 
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Skerjafjarðarsvæðið iðar af fuglalífi allan ársins hring og er svæðið mikilvægur 

viðkomustaður farfugla sem hafa þar viðdvöl á leið sinni til og frá norðlægum varpslóðum. 

Fjörur og leirur svæðisins eru einnig fullar af lífi en þar eru miklar þangfjörur og er grunnsævi 

með auðugu botndýralífi (26. mynd) (Umhverfisstofnun, á.á.). 

 

26. mynd. Þangfjara í Garðahverfi (Alta, 2012). 

4.2 Menningarminjar 

Árið 2003 var unnin stærsta fornleifaskráningin í Garðabæ fram að þeim tíma. Allt 

Garðahverfið var þá skráð á vegum Þjóðminjasafns Íslands og unnu Ragnheiður Traustadóttir 

og Rúna Knútsdóttir Tetzschner verkið. Á hinu skráða svæði eru mjög margar og afar 

merkilegar minjar um búsetu; um sjósókn, búskap, samgöngur, trúarlíf, skólahald og jafnvel 

réttarsögu. 

Minjar sem skráðar voru úr heimildum og á 

vettvangi voru alls 251 á jörðunum í 

Garðahverfi. Algengustu sýnilegu minjarnar 

eru tóftir í bæjarstæðum, bæði bæjahús og 

útihús, brunnar og grjóthlaðnir garðar. 

Garðarnir eru sérstaklega einkennandi fyrir 

svæðið (27. og 28. mynd) (Ragnheiður 

Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 

2003). Sýnilegu minjarnar eru ekki 

jafndreifðar um svæðið, en flestar eru þær í 

27. mynd. Hlaðnir grjótgarðar einkenna svæðið. 
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norðvesturhluta svæðisins þar sem leifar af hlöðnum görðum og tóftir eru mjög áberandi í 

landslaginu (29. mynd). Þar sem land hefur verið brotið til ræktunar eru ummerki um 

fornminjar mun minni (Alta 2012). 

 

    28. mynd. Rauðu línurnar sýna garðlög í Garðahverfi. Bakgrunnsmynd er frá árinu 1952 (Alta, 2012). 

 

     29. mynd. Dreifing minja í Garðahverfi (Alta, 2012). 

Elstu minjarnar í Garðahverfi eru trúlega frá landnámi en á síðmiðöldum má e.t.v. segja að 

Garðahverfi hafi verið þorp eða að minnsta kosti vísir að þorpi (Ragnheiður Traustadóttir & 
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Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). Það er því óhætt að segja að „menningarlandslag“ af 

þessu tagi sé fátítt ef ekki einstakt. 

Í þjóðminjalögum nr. 107/2001 er kveðið á um að stuðla beri að verndun menningarsögulegra 

minja í eigin umhverfi og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til 

komandi kynslóða, að auðvelda eigi aðgang að þeim, kynna þær þjóðinni og greiða fyrir 

rannsóknum. Samkvæmt lögunum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns 

raski. Í 10. grein laganna segir að fornleifum megi enginn hvorki landeigandi, ábúandi né 

nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja 

nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins (Þjóðminjalög 2001). 

4.2.1 Staða fornleifaverndar á Íslandi 

Samkvæmt þjóðminjalögum teljast allar minjar sem eru 100 ára og eldri til fornleifa. Aðeins 

hluti friðhelgra minja á Íslandi hafa hlotið friðlýsingu en það er hlutverk Fornleifaverndar að 

ákveða hvaða fornleifar skal friðlýsa. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis friðlýstu 

minjanna en einnig má friðlýsa samfelld svæði (Fornleifavernd ríkisins, á.á.). 

Í samanburði við hin Norðurlöndin þá er aldursfriðun fornleifa hvergi jafn ströng og á Íslandi. 

Ef tekið er mið af þeim fjármunum sem varið er í fornminjavernd þá eru Íslendingar frekar 

aftarlega í samanburði við hin Norðurlöndin. Það nægir ekki að setja lög, það þurfa einnig að 

fylgja fjármunir svo hægt sé að uppfylla ákvæði laganna (Sólborg Una Pálsdóttir, tölvupóstur, 

24. september 2012). 

Íslendingar eru skammt á veg komnir með fyrstu umferð fornleifaskráningar í landinu en 

líklega eru um 70% fornleifa óskráðar. Ástæðurnar eru ýmsar. Í fyrsta lagi hafa 

skráningaraðilar ekki komið sér saman um einn gagnagrunn fyrir fornleifaskráningu í landinu. 

Í öðru lagi þarf að auka skilning ríkis og sveitarfélaga á að hraða fyrstu umferð skráningar 

fornleifa en það er ekki hægt að vernda minjastaði nema hafa vitneskju um tilvist og 

staðsetningu fornleifanna. Þriðja ástæðan er sú að fornleifarannsóknir á Íslandi eru oftar en 

ekki gerðar af illri nauðsyn. Þær eru framkvæmdar vegna kröfu Fornleifaverndar ríkisins 

vegna mats á umhverfisáhrifum, vegna kröfu skipulagsmála og byggingaframkvæmda eða þá 

að fornleifafræðingar óska eftir að fá að hefja rannsókn (Fornleifavernd ríkisins, á.á.). Ættu 

slíkar rannsóknir ekki heldur að byggja á áhuga og vilja til að rannsaka fortíðina og söguna, 

skrá hana og miðla til almennings? 
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Nokkuð er um friðlýsingu samfelldra svæða á Íslandi en friðlýsingin er yfirleitt byggð á 

friðun náttúru. Þessi samfelldu svæði hafa oft á tíðum einnig merkileg samfelld minjasvæði að 

geyma sem sum hver eru friðlýst sem fornleifar og má í því samhengi nefna 

Vatnajökulsþjóðgarð. Á Norðurlöndunum hefur þróunin hins vegar verið í þá átt að horfa ekki 

á einstaka þætti í umhverfinu, heldur á umhverfið, landslagið í heild sinni; náttúru, minjar, 

menningu og mannvirki. Á Íslandi hefur þessi þróun gengið hægar. Mat á náttúru og mat á 

minjum hafa oftast verið aðskilin verkefni. Þetta er þó að breytast, t.d. voru náttúruþættir og 

minjaþættir unnir saman í Rammaáætlun um virkjanir á Íslandi. Einnig mun áhersla á 

„menningarlandslag“ og greiningu á því aukast í skipulagsvinnu á næstu árum. Þingvellir eru 

gott dæmi um stórt samfellt svæði sem friðlýst er sem menningarlandslag, þ.e. minjar, saga og 

náttúra. (Sólborg Una Pálsdóttir, tölvupóstur, 24. september 2012). 

Nú stendur yfir hugmyndasamkeppni um tillögur að hönnun ásýndar og umhverfis fornleifa 

við Stöng í Þjórsárdal. Fornleifavernd ríkisins í samvinnu við Skeiða- og Gnjúpverjahrepp og 

Arkitektafélag Íslands stendur fyrir samkeppninni. Um er að ræða frumkvöðlaverkefni en 

þetta er í fyrsta sinn sem minjastaður á Íslandi verður hannaður heildrænt með hliðsjón af 

umhverfisþáttum og með það í huga að gera hann aðgengilegan og áhugaverðan fyrir 

almenning (Félag íslenskra landslagsarkitekta, 2012). 

4.3 Rýmisgreining 

Rýmisgreining er aðferð sem kennd er við arkitektinn og skipulagsfræðinginn Kevin Lynch. 

Upphaflega notaði hann aðferðina við rannsóknir á bandarískum borgum (Lynch, 1960). 

Samkævmt Kevin Lynch byggja mismunandi þættir upp rýmið, en þættirnir eru eftirfarandi:  

 Leiðir (paths): stígar, vegir, slóðar o.fl. 

 Skil (edges): skýr mörk á milli tveggja ólíkra svæða. 

 Einkennissvæði (districts): einsleit svæði með sitt eigið svipmót eða auðkenni. 

 Þungamiðjur (nodes): samkomustaðir þar sem fólk mætist eða safnast saman. 

 Kennileiti (landmarks): sá hluti svæðis sem sker sig úr og er áberandi eða fólk þekkir 

og notar til að staðsetja sig og rata. 

Farið var á vettvang og svæðið skoðað og upplifað í raunkvarða. Greindar voru helstu leiðir, 

skil, einkennissvæði, þungamiðjur og kennileiti og fékk hver þáttur tvenns konar 

vægiseinkunn (30. og 31. mynd). 
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30. mynd. Einkennissvæði og kennileiti (Unnið eftir landgreiningu Alta). 

 

31. mynd. Leiðir, þungamiðjur og skil. 

4.4 SVÓT-greining 

SVÓT-greining er aðferð til að draga saman með skilvirkum hætti styrkleika og veikleika 

svæðis ásamt ógnunum og tækifærum. SVÓT er skammstöfun á orðunum styrkleiki 
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(strength), veikleiki (weakness), ógnun (threat) og tækifæri (opportunity). SVÓT-greining er 

gagnlegt tæki til að leggja grunn að framtíðarskipulagi. Með því að greina styrkleika og 

veikleika er lagt mat á stöðu svæðisins eins og hún er í dag og með því að meta ógnanir og 

tækifæri eru framtíðarkostir metnir. Við viljum eins og kostur er halda styrkleikum, bæta 

veikleika, nýta tækifærin og bregðast við ógnunum (32. mynd) (Gylfi Magnússon, 2003). 

 

32. mynd. Styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri Garðahverfis. 

4.5 Andi staðar 

Genius loci eða andi staðar vísar til þeirra gæða og sérkenna sem einn staður hefur umfram 

annan. Anda staðar er bæði að finna á stórum landssvæðum sem smáum. Öll hönnun verður 

að kallast á við áhrifamikinn staðaranda. Hægt er með hönnun að bæta fábrotin landsvæði og 

þannig skapa góðan staðaranda (Bell, 2004). 

Hjörleifur Stefánsson arkitekt útskýrir hugtakið andi staðar á eftirfarandi hátt í bók sinni Andi 

Reykjavíkur (Hjörleifur Stefánsson, 2008, 13): 

Saga okkar tengist ákveðnum stöðum landsins svo afdráttarlaust að þeir eru nánast 

eins og gerendur eða örlagavaldar. Þegar við komum á slíkan stað, sem við vitum að 

hefur verið vettvangur atburða sem mótað hefur sögu okkar jafnvel öldum saman, 

getur staðurinn orkað á okkur og kallað fram sérstök hughrif. Við tölum þá stundum 

um anda staðarins. 

SVÓT 

 
Það sem helst ógnar Garðahverfi er aukin 

þensla byggðar en svæðið þykir eitt 

ákjósanlegasta svæði fyrir íbúðabyggð sem 

enn er óbyggt á höfuðborgarsvæðinu.            

 
Helstu styrkleikar svæðisins felast í kyrrlátu 

og friðsælu umhverfi sem hefur varðveist að 

miklu leyti ósnortið frá fyrri tíð. Sterk tengsl 

við náttúruna og sögu fyrra tíma gera svæðið 

einstakt. 

 

Tækifæri Garðahverfis liggja helst í því 

fræðslugildi sem svæðið hefur upp á að 

bjóða, en þá er átt við fræðslugildi náttúru- og 

menningarminja. 

 
Helstu veikleikar svæðisins er takmarkað 

aðgengi almennings að menningarminjum. 

Minjarnar eru ekki í alfaraleið og því ekki 

auðsjáanlegar. 
 

Hækkandi sjávarstaða vegna 

hlýnandi veðurfars á jörðunni 

ógnar svæðinu einnig. 

VEIKLEIKAR 

ÓGNANIR 

TÆKIFÆRI 

STYRKLEIKAR 
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Að mati höfundar er Garðahverfi einstakur staður. Þrátt fyrir legu sína nánast á miðju 

höfuðborgarsvæðinu hefur byggðin staðið nær óbreytt um langt skeið. Byggðarmynstrið og 

sýnilegar minjar um eldri byggð og landnýtingu bera vitni um gamla tíma. Staðurinn hefur 

verið vettvangur atburða sem mótað hafa sögu okkar Íslendinga.  

Svæðið býr einnig yfir einstakri náttúrufegurð og fjölskrúðugu fugla- og dýralífi. Fallegt 

útsýni er til suðurs yfir Faxaflóann. Í góðu skyggni er útsýni mikið í allar áttir og fagurt um að 

litast. Þaðan blasir við fögur fjallasýn ásamt fallegu umhverfi. Til vesturs sést allt til 

Snæfellsness og er jökullinn oft tilkomumikill að sjá, einkum þegar hann er baðaður geislum 

kvöldsólarinnar. Esjan blasir við og þaðan er gott útsýni yfir Reykjavík, Kópavog og 

Seltjarnarnes og til suðurs blasa við fjöllin á Reykjanesskaganum en í góðu skyggni sést alla 

leið til Keflavíkur. Garðakirkja og kirkjugarðurinn ljá svæðinu ákveðna ró sem fuglasöngur 

og sjávarniður styrkja. Mjög eftirsóknarverðir eiginleikar liggja í nálægðinni við hafið. 

Yfir staðnum hvílir sérstakur andi, en allir þeir sem heimsækja staðinn finna fyrir þessum 

anda á einhvern hátt sem orð fá ekki auðveldlega lýst. Á heildina litið upplifði höfundur 

staðinn sem friðsæla vin, þar sem hægt er að gleyma amstri hversdagsins og hraða 

borgarinnar. 

5 Hönnunartillögur og niðurstöður 

Eins og fram hefur komið er eitt af markmiðum Aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 að 

stuðla að útivist, náttúruskoðun og varðveislu verðmætra náttúru- og menningarminja. 

Höfundur leggur því til að lagður verði stígur sem tengir saman áhugaverða viðkomustaði í 

Garðahverfi. Stígurinn (Garðastígur) mun svo tengjast stofnstíg meðfram strandlínu 

svæðisins, en stofnstígurinn er skilgreindur sem megin göngu- og hjólaleið samkvæmt 

Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016. Eins konar hringleið myndast um svæðið og er hún 

u.þ.b. 2,5 km að lengd. Ef gert er ráð fyrir að meðalgönguhraði sé 5 km/klst þá tekur um 30 

mínútur að ganga þessa leið (33. og 34. mynd). Höfundi finnst sérstaklega mikilvægt að góð 

tenging sé á milli Félagsheimilisins Garðaholts, Króks, Garðakirkju og Garðakirkjugarðs en 

samkvæmt rýmisgreiningu mynda þessir áfangastaðir þungamiðju svæðisins (Sjá Viðauka 1). 

Með lagningu stígakerfis er umferð stýrt um svæðið og þannig er komið í veg fyrir að umferð 

fólks trufli búfé og starfsemi sem minnst. 
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33. mynd. Rauð lína sýnir strandstíg og gul lína sýnir Garðastíg.

 

34. mynd. Stofnstígur meðfram sjávarkambi. 

Breidd gangstíga verður tvenns konar. Stofnstígurinn meðfram strandlínu verður 3 metra 

breiður en aðrir stígar 2 metrar að breidd. Yfirborðsefni stíganna verður malbik. Á stígana 

verða stenslaðir fróðleiksmolar um sögu svæðisins með hvítri málningu til að efla anda 

staðarins. Textabrotin munu eflaust koma til með að vekja fólk til umhugsunar. Þetta er 

sniðug leið til að miðla upplýsingum um umhverfið til almennings. Sagan lifnar við og verður 
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órjúfanlegur hluti af upplifun gesta (35. mynd). Einnig 

verður upplýsingaskiltum með upplýsandi myndum og 

texta komið fyrir á áhugaverðum viðkomustöðum. Gert er 

ráð fyrir að stígarnir verði upplýstir og verður lágum 

staurum komið fyrir meðfram annarri hlið stíganna með 

jöfnu millibili. 

Landslagsgreiningin, þ.e. greining á náttúrufari og menningarminjum kom að góðum notum 

við val á áhugaverðum viðkomustöðum. Einnig var haft samráð við Ragnheiði Traustadóttur 

fornleifafræðing sem vann fornleifaskráningu fyrir Garðahverfi. Viðkomustaðirnir voru valdir 

með fræðslugildi í huga. Nú verða taldir upp þeir viðkomustaðir sem urðu fyrir valinu. 

5.1 Áhugaverðir viðkomustaðir í Garðahverfi  

Félagsheimilið Garðaholt, Krókur, Garðakirkja og Garðakirkjugarður eru fyrstu 

viðkomustaðirnir. Ekki verður gerð frekari grein fyrir þeim en fjallað var um þá fyrr í þessari 

ritgerð (kaflar 3.4 og 3.5.3). Aðrir viðkomustaðir eru Ráðagerði, Háteigur, Garðatúngarður, 

Móakot, Sjávargata, Garðalind, Garðamýri og minningatorg í Garðafjöru (36. mynd). 

 

36. mynd. Áhugaverðir viðkomustaðir eru merktir með rauðum lit. 

  

35. mynd. Upplýsandi gangstígur. 
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5.1.1 Ráðagerði og Háteigur 

Ráðagerði var hjáleiga frá Görðum staðsett nærri túngarði milli Garða og Háteigs. Býlið er 

löngu farið í eyði og eru rústir fyrrum bæjarstæðis mjög óljósar. Um Ráðagerði er vel hlaðið 

gerði og innan þess leifar bæjarhúsa. Suðaustan við Ráðagerðisbæinn var tvískiptur kálgarður 

með hlöðnum grjótgarði í kring og bar hann nafnið Ráðagerðisgarður. Garðurinn hefur 

varðveist og er enn uppistandandi (37. og 38. mynd). Að öllum líkindum fór þar fram 

kartöfluræktun. Talið er að í Ráðagerðistúni hafi verið dómhringur, en þingstaður Álftnesinga 

var fluttur að Görðum árið 1816. Ekki fundust neinar minjar um dómhring við 

fornleifaskráningu en leifar geta leynst undir sverðinum (Ragnheiður Traustadóttir & Rúna 

Knútsdóttir Tetzschner, 2003).  

Háteigur var hjáleiga sem tilheyrði einnig kirkjujörðinni Görðum, staðsett upp við 

Garðatúngarð. Fyrir framan bæjarhúsin í Háteigi er myndarlegur garður. Garðurinn er 

grjóthlaðinn, nær upp í 1,2 m hæð og er um 17 x 48 m að stærð (37. og 38. mynd). Í 

Garðahverfi voru fjölmörg gerði sem þessi og í sumum þeirra fór fram einhvers konar ræktun 

(Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). 

 

37. mynd. Garður við Háteig í forgrunni,  Ráðagerðisgarður og Garðakirkja í bakgrunni. 

Höfundur leggur til að garðrækt verði endurvakin í Garðahverfi, en eins og áður hefur komið 

fram voru prestarnir sem sátu að Görðum miklir hvatamenn garðræktar. Garðurinn fyrir 

framan bæjarhúsin í Háteigi yrði nýttur til ræktunar matjurta og Ráðagerðisgarður nýttur undir 

kartöfluræktun (39. mynd) (Sjá viðauka 2). Almenningi gæfist svo kostur á að leigja garða til 

ræktunar undir leiðsögn eða þá að ákveðinn einstaklingur, félagskapur eða þjónustuaðilar 

svæðisins myndu taka að sér að rækta kartöflur á gamla mátann. 

38. mynd. Garður við Háteig t.v. og 

Ráðagerðisgarður t.h. 
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39. mynd. Hlaðinn grjótgarður við Háteig nýttur til ræktunar matjurta. 

5.1.2 Garðatúngarður 

Garðatúngarður var stór og mikill túngarður, hlaðinn af grjóti. Túngarðurinn teygði sig frá 

Balatjörn í suðaustri og allt að Skógtjörn í norðvestri. Túngarðurinn kom í stað annarra garða 

sem voru ofan við túnin og höfðu það hlutverk að vera nokkurs konar varnargarðar um 

akurreiti þegar akuryrkja var stunduð. Séra Markús Magnússon lét hlaða garðinn á seinni 

hluta 18. aldar (40. og 41. mynd). Ætla má að allir íbúar Garðahverfis hafi tekið þátt í 

byggingu túngarðsins enda hafa þeir líklega verið skyldugir til.  

 

40. mynd. Uppistandandi túngarður. 

41. mynd. Vestasti hluti Garðatúngarðs. 
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Í dag er garðurinn misvel varðveittur. Höfundur leggur því til að Garðatúngarður verði 

endurhlaðinn að mestum hluta og honum viðhaldið um ókomna tíð. Garðastígur liggur 

meðfram túngarðinum endilöngum og leggur höfundur því til að bekkjum verði komið fyrir 

með vissu millibili meðfram stígnum. Garðatúngarður veitir gott skjól fyrir kaldri 

norðanáttinni (42. mynd). Mælst er til þess að komið verði fyrir upplýsingaskilti við einn 

þessara bekkja sem gefur til kynna sögu Garðatúngarðs. Einnig er lagt til að túngarðurinn 

verði upplýstur að næturlagi. Eins og kom fram í SVÓT-greiningu er aukin þensla byggðar 

ein helsta ógn Garðahverfis, enda þykir svæðið hið ákjósanlegasta fyrir íbúðabyggð. Til að 

bregðast við þeirri ógn þykir höfundi upplagt að Garðatúngarðurinn verði endurgerður og 

myndi þá marka skilin milli minjasvæðis og íbúðabyggðar í náinni framtíð. 

 

42. mynd. Garðastígur liggur meðfram Garðatúngarði að mestum hluta. 

5.1.3 Móakot 

Móakot var hjáleiga frá Görðum, sem fór í eyði um 1930. Móakot er best varðveitta 

bæjarstæðið í Garðahverfi. Þar er að finna bæjarrústir með brunni og leifar útihúsa og 

túngarðs (43. og 44. mynd). Sjóvarnargarður hefur einnig varðveist neðan Móakots, með 

sjávarkambinum. Grjótgarðurinn er fallega hlaðinn, um 1,2 m á hæð og 1,5 m á breidd. Hann 
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er bæði hlaðinn úr fjörugrjóti og grjóti úr túninu, fyrst og fremst grágrýti (Ragnheiður 

Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). 

 

43. mynd. Bæjarrústir Móakots. 

Það gefur bæjarhólnum á Móakoti aukið gildi að hann sé algjörlega óspilltur af nútíma 

framkvæmdum. Höfundur leggur því til að bæjarstæðið verði nýtt til fræðslu, en staðurinn ber 

gömlu verklagi, byggingaháttum og landnotkun vitni. Mælst er til þess að helstu hlutar 

bæjarstæðisins verði merktir og sett verði upp upplýsingaskilti sem lýsir hverjum hluta fyrir 

sig. Til samanburðar verður svo reist tilgátuhús í landi Móakots, utan bæjarrústanna. Slík hús 

eru byggð eins og menn ætla að upprunaleg hús hafi litið út. Tilgátuhús geta veitt ákveðna 

innsýn í húsakost fyrri alda. Hér á landi hafa verið byggð nokkur tilgátuhús og má þar nefna 

Þjóðveldisbæinn á Stöng í Þjórsárdal, Eiríksstaði, Auðunarstofu, Rönd í Mývatnssveit. 

Höfundi finnst mjög áhugavert að reisa slíkt hús í Garðahverfi vegna þess að sjaldan eru 

híbýlum almúgans veitt athygli. 

Höfundur leggur einnig til að 

upplýsingaskilti verði komið fyrir við 

sjóvarnargarð neðan Móakots þar 

sem stuttlega verði gerð grein fyrir 

verklagi við gerð varnargarðsins, en 

verklaginu hefur verið lýst ítarlega í 

Örnefnalýsingu Garðahverfis 1976-7 

(45. mynd). 

44. mynd. Móakot er staðsett í 

suðvesturhluta Garðahverfis. 

45. mynd. Varnargarður hefur varðveist neðan Móakots. 
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5.1.4 Sjávargata 

Eins og áður hefur komið fram var Sjávargata hjáleiga og þurrabýli sem tilheyrði 

kirkjujörðinni Görðum. Býlið er staðsett suðvestur af Garðakirkjugarði. Bæjarstæðið hefur 

varðveist að miklu leyti og má þar sjá rústir býlisins og vel sýnilegar garðhleðslur (46. og 47. 

mynd) (Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). 

 

46. mynd. Rústir Sjávargötu. 

Höfundur leggur til að garðhleðslur verði endurhlaðnar og bæjarstæðið nýtt sem áningarstaður 

fyrir gesti Garðahverfis. Þar verður komið fyrir bekkjum og skúlptúrum eftir listakonuna 

Aðalheiði Eysteinsdóttur. Höfundi finnst skúlptúrar Aðalheiðar passa einstaklega vel við sögu 

Garðahverfis og vísa margir þeirra í landnotkun og búsetuhætti fyrri tíma, s.s. sjósókn, búskap 

o.fl. Á sama tíma geta skúlptúrarnir nýst sem eins konar leiktæki sem hvetja börn til þroskandi 

leikja (48 og 49. mynd). Höfundi þykir upplagt að koma skúlptúrum eftir Aðalheiði fyrir á 

fleiri viðkomustöðum til að ná sterkari tengslum við fortíðina og glæða þannig söguna lífi. 

 

48. mynd. Skúlptúrar eftir Aðalheiði Eysteinsdóttur. 

47. mynd. Sjávargata er staðsett suð-

vestur af kirkjugarði. 
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49. mynd. Bæjarstæði Sjávargötu nýtt sem áningarstaður. 

5.1.5 Garðalind og Garðamýri 

Garðalind er staðsett suðvestur af Garðakirkjugarði rétt fyrir ofan Garðamýri. Lindin er grafin 

undir stórum steini sem kallaður er Grettistak. Kletturinn skýlir fyrir frostum og snjó svo 

lindin fennir aldrei í kaf né frýs. Kletturinn er sorfinn á annarri hliðinni, alveg eins og þeir 

klettar sem liggja í sjávarmálinu og sorfnir eru af sjávarganginum. Af því mætti ætla að 

sjórinn hafi gengið svo hátt fremur en að svo stór klettur hafi verið fluttur svo langan veg frá 

ströndinni. Í Garðalind var sótt vatn frá mörgum bæjum í Garðahverfi og jafnvel öllum í 

miklum þurrkum. Í lindina lágu götur frá öllu hverfinu en bæirnir voru tengdir saman með 

innbyrðis leiðakerfi. Garðalind var lindin sem aldrei þraut og þótti vatn hennar bæði heilnæmt 

og gott (50., 51. og 52. mynd) (Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 

2003). 

Garðamýri er stór mýri neðan Garðakirkjugarðs. Um er að ræða þríhyrnda spildu við sjóinn 

og nær hún allt niður að sjávarkambi. Þetta var áður slægnamýri Garðaprests, en það var kvöð 

að hjáleigubændur slægju þar dagslátt fyrir kúabeit. Í stórbrimum kom fyrir að sjór flæddi inn 

í mýrina. Eftir slík flóð stóð vatn eftir í mýrinni. Ýmist var því talað um Garðamýri eða 

Garðatjörn (Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 2003). 
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50. Mynd. Garðalind í forgrunni og mýri í bakgrunni (Alta, 2012). 

Þar sem Garðamýri hefur verið ræst fram eins og hinar mýrarnar í Garðahverfi telst hún sem 

raskað votlendi eða hálfdeigja. Í dag er Garðamýri í mikilli órækt, en hún er einungis nýtt til 

beitar. Höfundur leggur því til að votlendið verði endurheimt. Með endurheimt votlendisins er 

leitast við að færa land í átt til fyrra horfs og skapa lífsskilyrði fyrir gróður og dýralíf sem 

áður ríkti. Tilvist votlendisins mun koma til með að auka líffræðilega fjölbreytni svæðisins en 

votlendi er mikilvægt búsvæði fugla og plantna. Í umhverfisstefnu Garðabæjar kemur fram að 

lagt verði kapp á að viðhalda náttúrulegri fjölbreytni lífríkis (Garðabær, á.á.). Endurheimt 

votlendis er því skref í rétta átt. Í Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 kemur einnig fram að 

áhersla skuli lögð á ósnortin votlendi og svæði sem mikilvæg eru fyrir fuglalíf og 

náttúruskoðun (Einar Ingimarsson 2007). Síðast en ekki síst er það stefnumörkun Íslands í 

loftslagsmálum að stuðla að aukinni bindingu kolefnis úr andrúmslofti, s.s. með endurheimt 

votlendis (Ása L. Aradóttir, erindi 7. október 2011). 

Fyrir neðan Garðalind er skurður sem tekur við uppsprettuvatninu úr lindinni. Þaðan rennur 

vatnið um framræsluskurði í átt til sjávar (53. og 54. mynd). Gert er ráð fyrir að 

framræsluskurðum verði lokað en þá má reikna með að mýrin verði víðáttumeiri og blautari 

en nú. Þá væri hægt að mynda litlar seftjarnir. Höfundur telur að með endurheimt votlendisins 

muni útivistargildi svæðisins aukast. Svæðið verður mjög áhugavert til fuglaskoðunar og 

leggur höfundur til að lagðir verði flotstígar um mýrina til náttúru- og fuglaskoðunar (55. 

mynd). 

51. mynd. Staðsetning vatnsbóls. 

52. mynd. Garðalind. 
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53. mynd. Skurður við Garðalind. 

 

55. mynd. Flotstígar munu liggja um Garðamýri. 

5.1.6 Garðafjara, minningatorg 

Höfundur leggur til að beinn stígur verði lagður frá Garðakirkju og Garðakirkjugarði, þvert 

yfir mýrina og niður í Garðafjöru (Kirkjustígur) (56 og 57. mynd). Eins konar ás verður til og 

á enda hans verður minningatorg, til minningar um látna sjómenn Garðahverfis. Með tilkomu 

54. mynd. Uppsprettuvatn Garðalindar rennur um 

framræsluskurði í átt til sjávar. 
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stígsins verður fjaran aðgengileg og getur fólk dreift ösku látinna ástvina á haf út. Samkvæmt 

reglugerð um dreifingu ösku utan kirkjugarðs er heimilt að dreifa ösku látinna yfir haf og 

óbyggðir (Reglugerð um dreifingu ösku utan kirkjugarðs nr. 203/2003, 4. gr.). Helsta 

aðdráttarafl og sérkenni Garðakirkjugarðs eru sterk tengsl við hafið.  Með tilkomu stígsins og 

minningatorgsins styrkist tenging milli náttúru og hins byggða umhverfis enn frekar. 

Sjávarniðurinn veitir gestum ákveðna kyrrð og ró. 

 

56. mynd. Séð frá kirkjugarði niður að sjávarkambi. 

Torgið verður staðsett ofan á sjávarkambinum, þannig byggt að það þoli ágang sjávar. 

Bogadreginn, hlaðinn veggur úr tilhöggnu grágrýti umlykur torgið og verður veggurinn rofinn 

til að fjara verði aðgengileg fyrir duftathafnir. Hleðslan verður úr sama náttúrustein og er í 

grjóthleðslu við Garðakirkju. Torgið verður hellulagt úr sérsöguðu grágrýti en grágrýtið er 

ráðandi bergtegund á svæðinu og var það t.d. helsta byggingarefni garðhleðslnanna í 

Garðahverfi. Minnisvarði með nöfnum sjómanna sem látist hafa í sjóslysum verður staðsettur 

á miðju torgi og verður hann gerður í samráði við listamann. Einnig væri hægt að efna til 

samkeppni. Höfundur leggur til að minningatorgið verði upplýst eins og torg framan við 

Garðakirkju og jafnframt minnisvarðinn sjálfur (58., 59. og 60 mynd) (Sjá viðauka 4). 

 

  58. mynd. Veggur umhverfis torg við Garðakirkju. 

57. mynd. Minningatorg verður staðsett á 

sjávarkambi. 
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59. mynd. Planteikning af minningatorgi í Garðafjöru. 

 

60. mynd. Hlaðinn grágrýtisveggur verður rofinn til að Garðafjara verði aðgengileg. 
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Ýmsar frásagnir eru til af skipssköðum og manntjóni frá Álftanesi og nágrenni og segir sagan 

að Garðhverfingar hafi þótt sérlega harðir í sjósókn. Bæði hafi þeir síður látið veður hamla sér 

og einnig réru þeir fyrr en aðrir sjómenn (Steinar J. Lúðvíksson, tölvupóstur 21. febrúar 

2012). Til er vísa sem segir frá skipsskaða þegar skip frá Görðum með sex mönnum fórst árið 

1773. Mjög táknrænt væri að láta vísuna prýða minnisvarðann. 

Hreppti skaða skjótlegan 

skip úr Garðahverfi. 

Ýtti það á ufsarann 

einmánaðar dag fyrstan. 

Sunnan hroða veður var 

viður fjöllin sungu, 

hvein í voðum vísundar 

valt á boðum súðamar. 

Veðrin gripu voðagjörn, 

virðar flestir meina, 

að í svip á síldartjörn 

sig kollhlypi rangabjörn. 

Sex á téðum mastramar 

Menn frígeðja, valdir, 

helið réði þrykkja þar 

þangs á beði Sviðsbrúnar. 

Þessir hétu Þórður, Sveinn, 

þá Magnús, Ásgautur, 

Erlends getur bragur beinn, 

Bjarni metinn dyggðahreinn. 

(Höf. óþekktur) 

 

Áður en lagt var af stað á miðin fóru sjómenn með svokallaða sjóferðabæn. Til voru margar 

útgáfur af sjóferðabænum, sumar voru langur lestur og ekki á allra færi að læra þær (Steinar J. 
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Lúðvíksson, tölvupóstur 21. febrúar 2012). Að neðan er dæmi um slíka bæn sem mætti einnig 

prýða minnisvarðann: 

“Í nafni guðs föður, sonar og heilags anda. 

Almáttugur Guð og miskunnsami faðir! Ég þakka þér fyrir þina miklu náð og miskunnsemi, 

að þú hefur gefið mér líf og heilsu, svo ég hæfilegur er að leita mér atvinnu í sveita míns 

andlitis. Æ, Drottinn minn og Guð minn. Þegar ég nú ræ til fiskiveiða og finn vanmátt minn 

og veikleika ferjunnar gegn huldum kröftum lofts og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar 

og vonar og bið þig í Jesú nafni að leiða oss farsællega á djúpið. Blessa oss að vorum veiðum 

og vernda oss, að vér aftur farsællega heim til vor náum með þá björg, sem þér þóknast að 

gefa oss. Blessa þú ástvini vora, og leyf oss aftur samfundum að fagna, svo vér fyrir heilags 

anda náð samhuga flytjum þér lof og þakkargjörð. 

Ó, Drottinn! Gef oss öllum góðar stundir, skipi og mönnum í Jesú nafni. – Amen.” 

5.2 Aðrir áhugaverðir viðkomustaðir 

Í Garðahverfi eru fleiri áhugaverðir staðir sem vert er að skoða. Sem dæmi má nefna 

Hausastaði, Bakka og Balatjörn. Höfundur kemur ekki til með að gera breytingar á þessum 

stöðum en leggur þó fram tillögur (Sjá viðauka 3). 

5.2.1 Hausastaðir 

Húsagarður var gamall ferhyrndur garður rétt 

sunnan við Hausastaði. Hausastaðaskóli stóð 

áður í þessum garði. Uppistandandi garður er 

ferhyrndur, fallega hlaðinn úr grjóti með 

tveimur hleðslubrúnum og yfirgróinn. Nú er 

garður þessi nær alveg horfinn en þó má enn 

sjá hver stærð hans hefur verið. Í landi 

Hausastaða var reistur minnisvarði um 

Hausastaðaskóla (61. mynd) (Ragnheiður 

Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir Tetzschner, 

2003). 

 

Mynd 61. Minnismerki stendur nú þar sem 

Hausastaðaskóli stóð áður. 
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Merki um dómhring sjást á Hausastöðum, en á Hausastöðum var þingstaður Álftaneshrepps 

áður en hann var fluttur að Görðum árið 1816. Dómhringir voru afmörkuð svæði þar sem 

dómar voru kveðnir upp. Höfundur leggur til að dómhringur verði endurgerður en fornir 

þingstaðir eru einn merkasti flokkur minja frá fyrstu öldum byggðar. Þörf er á frekari 

rannsóknum á svæðinu áður en farið verður út í slíkar framkvæmdir en rannsóknir hafa sýnt 

svo að margar tóftir sem kallaðar hafa verið dómhringir eru af annars konar mannvirkjum, t.d. 

kirkjugörðum og gerðum þar sem ræktun fór fram. 

Fram af miðju Hausastaðatúni gengur 

skerjagrandi mikill í sjó fram og nefnist 

hann Hausastaðagrandi. Grandinn 

kemur aðeins upp úr á fjöru (62. 

mynd). Þrír stórir steinar eru staðsettir 

á grandanum og heita Péturssteinar. Oft 

liggja uppi selir á steinunum. Kirkjan í 

Görðum var helguð heilögum Pétri og 

hafa steinarnir e.t.v. verið kenndir við 

hann. Steinarnir eru taldir hafa verið 

afmörkun á réttindum til sölva sem vex 

í fjörunni en sölvatekja var mikil á Hausastaðagranda. Voru sölin yfirleitt þurrkuð uppi á túni 

og þeim snúið með hrífu. Er sölin höfðu verið þurrkuð, voru þau látin í kassa úti í hlöðu. 

Kúnum voru svo gefin sölin og þóttu þær mjólka afar vel af þeim. 

Vestan við Hausastaðabæinn var hjáleigan Katrínarkot 

en þar í kring finnast margar minjar, s.s. brunnur, sjóbúð 

og hesthús. Katrínarkotsbrunnur er vel varðveittur, 

fallega hlaðinn úr grjóti. Í landi Hausastaða eru einnig 

leifar hjáleiganna Köldukinnar og Arndísarkots 

(Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir 

Tetzschner, 2003). 

5.2.2 Bakki 

Á Bakka eru minjar meira og minna horfnar, enda var bærinn margfluttur undan sjó gegnum 

aldirnar. Þar er þó að finna rústir af rétt og skotbyrgi úr seinni heimsstyrjöld. Bólstrabergslög 

sjást einnig vel við ströndina neðan við Bakka og þar er að finna náttúrulega bryggju. 

62. Mynd. Hausastaðagrandi kemur upp úr á fjöru. 

63. mynd. Katrínarkotsbrunnur 

(Ragnheiður & Rúna, 2003). 
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Bakkabryggja er skerjahryggur sem liggur fram í sjó frá Bakka. Þegar það fjarar út er hægt að 

ganga frá Bakkabryggju og út í Nýjabæjarsker (Ragnheiður Traustadóttir & Rúna Knútsdóttir 

Tetzschner, 2003). 

 

64. mynd. Leifar Bakka í sjávarbakkanum (Ferlir, á.á.) 

5.2.3 Balatjörn 

Í gildi er deiliskipulag fyrir Hleinar, sem nær 

yfir sveitarfélagsmörk Garðabæjar og 

Hafnarfjarðar. Balatjörn og hraunið suður og 

vestur af henni er innan þess deiliskipulags 

og skilgreint að hluta til sem hverfisverndað. 

Balatjörn er ofan við sjávarkamb og því ísölt 

og undir áhrifum sjávar. Tjörnin er 

áhugaverð allan ársins hring, á vorin og 

sumrin er fuglalíf með fjölbreyttasta móti. 

Haustið  er jafnframt tími farfuglanna sem 

búa sig undir vetrarsetu. Balatjörn er ekki síður áhugaverð yfir vetrarmánuðina en þá frýs í 

tjörninni og geta gestir Garðahverfis brugðið sér á skauta. Sú var venja barna og unglinga 

Garðahverfis á árum áður. 

  

65. mynd. Balatjörn að hausti til. 
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6 Umræður og ályktanir 

Óvenjulega miklar minjar hafa varðveist í Garðahverfi, en það er sérstakt að svo samfellt 

svæði innan höfuðborgarsvæðisins sé enn að mestu leyti óhreyft. Í Garðahverfi eru mjög 

margar og afar merkilegar minjar um búsetu; um sjósókn, búskap, samgöngur, trúarlíf, 

skólahald og jafnvel réttarsögu. Þar að auki einkennist byggðin að miklu leyti af 

garðhleðslum, varnargarður lá meðfram sjónum og Garðatúngarður teygði sig frá Balatjörn í 

suðaustri, um Dysjamýri og Garðaholt, til Skógtjarnar í norðvestri. 

Elstu minjar í Garðahverfi eru líklega frá landnámi en segja má að á síðmiðöldum hafi 

Garðahverfi myndað þorp, eða að minnsta kosti verið vísir að þorpi. Það er því óhætt að segja 

að „menningarlandslag“ af þessu tagi sé fátítt ef ekki einstakt. Höfundi finnst afar mikilvægt 

að Garðatúngarður verði varðveittur í heild sinni og endurgerður þar sem hann er hruninn, 

annars vegar vegna sögulegs gildis en einnig gæti hann markað skilin milli minjasvæðis og 

íbúðabyggðar í náinni framtíð. 

Höfundur sér fyrir sér að í framhaldi verði unnið áfram að því að horfa á Garðahverfið sem 

eina heild; náttúru, minjar, menningu og mannvirki fremur en að einblína á einstaka þætti í 

umhverfinu eins og tíðkast hefur hér á landi. Höfundur sér fyrir sér að minjar Garðahverfis 

verði friðlýstar sem eitt samfellt svæði þar sem ný byggð, útivist og minjavernd verður 

samræmd. Garðahverfið gæti orðið partur af Samtökum um sögutengda ferðaþjónustu 

(www.soguslodir.is) í náinni framtíð en í dag er viss vakning í notkun menningararfsins til 

kynningar á landi og þjóð. 

Fornleifar eru takmörkuð og óendurnýjanleg auðlind. Minjar sem ekki hafa verið varðveittar 

eru glataðar að eilífu. Okkur ber því skylda til að umgangast eftirstandandi minjar af virðingu 

og gæta þeirra fyrir hönd komandi kynslóða. Íslenskar menningarminjar eru lifandi 

vitnisburður um samfélagsskipan og lífshætti liðinna kynslóða. Mikilvægt er að hlúa að stað 

sem þessum og gæta þess að hann haldi sérkennum sínum um ókomna tíð. 

  

http://www.soguslodir.is/
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