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Yfirlýsing

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.
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verði hluti af miðbæjarheild Siglufjarðar og útivistarsvæði ofan 

byggðar. Við mótun á hönnunarforsendum verkefnisins var unnið með 

sögu garðsins, sérstöðu og menningarsögulegt gildi. Í hönnunartillögu 

er gróðurstrúktúr endurskoðaður þannig að garðurinn styðji betur 

við sjónrænar tengingar og upplifun. Þá er lagt upp með að bæta og 

endurgera tengingar.

Hugmyndin er hógvær og leggur megin áherslu á að varðveita sérkenni 

garðsins og að vinna með gróður í vistfræðilegum anda. Verkefnið ætti 

að nýtast fleiri sveitarfélögum með vel staðsetta gamla kirkjugarða.

Ágrip
Kirkjugarðar eru víða staðsettir miðsvæðis með góðar tengingar. Þeir 

eru einnig oft plássfrekir og taka dýrmæt svæði. Því er víða farið 

að endurtúlka  hlutverk þeirra og skoða hvort opna megi svæðið og 

endurskilgreina helgunina. Erlendis eru kirkjugarðar orðnir vinsæl 

útivistar svæði, vegna þátta eins og staðaranda, skjóls og trjágróðurs. Í 

bæjarfélögum hér á landi eru víða komnir tveir eða fleiri  kirkjugarðar. 

Mikilvægt er að skoða hver staðan er og hvort gamlir kirkjugarðar 

geti fengið aukið hlutverk, eins og sjá má í Hólavallakirkjugarði í 

Reykjavík. En hann er einn samhangandi trjálundur sem setur mikinn 

svip á umhverfið og er eitt stærsta opna menningarminjasvæði innan 

borgarmarkanna.  

Gamli Siglufjarðarkirkjugarður hefur einstaka staðsetningu í mjög 

brattri hlíð miðsvæðis fyrir ofan kirkjuna. Með góðar sjónlínur niður að 

höfn og göngutengingar við útivistarsvæði og gönguleiðir út úr bænum. 

Nú þegar er samtal á milli kirkjunnar og miðbæjarins, þar sem tröppur 

í beinni línu við helstu verslunargötu bæjarins liggja að kirkjunni. 

Aðrar eins tröppur liggja upp með kirkjugarðinum, en hlutverk þeirra 

er ekki eins skilvirkt. Meginmarkmið þessa verkefnisins er að móta 

raunhæfa tillögu um aukið hlutverk kirkjugarðsins á Siglufirði sem 

almenningsrými, þar sem helstu kostir svæðis eru varðveittir inn í nýja 

tillögu sem byggir á að opna garðinn og bæta tengingar þannig að hann
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1.2     Markmið verkefnisins
Meginmarkmið verkefnisins er að móta raunhæfa tillögu um aukið 

hlutverk kirkjugarðsins á Siglufirði sem almenningsrými, þar sem helstu 

kostir svæðis eru varðveittir inn í nýja tillögu sem byggir á að opna 

garðinn og bæta tengingar þannig að hann verði hluti af miðbæjarheild 

Siglufjarðar og útivistarsvæði ofan byggðar.

Til að ná því markmiði verður unnið að eftirfarandi:

• Skoða sögu garðsins, sérstöðu og menningarsögulegt gildi. 

• Endurskoða gróðurstrúktúr þannig að garðurinn styðji betur   

við sjónrænar tengingar og upplifun.

• Bæta og endurgera stígatengingar við umhverfið í kring.

• Greina styrk garðsins og vinna með í nýja tillögu. 

1.3    Rannsóknarspurning
Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni :  

Hvernig er hægt að auka hlutverk kirkjugarðsins á Siglufirði sem 

almenningsrými  með  bættri hönnun og tengingum við nærumhverfi

Til að svara rannsóknarspurningunni verður sérstaklega skoðað:

1    Inngangur
1.1    Tilurð verkefnis
Hugmynd að lokaverkefni  kviknaði við  kærkomna dvöl á Siglufirði  

sumarið 2016. Eftir að hafa komið að endurbótum á grafreitum 

í kirkjugarðinum, áttaði höfundur sig á mikilvægi garðsins í 

bæjarmyndinni. Staðsetningu og lögun sem laðar að heimamenn jafnt 

sem ferðamenn, tilfinning að upplifa sjálfan sig í skjóli þar sem þú sérð 

aðra, en þeir sjá þig ekki. Umluktur gróðureindum sem halda manni í 

tengingu við tilurð garðsins er gefandi og ákveðin vitundarvakning inn 

í hversdagsleikann. 

Það að hafa ákveðna yfirsýn í friðsælu umhverfi er eftirsóknarvert 

einkenni sem vert er að nýta með hógværum hætti. Kirkjugarðurinn á 

Siglufirði hefur þessi einkenni. Höfundur áttaði sig á kostum staðarins 

og sá möguleika í að auka hlutverk garðsins sem almenningsrými í 

miðbæjarheild Siglufjarðar og tengja hann betur við útivistarsvæði og 

gönguleiðir sem liggja ofan garðsins.

Í kirkjugörðum almennt endurspeglast flókið samspil milli einkarýmis 

og almannarýmis. Kirkjugarðurinn á Siglufirði er engin undantekning. 

Menningarsögulegar skírskotanir eru til staðar og því flókið ferli að 

ákveða forræði yfir garðinum og einstökum hlutum hans. Þá er garðurinn 

nú þegar mikið notaður sem gönguleið og tenging við útivistarsvæði 

ofan við byggðina.
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• Hvernig  er hægt að opna gamlan kirkjugarð með bættum tengingum.

• Með hvaða hætti má bæta gróðurstrúktúr á svæðinu.

• Hvernig má styrkja sjónrænar tengingar og upplifanir.

• Hvernig er hægt að varðveita helstu einkenni garðsins inn í nýja             

 tillögu. 

• Í hverju sérstaða og menningarsögulegt gildi garðsins er fólgin og  

 hvernig má varðveita þau einkenni inn í nýja tillögu.

• Hvort hægt er að sameina áherslur garðyrkjunnar við sjálfsprottið        

 gróðurfar.

2    Efni og aðferðir
2.1    Vinnuferill
Til að byrja með var farið í öflun heimilda og gagna sem gætu stutt 

verkefnið og áherslur þess. Leitað var fanga í bókum, fræðiritum, 

skýrslum og gagnagrunnum á netinu. 

Munnlegar heimildir voru einnig nýttar. Undirritaður leitaði ráða hjá 

Guðmundi Rafni Sigurðssyni hjá Biskupsstofu, Sr. Sigurði Ægissyni, 

sóknarpresti á Siglufirði, Örlygi Kristfinnsyni, fyrrum safnstjóra 

Síldarminjasafnsins og veðurathugunarmanni á Siglufirði sem og hjá 

Guðrúnu Bjarnadóttur, náttúrufræðingi.

Ljósmyndir voru teknar af svæðinu, kirkjugarðinum og umhverfi. Þar 

var lögð áhersla á samhengi garðsins í stóru myndinni sem og skoðun

á helstu eindum. Þá var leitað eftir stefnumörkun í hönnun og skipulagi 

kirkjugarða utan- og innanlands, þar sem mismunandi nálganir í 

landslagsarkitektúr voru skoðaðar til samanburðar.

Höfundur safnaði jurtum og pressaði til nánari greiningar, mældi stærð 

garðsins og fór yfir ástand gróðurs í neðsta hluta kirkjugarðsins. Við 

þá vinnu var tegundagreining, hæð, lögun og ástand trjáa sett fram á 

töfluformi. Krónubreidd var mæld á trjágróðri í hluta garðsins til auka 

skilning á rýmismyndun og eiginleikum. Unnið var þrívíddarmódel í 

SketchUp forritinu og upplýsingar úr eigin athugunum settar þar inn. 

Kjarninn úr greiningarvinnu var síðan tengdur við hönnunarforsendur, 

tillögur  og niðurstöður. 

2.2    Gögn
Gögnin sem notuð voru í verkefnið komu víða að. Helst ber að nefna 

gagnagrunna á netinu, skýrslur og bækur sem fengnar voru að láni frá 

bókasafni skólans eða öðrum einstaklingum.Verkefnið var unnið að 

mestu á Macbook Pro tölvu þar sem notast var við hugbúnaðinn Word, 

SketchUp, Illustrator, PhotoShop og InDesign.

Unnið var með loftmyndir, kort og kortagrunnar hjá Landmælingum 

Íslands, loftmyndum ehf og Fjallabyggð. 

Vindrós með tíðni vindátta var fengin frá Veðurstofu Íslands.

Canon EOS 650D myndavél var notuð til að taka myndir af svæðinu og 
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nærumhverfi. Aðrar myndir voru fengnar úr fræðiritum,bókum og 

veraldarvefnum. Í sumum tilfellum voru loftmyndir notaðar og unnið úr 

þeim skýringarmyndir til þess að þjóna markmiðum verkefnisins.

Í mælingum á helstu eindum garðsins var notast við málband og 

teiknispjald til að skrásetja á rannsóknarsvæði.

2.3   Uppbygging
Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í inngangi er greint frá tilurð verkefnis, 

möguleikum, helstu markmiðum og rannsóknarspurningum. Annar kafli 

snýr að uppbyggingu ritgerðar, vinnuferli og þeim gögnum sem nýtt eru 

til að ná ofangreindum markmiðum. Í þriðja kafla er fjallað almennt 

um kirkjugarða og stöðu þeirra í samfélögum erlendis sem innanlands 

sem og græna strúktúra og innlögn í hugmyndafræði um sjálfsprottið 

gróðurfar sem einn áhersluþátt í nýrri tillögu. Kafli fjögur snýr að 

athugunarsvæðinu, staðsetningu, sögu og þróun svæðisins, formgerð 

kirkjugarðsins, gróðurfari, veðurfarseinkennum, sjónlínum og skipulagi 

garðsins. Í fimmta kafla er hönnunarsvæðið tekið fyrir og farið yfir 

helstu hönnunarforsendur og inngrip. Sjötti kafli fjallar um niðurstöður, 

þar verður leitast við að svara megin rannsóknarspurningunni  og 

undirspurningum. Í sjöunda kafla ritgerðarinnar eru  umræður og 

ályktanir. Í síðasta kaflanum  lítur höfundur tilbaka og veltir fyrir sér 

verkefninu, hvaða lærdóm er hægt að draga af

verkefninu og yfirfærslugildi þess.

3. Kirkjugarðar
3.1. Almennt um Kirkjugarða
Kirkjugarður er vettvangur sem vekur upp margar ólíkar tilfinningar, líkt 

og franski heimspekingurinn Michel Foucault benti á sjálfur í greininni 

Um önnur rými sem hann samdi 1967. Þar segir hann m.a.:

Kirkjugarðurinn er tvímælalaust annarlegur staður samanborið 

við venjuleg menningarrými; hann er engu að síður rými sem 

er bundið öllum staðsetningum miðborgarinnar, samfélagsins 

eða þorpsins í heild, því hver einasti einstaklingur, hver einasta 

fjölskylda, á ættingja í kirkjugarðinum (Foucault, 2002, 138).

Jafnframt bendir Foucault á að á einhverjum tímapunkti hættu 

kirkjugarðar að vera fyrir hina dauðu og yrðu til fyrir hina lifandi. Slík 

þróun hefur nú þegar átt sér stað á gömlum borgarkirkjugörðum víða í 

Evrópu. Á Íslandi og nágrannalöndunum má sjá þróun sem endurspeglar 

ábendingar Foucaults. Þar sem kirkjugarðar hafa þróast yfir í að verða 

friðsælir og gróðurríkir almenningsgarðar.   

Út frá sögu kirkjugarða má draga þá ályktun að ákveðin þróun hafi átt 

sér stað í staðsetningu þeirra. Í upphafi voru garðarnir við og í kringum
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kirkjurnar, en hafa síðan verið að færast lengra frá, í útjaðrana. Líkt og 

Foucault (2002b) skrifaði um, er það ekki fyrr en á 19. öld sem fólk fékk 

rétt á sínum eigin litla kassa (líkkistu). Það er ekki heldur fyrr en á 19. 

öld sem menn fóru að staðsetja kirkjugarðana við útjaðar borganna. Þar 

sem kirkjugarðar eru ekki lengur hluti af andrúmslofti miðborgarinnar, 

heldur ,,hin borgin”. 

Í grein sem var skrifuð af Batten (1945: 5) ´What is wrong with our 

cemeteries?´ er skipulagsleysi kirkjugarða í Bretlandi og ófullnægjandi 

yfirbragð þeirra gagnrýnt. Fleiri greinar fjalla um svipuð vandamál 

þar sem umfjöllunin snýr að áhrifum mikilvægra fornminja eins og 

legsteina, sjónrænu samhengi kirkjugarða og mikilvægi þess að hafa 

fagmenn með í för þegar kemur að hönnun og umhirðu. Jafnframt 

eru vangaveltur um ástæður þess að ekki hafi alltaf verið einblínt á 

fagmennsku. En peningamál eru oftar en ekki ástæða skipulagsleysis, 

þar sem ekki eru til peningar til að fjármagna verkefni í kirkjugörðum 

sem unnin eru af fagmönnum. Upplífgandi landslag í kirkjugörðum sem 

talar við samfélagið og breyttar þarfir án þess að útiloka upprunan, er 

mikils virði fyrir söfnuðinn og samfélagið í heild sinni. James Steven 

Curl (2001) skrifaði um uppruna og þróun hins almenna kirkjugarðs í 

bókinni Kensal Green Cemetery þar kemur  hann inn á að kirkjugarðar 

eigi  að vera meira en grafreitir, þannig að þeir bjóði upp á meira fyrir 

samfélagið. Slík nálgun er ekki ný af nálinni, hún kom fyrst

fram á nítjándu öld. 

Hér verður fjallað um nokkur góð dæmi, þar sem unnið er með 

hugmyndina um kirkjugarð upp á næsta stig ef svo má að orði komast. 

Sem dæmi erlendis frá má nefna Woodland cemetery, Enskede.  En 

þar var unnið markvisst með landslagssérkenni svæðisins. Caroline 

Constant (1994) tók saman og skrifaði um sögu og hönnun þessa 

kirkjugarðs suður af Stokkhólmi í fræðiritinu The Woodland Cemetery: 

Toward a Spiritual Landscape. Árið 1915 var haldin hönnunarsamkeppni 

um nýjan kirkjugarð á svæðinu. Hönnunarsvæðið einkenndist af 

furuskógi með þremur opnum námum. Sigurvegarar samkeppninnar 

voru Gunnar Asplund og Sigurd Lewerentz. Tillaga þeirra yfirfærði 

þýska hugmynd í sænskt samhengi. Framangreind hugmynd snéri að 

skóglendiskirkjugarði sem kom fyrst fram sem svörun gegn sviptingu 

yfirbragðs á mörgum borgarkirkjugörðum í upphafi tuttugustu aldarinnar. 

Staðfesting á helguninni og möguleikum hennar í garðinum var eitt af 

megin viðfangsefnum arkitektanna sem og að kafa dýpra í huglæga 

möguleika landslagsins. 
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Nálgun Asplund og Lewerentz er til marks um mikilvægi þess að nýta 

eiginleika landslagsins í að skapa upplifun í takt við gefið hlutverk 

svæðisins. Að sögn Constant (1994) er samspil gróðurs og undirlendis 

í garðinum lykilþættir í sköpun líkamlegrar og huglægrar upplifunar. 

Skipulag og hönnun garðsins endurspegla nákvæmni og útsjónarsemi 

hönnuða kirkjugarðsins.

Hver einasti fermeter er hugsaður með sögu garðsins til hliðsjónar. 

Sagan er þannig yfirfærð frá landslaginu í byggingar garðsins og frá 

byggingunum yfir í landslagið. Jafnframt má segja að hönnuðir hafi 

náð að draga fram kosti svæðisins í nýrri tillögu, Þar sem upprunalegt 

útlit svæðisins var nýtt sem einn helsti leiðarvísir í hönnun Asplund og 

Lewerentz. Mynd 1 sýnir planmynd af garðinum.

                                                       Mynd 1 Grunnmynd af Woodland Cemetery
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Þróun á breyttri notkun kirkjugarða má t.d. einnig sjá í tveimur görðum 

í Kaupmannahöfn, Assistens Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård en 

kirkjugarðurinn í Bispebjerg er mjög vinsæll á vorin vegna fallegs 

trjágróðurs. Þar sem gamla kapella garðsins hefur fengið nýtt hlutverk 

sem dansstaður. (Mynd 2). 

                                Mynd 2 Bispebjerg Kirkegård (ljósm. Dagbjört Garðarsdóttir)

 Assistens kirkegård er kirkjugarður í Kaupmannahöfn sem hefur gott orð 

á sér sem almenningsgarður. Margir sækja garðinn á góðviðrisdögum til 

þess að njóta friðsældar í veðurblíðunni, hvort sem gestir eru hjólandi, 

með barnavagna eða gangandi. Kirkjugarðurinn laðar að fólk úr öllum 

áttum. (Mynd 3). 

                                                         Mynd 3 Assistens Kirkegård (ljósm. GBÁ)



7

3.2    Grænar eindir
Hér að framan var rætt um víðtækt hlutverk kirkjugarða, en mikilvægur 

hluti þess er grænn strúktúr. Líkt og segir í skýrslu Kit Campbell 

Associate (2000) og Ståhle (2001) er hlutverk grænna svæða ekki 

einungis það sem sýnist. Svæði sem virðist í fyrstu vera afþreyingar- 

og útivistarsvæði getur einnig átt þátt í að bæta samfélagið með því að 

stuðla að hverfisanda þar sem íbúar geta tengst svæðum tryggðarböndum 

og fundist þeir tilheyra þeim.

Malene Hauxner (2002) skrifaði um stefnubreytingar í landslagshönnun 

sem áttu sér stað í seinni heimsstyrjöldinni í bókinni „Med himlen som 

loft“. Hugmyndir um að náttúrulegur gróður og landslag í hönnun 

væri að hverfa og í staðinn væri komin ný stefna, fágaðri, sem snéri að 

mikilvægi ýtarlegrar meðhöndlunar á náttúrunni. Stefnan ruddi sér til 

rúms og er áberandi í okkar menningu. Í bókinni The Dynamic landscape 

eftir Dunnett og Hitchmough (2004) er fjallað um þátt innan stefnunar, 

grasfleti og vægi þeirra í megin straumum og stefnum samtímans. 

Grasfletir eru ennþá lang algengasta gróður yfirborðið í Norður 

evrópskum þéttbýlum, og þekja um 80% af grænu svæði. Hugmyndir 

um hið náttúrulega hefur alltaf verið til staðar og hefur færst í aukanna 

með aukinni umhverfismeðvitund. Eins og fram kemur hjá Dunnett og 

Hitchmough (2004) þá var alltaf stutt í vistfræðilegar pælingar sem 

komu annað slagið upp á yfirborðið þrátt fyrir að vera ekki hluti af 

meginstraumum.

Náttúruleg gróðursetning er víðtækara orð yfir sjálfsprottið og er stíll 

sem byggir á nokkrum reglum, Dunnet og Hitchmough (2004) fjölluðu 

stuttlega um þær reglur. Þar kom meðal annars fram að plöntur ættu 

að vera gróðursettar út frá vistfræðilegum sjónarmiðum, þannig stuðlað 

sé að betri uppvexti; plöntur verða að vinna saman sem eitt samfélag 

frekar en sem einn einstaklingur. Einnig geta orðið breytingar í 

samsetningu plantna og eru þær óumflýjanlegar og því mikilvægt að 

taka breytingunum með sátt. Umsjónaraðilar og framkvæmdaraðilar 

verða að vera upplýstir um breytingar innan vistfræðinnar sem og 

garðyrkjunnar.

Í Hollandi, voru gerðar rannsóknir á landfræðilegri útbreiðslu 

plantna í mismunandi grasagörðum. Dunnett og Hitchmough (2004) 

fjölluðu nánar um efnið þar sem farið var í nákvæmar staðsetningar 

á rannsóknarsvæðum, sem stýrðar voru af Bijhouwer, sem sagði að 

allstaðar þar sem stórt svæði hefur ákveðin karaktereinkenni skynjar 

ferðamaður sem landslag. Landslagsarkitekt ætti að vera næmur fyrir því 

að samræma tegundaval að landslagi sem og að núverandi gróðurfari, 

sem hefur hagnýta kosti í för með sér eins og árangursríkari plöntuvöxt, 

þar sem ekki er þörf á jarðvegsskiptum.  



8

3.3    Sjálfsprottið gróðurfar
Sjálfsprottið gróðurfar er óskilgreint fyrirbæri innan vistfræðinnar: 

Náttúruval, samkeppni, dauði, hnignun og hringrás. Það er eitthvað sem 

hægt er að skilja sem óhirt og óskipulagt gróðurfar og á sama tíma er 

einnig hægt að skilja það sem alþjóðlega blöndun tegunda af mismunandi 

uppruna. Hinn hefðbundni garður er hins vegar annars eðlis. Dunnett og 

Hitchmough (2004) skrifuðu um megin reglu hefðbundna garðsins sem 

er að safna saman plöntusamfélögum sem koma frá hálf-náttúrulegu 

gróðurfari og þykir mest heillandi hjá hinum almenna borgara. Jafnframt 

er hinn hefðbundni garðyrkjugarður ekki lengur í hugmyndafræðinni 

um vistvæn, græn svæði. Byggt á þeim rökum að gróðurinn vex ekki 

sjálfkrafa og að samsetning hans gætir beinna áhrifa mannsins. 

Del Tredici (2010) skrifaði um að hægt væri að skipta gróðurlendi í 

þéttbýli í þrjá mismunandi flokka: menningarlandslag, garðyrkjuland 

og yfirgefið óræktar- land. Garðyrkjuland er síðan hægt að flokka í 

almenningsgarða, kirkjugarða, götugróður,  íþróttavelli o.s.frv. Þessi 

svæði eiga það sameiginlegt að vera mótuð svæði með skýrar áherslur 

í umhirðu á gróðurfari og jarðvegi. Inngrip sem miða af sjálfsprottnu 

gróðurfari í landslagi þurfa því að taka mið af breytingum í framkvæmd 

frá því sem gert er í dag til að halda slíku landslagi við.                        Mynd 4 Sjálfsprottinn þéttbýlis gróður (Dunnett og Hitchmough, 2004)
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3.4    Hólavallakirkjugarður
Hér á landi má helst sjá tilburði í breytta notkun í Hólavallakirkjugarði 

í Reykjavík. En til staðfestingar á breyttu viðhorfi má lesa í fylgiriti 

svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins:

Kirkjugarðar og þá sérstaklega þeir sem eru inni í þéttbýlinu hafa 

þróast yfir í að verða friðsælir og gróðurríkir almenningsgarðar 

og er eðlilegt að líta á þá sem hluta af græna vefnum. 

Hólavallagarður, Fossvogsgarður,  Hafnarfjarðarkirkjugarður og 

Gufuneskirkjugarður hafa þegar öðlast gróið og hlýlegt yfirbragð 

með gróðursæld, fuglalífi og friðsæld (Landslag, 2015, 29).

Einar E. Sæmundsson og Samson B. Harðarson (2016)  fjalla um 

kirkjugarða á Íslandi, uppruna þeirra og einkenni.  Þar er komið inn 

á menningarlegt gildi kirkjugarða, að þeir varðveiti menningarsögu 

og sérkenni hvers lands. Samkvæmt Garðsögu Íslands eftir Einar E. 

Sæmundsson og Samson Bjarnar Harðarson (2013) var Hólavallagarður 

aðal kirkjugarður Reykjavíkur frá 1838 til ársins 1932, en þá var hætt að 

úthluta leiðum í garðinum. Í bókinni Minningarmörk í Hólavallagarði 

kallar Björn Th. Björnsson (1988) svæðið ,,stærsta og elsta minjasafn” í 

Reykjavík. Slík lýsing undirstrikar vægi garðsins í stóra samhenginu og 

mikilvægi þess að halda í staðareinkenni hans.

Í þingsályktunartillögu Ástu Ragnheiðar Jóhannesdóttur (2007-2008) er 

minnst á mikilvægi þess að varðveita þær minjar sem eru í garðinum. 

Minjar sem ber að varðveita fyrir komandi kynslóðir, vegna sögu Íslands 

og menningar. Minningamörkin, eða legsteinarnir, segja sögu um þróun 

bæjarins og fólkið sem lifði og starfaði í Reykjavík. Þéttur trjágróðurinn 

virkar eins og einn  samhangandi trjálundur og setur mikinn svip á 

umhverfið. Í heftinu Að gera garð (2016) er Hólavallagarði lýst á 

eftirfarandi hátt:

Hólavallagarður endurspeglar á einstakan hátt skipulagssögu og 

uppbyggingu kirkjugarða á Íslandi. Byrjað var að grafa í garðinum 

1838 og skipulag Víkurgarðs við Aðalstræti þá haft að fyrirmynd. 

Síðar breytist skipulag grafa og götur mynduðust milli grafaraða. 

Um það bil sem kirkjugarðurinn varð fullnýttur var komin 

nútímabragur á útlit nýrri hluta garðsins. Þessi fjölbreytileiki er eitt 

aðaleinkenni og helsta aðdráttarafl hans enda er kirkjugarðurinn 

vinsæll útivistarstaður í dag. (Einar E. Sæmundsson & Samson 

Bjarnar Harðarson, 2016, 50).

Í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar (1969) segir meðal annars frá 

viðburðaríkum tímum í Hólavallagarði: 
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Í þá daga, þegar ég átti heima í Reykjavík, var Suðurgatan 

aðalskemmtileið bæjarbúa og oft kölluð í gamni Kærlighedsstígur, 

en hét annars Kirkjugarðsstígur. Það var siður elskenda að hittast 

í kirkjugarðinum og sitja  þar á leiðum, hjala saman og láta vel 

hvert að öðru. Horfðum við á marga slíka fundi. Þar sást Matthías 

Jochumsson sitja hjá síðustu konu sinni, þegar þau hétu hvort 

öðru eiginorði. (Þórbergur Þórðarson, 1969,158).

Garðurinn var þannig viðkomustaður margra, ekki aðeins þeirra sem 

vitjuðu grafa ástvina sinna. Svæðið var í nokkurri fjarlægð frá mesta 

erlinum og því tilvalinn griðastaður. Íbúar borgarinnar líta á garðinn sem  

græna vin og njóta friðsældar og árstíðabreytinga í gróðri og fuglalífi. 

Mikill trjágróður er í garðinum en í honum má lesa mismunandi stefnur 

og tilraunir í gróðurrækt og garðyrkju (Mynd 5).

Ólafur Valur Hansson garðyrkjuráðunautur lagði mat á ástand gróðurs 

í Hólavallagarði sumarið 1999 í heildarúttekt skipulagsnefndar 

kirkjugarða (2000). Þar komu fram nytsamlegar upplýsingar um 

gróðurfarið. Þéttstæður, hávaxinn og mikill trjágróður er einkennandi á 

svæðinu. Ríkjandi tegundir eru ilmreynir, einnig er mikið af gráreyni og 

silfurreyni ásamt stöku álmi, hlyn og ösp. Sitkagreni og sitkabastarður 

er víða á leiðum, en þetta reyndust vera í heildina 200 tegundir.

                                     Mynd 5 Hólavallakirkjugarður (ljósm. Unnur Ólafsdóttir)
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Áhrif gróðurs hefur mikið vægi og er stóra einkenni kirkjugarðsins. Líkt 

og kemur fram í úttekt skipulagsnefndar kirkjugarða (2000) og hefur 

verið minnst á fyrr í ritgerðinni má segja að Hólavallagarður sé einn 

samhangandi trjálundur sem setur mikinn svip á umhverfið. Garðurinn 

er um þrír hektarar að stærð og er eitt stærsta opna menningarminjasvæði 

innan borgarmarkanna.   

Af ofansögðu má sjá að kirkjugarðurinn getur nýst á fleiri en einn veg, 

hann getur verið slakandi, fræðandi og gegnt mikilvægu hlutverki í 

bæjarlífinu.

4    Athugunarsvæði

4.1    Staðsetning, saga og Þróun
Á norðanverðum Tröllaskaga gengur Siglufjörður inn til suðvesturs, 

umgirtur háum og bröttum fjöllum. Fjörðurinn er nánast undirlendislaus 

nema í fjarðarbotni að vestan þar sem Þormóðseyri gengur út og stendur 

þar Siglufjarðarkaupstaður. 

Viðar Hreinsson (2011) rekur sögu og þróun Siglufjarðar í bók sinni 

Bjarni Þorsteinsson - Eldhugi við ysta haf  þar sem kemur fram að 

sjósókn og smábúskapur hafi haldið byggðarlaginu uppi öldum saman 

en þegar leið á nítjándu öld og þilskip komu til sögu stóðu hákarlaveiðar

öðru fremur undir efnahagnum. Ein lítil verslun, hafði verið á Siglufirði 

frá árinu 1788, þegar sá litríki drykkju og slagsmálamaður Christian 

Redzlew hóf þar verslun. Fleiri versluðu í kjölfar þeirra næstu árin en 

Danakóngur löggilti Siglufjörð sem verslunarstað 20. maí, árið 1818. 

Síðar hafði séra Bjarni Þorsteinsson mikil áhrif á þróun byggðar á 

Siglufirði. Uppgrip urðu í plássinu á öllum sviðum, eftir því sem 

sjósókn jókst og fleiri settust að. Þeim mun nauðsynlegra var að stækka 

og endurskipuleggja þorpslandið. 

                                Mynd 6 Staðsetning (aðlagað frá Landmælingar Íslands, á.á.)
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Mynd 7 Kirkjugarðurinn á Siglufirði (ljósm. Björn Valdimarsson)
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Viðar Hreinsson (2011) skrifaði um upphaf og tildrög kirkjugarðsins 

þar sem stefndi í óefni með garðinn upp úr aldamótunum 1900.

Hann var yfirfullur og þegar átti loks árið 1902 að gera nýjan 

garð kom í ljós að vatn var á álnardýpi í jörðu svo setja varð 

garðinn sunnar uppi í brekkurótunum. Garðmáli stóð í nokkur ár 

og loks var nýr kirkjugarður vígður árið 1908, þegar Bjarni hafði 

verið klerkur Siglfirðinga í 20 ár og íbúafjöldi tvöfaldast (Viðar 

Hreinsson, 2011, 288)

Á síldarárunum varð mikill uppgangur í bænum og mikil íbúafjölgun. 

Samkvæmt Viðari Hreinssyni (2011) var það árið 1907 að nýr garður 

var gerður fyrir ofan miðbæinn, í brattri hlíð. Staðsetning garðsins í 

þessum landhalla er einstök á landsvísu og gefur tækifæri til að nýta 

garðinn til útsýnisskoðunar yfir bæinn og fjörðinn. Slíkur ávinningur 

er gullvægur fyrir bæjarsamfélag eins og Siglufjörð, því er mikilvægt 

að virkja kirkjugarðinn og nýta eiginleika hans sem opið, grænt svæði. 

4.2    Formgerð garðsins
Sterk lögun kirkjugarðsins setur mikinn svip á bæinn. Hægt er að upplifa 

bæði friðsæld og yfirsýn í garðinum sem gnæfir yfir miðbæ bæjarins,en 

landhalli garðsins er ein helsta ástæða þess að gestir upplifa slíkt. 

 Samkvæmt kortagrunni Fjallabyggðar (á.á.) er 29 metra hæðamismunur 

á milli neðri og efri marka. Slíkur halli er spennandi en á sama tíma 

mjög krefjandi að eiga við. 

                           Mynd 8 Formgerð garðsins (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017) 

Við mælingar á stöllum garðsins var stuðst við yfirlitsuppdrátt (Viðauki 

II) sem var gerður eftir frumteikningum þeirra Sigurðar Björgólfssonar, 

frá 24. júní 1931, af A, B, C og D-reitum og Árna Jóhannssonar, frá maí 

1952, af E, F, G og H-reitum. Út frá framangreindum uppdrætti voru 

niðurstöður eftirfarandi; Efsti hlutinn samanstendur af tveimur aflíðandi 

stöllum, sá efri er um 1062 fermetrar og neðri um 514 fermetrar. Þar 

fyrir neðan er miðsvæðið, brattasti hluti svæðisins sem samanstendur 

af fjórum jafnstórum stöllum, þar sem hver stallur er 343 fermetrar og 

neðsti  stallurinn sem er jafnframt sá stærsti á svæðinu, 4213 fermetrar. 
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Afmörkun Kirkjugarðsins einkennist af gömlum steypuvegg sem setur 

svip sinn á svæðið. Hvort sem er í fjarska eða návígi. Sprungur og op 

veggjarins endurspegla aldur og stöðu garðsins í bæjarmyndinni. Eins 

og fram kemur í bók Viðars Hreinssonar (2011) var garðurinn vígður 

árið 1908 en þær upplýsingar gefa til kynna að steypti veggurinn hafi 

verið sleginn upp áður en að garðurinn var vígður. Í Garðsögu Íslands 

eftir Samson Bjarnar Harðarson og Einar E. Sæmundsson (2013) 

kemur meðal annars fram að á árabilinu 1915-1960 hafi steyptir veggir 

umhverfis garða komið fram samtímis fyrstu steinsteypuhúsunum um 

1910 og sett mestan svip á götumyndir. 

a

b

c

Mynd 9 Siglufjarðarkirkjugarður (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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4.3    Gróðurfar
Gróðurlendið í kirkjugarðinum er gras- og blómlendi sem einkennist 

af miklum litskrúða sem er jafnframt eitt af aðaleinkennum garðsins. Í 

bókinni Að lesa og lækna landið eftir Ólaf Arnalds og Ásu L. Aradóttur 

(2015) er fjallað stuttlega um gras- og blómlendi, en í slíku gróðurlendi 

er mikil næring og frjósamur jarðvegur einkennandi. 

Fjölbreytileiki í blómplöntum og grösum endurspegla gróðurþekju 

svæðisins sem hefur mikið fagurfræðilegt gildi í garðinum yfir 

sumartímann. Þessi fjölbreytni er nokkuð sjálfbær, þar sem ekki er 

þörf á miklu viðhaldi. Þær plöntur sem þrífast í garðinum undirstrika 

gott ástand garðsins. Guðrún Bjarnadóttir, náttúrufræðingur (munnleg 

heimild 2. maí 2017) kom inn á að gróðurlendið kirkjugarður er flókið 

fyrirbæri en þar getur verið bæði upphaflegur gróður og innfluttar 

tegundir (á leiðum). Innfluttu tegundirnar gætu breiðst út og því talist 

slæðingar í íslensku flórunni, Þá er gott skjól af trjám og rask þó nokkuð 

sem og ræktaðar túnþekjur. Þessu úir og grúir saman á litlu svæði. 

Höfundur tók sýni úr garðinum og pressaði. Eins og sjá má á eftirfarandi 

myndum. Þær plöntur sem sjá má eru Skuggasteinbrjótur (Mynd 8a lat. 

Saxifraga x urbium), Vallhumall (Mynd 8b lat. Achillea millefolium), 

Höfuðklukka (Mynd 8c lat. Campunula glomerata), Freyjubrá (Mynd 

8d lat. Leucanthemum vulgare), Roðafífill (Mynd 8e lat. Pilosella 

aurantiaca) og Gulmaðra (Mynd 8f lat. Galium verum).

                               

a

d e f

b c

                   Mynd 10 Blómplöntur úr kirkjugarðinum (ljósm. GBÁ)



16

Í stefnu kirkjuyfirvalda er hugmynd um að kirkjugarðurinn fái að vaxa 

villtur, þannig að undirgróðurinn og trjágróðurinn fái að njóta sín með 

öllum blæbrigðum. Þá er einnig lögð áhersla á að grisja neðri hluta 

garðsins þar sem þéttleikinn er hvað mestur. Þær hugmyndir sem nú 

þegar eru komnar upp á yfirborðið og varða framtíð garðsins eiga allar 

við rök að styðjast. Því telur undirritaður mikilvægt að fylgja þeim 

forsendum í áframhaldandi ferli.   

Kirkjugarðurinn er vel gróinn og ríkur af mismunandi blómplöntum. En 

blómplöntur eru plöntur sem hafa ekki varanlegan viðarstilk á yfirborði. 

Jurtir eins og blómplöntur geta verið einærar, hálfsárslegar eða fjölærar. 

Hvort sem um er að ræða fjölæring eða einæring þarf að huga að 

eiginleikum hverrar tegundar ef takast á vel til með plöntusetningu. 

Blómengið í kirkjugarðinum er eitt mikilvægasta einkenni garðsins. 

Gróðurinn sem vex í brekku hefur sterka sjónræna upplifun sem 

er mikilvæg fyrir fagurfræðilegu gildi garðsins. Þess vegna ber að 

varðveita helstu plöntusamfélög garðsins og sækja innblástur í einkenni 

þeirra í áframhaldandi hönnun. Einnig er áhugavert að sjá lífsseigluna 

og jafnvægið í plöntsamfélögunum sem klæða stalla garðsins sem sýnir 

gildi hnitmiðaðra aðferða í gróðursetningu.

Í neðsta hluta garðsins er þéttstæður og mikill trjágróður. Sum tré eru 

mjög hávaxinn á meðan önnur eru lægri. 

 Eftir því sem ofar dregur fækkar trjám og það sem eftir stendur er í jöðrum  

garðsins. Að sunnanverðu endar gróðurþekjan við kirkjugarðsvegginn, 

en að norðanverðu verður trjágróðurinn hluti af þeim gróðurmassa sem 

stendur norðanmegin við vegginn og undirstrikar afmörkun garðsins. 

Ríkjandi ættkvíslir trjáa í garðinum eru reynir, greni og birki. Þar 

innanborðs má finna gróskumikla og volduga einstaklinga. Þá er einnig 

að finna víði og furu á leiðum og er hluti þess af því bæði hávaxið 

og fyrirferðamikið. Höfundur gerði úttekt á gróðurfari í neðsta hluta 

garðsins. Þar sem ástand, hæð og lögun trjáa var skoðuð. Stuðst var 

við gróðurathuganir Ólafs Vals Hanssonar á Hólavallakirkjugarði við 

flokkun og greiningu á gróðurfari garðsins. 

Skráðar upplýsingar má finna í Viðauka síðar í ritgerðinni.

                 Mynd 11 Horft upp kirkjugarðs tröppurnar (ljósm. GBÁ)
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4.4    Veðurfarsgreining
Veðurfarsaðstæður á Siglufirði geta verið erfiðar og mismunandi 

eftir vindáttum en vindur blæs yfirleitt inn eða út fjörðinn. Veður eru 

oft á tíðum válynd þar sem rok, snjókoma eða haglél á vetrum setja 

strik í reikninginn. Úrkomumagn og dreifing þess ræðst þá af legu 

og staðsetningu fjarðarins. Í ritinu Veðurfar og byggt umhverfi sem 

þeir Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson (2014) skrifuðu kemur 

meðal annars fram að fjallendi móti úrkomumagn og úrkomudreifingu 

verulega. Þá er minnst á nokkra meginfjallgarða sem hafa mótandi áhrif á 

úrkomudreifingu og er Tröllaskaginn einn af þeim fjallgörðum. Þess má 

þó geta að bjartviðri er líka algengt þar sem íbúar njóta veðurblíðunnar 

í skjóli hárra fjalla. Sólin gegnir gullvægu hlutverki þar en þeir Magnús 

Jónsson og Sigurður Harðarson (2014) skrifa um sólskin, geislun og 

skugga þar sem komið er inn á að hér á landi sé sólin fremur lágt á 

lofti og fjöll há á mörgum svæðum, eins og á Siglufirði. Þannig að 

sólskinsstundirnar eru fáar og því mikilvægt að hafa það í huga þegar 

kemur að skipulagi og hönnun.

Á vindrósinni hér fyrir neðan má sjá tíðni mældra vinda á Siglufirði 

frá árinu 2010 til 2016 allt árið um kring. Þar má sjá að suðvestan til 

suðsuðvestan átt er ríkjandi vindátt. Norðaustan áttin er einnig algeng 

en í þeirri átt stendur vindur af sjó. Örlygur Kristfinnsson fyrrum veður- 

og snjóathugunarmaður hjá Veðurstofu Íslands                   Mynd 12 Vindrós af Siglufirði (Þóranna Pálsdóttir, 2016)
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(munnleg heimild, 25. apríl 2017) lýsir suðvestan áttinni þannig að við 

vissar veðuraðstæður getur lega fjarðarins og lögun fjallanna magnað 

upp afar sterka vindstrengi í framangreindri átt. Þá lýsir hann norðan 

áttinni sem vætusamri vindátt, ýmist á föstu eða fljótandi formi.

4.5    Sjónarhorn
Kirkjugarðurinn er opið svæði með mikið útsýni. Landhalli og gróður 

spila inn í upplifunina af því að vera í opnu rými og sjá yfir bæinn með 

fjöllin í bakgrunn (Mynd 10).

                             

Sjónlínurnar frá garðinum eru mjög sterkar og nokkuð áberandi. Simon 

Bell (2004) fjallar um sjónása í bók sinni Elements of Visual Design 

in the Landscape en þar kemur fram að ás sé lína sem tengi einingar í 

umhverfinu saman. Eins kemur Bell inn á kraftinn í áherslunni að tengja 

tvo hluti saman í umhverfinu, og hversu mikil áhrif það getur haft á 

upplifunina á svæðinu.

                                    Mynd 13 Sjónlínur (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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Í nærumhverfi garðsins má sjá samtal á milli kirkjunnar og hafsins 

(mynd) þar sem Aðalgatan og tröppurnar upp að kirkjunni mynda ás 

sem tengir þessa ólíku punkta í umhverfinu. Eins má sjá möguleika 

á svipaðri tengingu inn í kirkjugarðinum, en þar vísa tröppurnar sem 

sameina stalla garðsins í átt að fjalli (Mynd 12).

                                           Mynd 14 Yfirsýn (aðlagað frá Loftmyndir ehf, 2015)

Ef tekið er mið af fyrr nefndum sjónás sem tengir kirkjuna og sjóinn 

má sjá andstæðutengingu, svipaða og ef skipulagði garðurinn myndi 

tengjast harðgerðu og köldu náttúrunni í fjallshlíðinni. 

                                           Mynd 15 Tengingar (aðlagað frá Loftmyndir ehf, 2015) 

Kirkjan

KirkjugarðurinnFjallshlíðin

Torgið
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4.6    Skipulag garðsins
Í áðurnefndum texta Michel Foucaults Um önnur rými (2002b) er bent 

á að það sé dæmi um aukna einstaklingshyggju þegar kirkjugarðar hætti 

að vera hluti af helgu og ódauðlegu andrúmslofti miðborgarinnar og 

verði heldur ,,hin borgin”, þar sem hver dvalarstaður er fjölskyldurými. 

Í einhverjum skilningi er kirkjugarðurinn á Siglufirði hægt og rólega 

að falla undir skilgreiningu Foucault. Það er því tilvalið að hugsa um 

skipulag garðsins með hliðsjón af pælingum Foucaults.

Í tímaritinu Landskab (Lund, 2016) er fjallað um hönnun grafreita 

og hversu lítið viðfangsefnið er innan landslagsarkitektúrs. Með 

útgangspunkt í þetta litla viðfangsefni kemur fram þekking sem hefur 

einnig víðfeðmri áherslur.

 Geta minnisvarðar verið hús?

 Getur samstilling leiða og annarra einda orðið bæjarstrúktur?

 Getur skógi klæddur reitur orðið almenningsrými? 

Síðast nefndi þátturinn í þessu samhengi, gróður og samspil hans og 

leiða er krefjandi viðfangsefni í garðinu á Siglufirði. Eins og sjá má í 

gróðurúttektinni eru trjálundir svæðisins að þéttast, og því mikilvægt að 

koma með tillögu að grisjun. 

Tröppurnar upp garðinn sem virka eins og stofngata svæðisins koma 

á ákveðnu skipulagi með því að skipta kirkjugarðinum upp í tvo 

helminga. Út frá tröppunum er gengið á milli svæða og með þeim kemst 

viðkomandi á milli innganga (Mynd 15).

                           Mynd 16 Kirkjugarðurinn í bæjarmyndinni (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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5    Kirkjugarðurinn á Siglufirði
5.1    Hönnunarforsendur
Megin hönnunarforsenda nýrrar tillögu er að:

Helstu kostir svæðis verði varðveittir inn í nýja tillögu.

Forsendan er í anda stefnuyfirlýsingar franska heimspekingsins 

Sébastien Marot (2003) sem hefur fjallað um nýyrðið ,,suburbanism”, 

nálgunin leitast við að skoða viðfangsefnið í upphaflegri mynd. ,,Sub-

urbansim”er ákveðin kollvörpun á hugtakinu ,,urbanism”, þar sem 

forsendan í hönnuninni er að hönnunarsvæðið stýri hugmyndinni af 

áætluninni þannig að núverandi aðstæður verði helsti leiðarvísirinn í 

hönnunarferlinu. 

Aðstæður og gefnar forsendur verða skoðaðar sem og næstu skref í 

hönnunarferlinu. Með þeim hætti vonast höfundur til að fá vel ígrundaða 

niðurstöðu. 

Landmótun 

Landmótun og útsýni er varðveitt eftir mesta megni og endurtúlkað ef 

þörf er á, en nauðsynlegt er að endurskilgreina helgunina og opna garðinn 

og eiginleika hans upp á nýtt. Þannig að garðurinn nýtist betur sem opið 

grænt svæði. Lega kirkjugarðsins stefnir þvert á algengustu vindáttir í 

firðinum. Það er að segja norðaustan- og suðvestanátt. Veggurinn og 

gróðurbeltið liggja því þvert á stefnu helstu vindátta sem leiðir af sér

aukna snjósöfnun á svæðinu. Nýjar tillögur þurfa því að taka mið af

veðuraðstæðum til að fyrirbyggja vandræði.

Gróðurfar

Höfundur telur mikilvægt að vinna með nýja sýn í nálgun á garðyrkju 

á svæðinu sem tekur mið af núverandi stöðu og stefnu kirkjugarðsins. 

Stuðst verður við bókina The Dynamic Landscape en þar er meðal annars 

fjallað um náttúrulega gróðursetningu og gildi hennar í þéttbýli. Þar 

sem er einblínt á náttúrulega hringrás vistkerfa innan svæða. Í miðhluta 

garðsins hefur blómengið að mestu með íslenskri flóru  sterk sjónræn 

áhrif . Það vex í mesta halla garðsins og vill höfundur viðhalda þeim 

eiginleikum  og mikilvægt að vinna með garðinn sem form fyrir þá sem 

horfa á hann utan frá og fyrir þá sem ganga upp kirkjugarðströppurnar.

Notkun á plöntum sem henta íslenskum aðstæðum er forsenda þess 

að skapa sterka undirliggjandi virðingu fyrir plöntuvali á viðkomandi 

svæði. Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir (2015) fjölluðu meðal annars 

um mikilvægi lífræðilegrar fjölbreytni í vistkerfum landsins. Hlutverk 

fjölbreytileikans  er undirstaða margvíslegrar þjónustu sem vistkerfi 

veita mannlegum samfélögum.  Einnig er komið inn á fjölda tegunda og 

tegundaauðgi.  Sá þáttur gerir ekki greinamun á innlendum og framandi 

tegundum sem á beint við um kirkjugarða.  Samkvæmt Guðrúnu 

Bjarnadóttur (munnleg heimild 2. maí 2017) eru sérstakar gróðurlendur
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þeirra flókin samblanda af slæðingum og öðrum plöntum úr íslensku 

flórunni sem hafa áhrif á fjölbreytni innan svæða. Því er gott að hafa í 

huga gróðursamsetninguna og gæta fyllstu varúðar þar sem um mögulegt 

tap á náttúrulegum  líffræðilegum  fjölbreytileika er að ræða.

Veggurinn

Meginafmörkun kirkjugarðsins er veggurinn,  menningargripur sem 

endurspeglar tíðaranda fyrri tíma. Því leggur höfundur til að hann verði 

varðveittur sem skúlptúr í landslagi frekar en sem afmörkun á svæði.

Leiði

Grafir breytast stöðugt. Ný vitneskja, hugmyndir, óskir og væntingar 

til grafreita koma fram. Kirkjugarður er sérstakur staður þar sem margt 

skal standa sem „einkaeign á lóðinni“.  Undirritaður leggur því áherslu á 

að einblína á stóru myndina og að allt sem tengist grafreitum svæðisins 

sé unnið í samráði við aðstandendur.

Nýjar eindir

Inngrip við inngang, í garðinum sjálfum og á svæðinu fyrir ofan taka 

mið af viðfangsefninu og nærumhverfi þess. Áhersla  verður á hlýlega 

aðkomu með mikilvægi þessa að hanna hvíldarsvæði inn í garðinum. 

Sérstök áhersla á aukið flæði.

5.2     Inngrip
Í módelvinnu er farið yfir lögun garðsins og staðsetningu í bæjarmyndinni. 

Módelvinnan veitir möguleika á að dýpka skilninginn á formgerð 

garðsins með þeim hætti að undirstrika áherslur og ýkja mikilvægustu 

einingarnar. Nýta spennu og andstæður, byggja undir tengingar og 

samhengi. Samspil landmótunar og gróðureinda í garðinum skapa sterka 

rýmiskennd sem þörf er á að skilgreina nánar. Til að dýpka skilning á 

sjónrænum eiginleikum hefur höfundur sett upp landslagsmódel eins og 

sjá má á myndum. 

                                        Mynd 17 Yfirlitsmynd (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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                                 Mynd 18 Planmynd af kirkjugarðinum með nýrri tillögu (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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                           Mynd 19 Stemningsmynd með nýrri tillögu (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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Inngangur í garðinn 

Inngangurinn fær nýtt yfirbragð, þar sem aflíðandi grasfláar liggja upp 

að veggnum. Hlaðnir veggir halda við grasfletina, þar sem gengið er 

inn í garðinn. Með þessum hætti verður aðkoman að garðinum norðan 

megin hlýlegri. Með inngripinu er mikill hæðamismunur leystur á milli 

veggjarins og götunnar.

Trjágróður

Í garðinum er trjágróður í góðu  ástandi.  Út frá gróðurathugunum 

höfundar er þó þörf á að grisja í neðsta hluta garðsins. Þar standa tré 

mjög þétt á vissum stöðum. Gróðurbeltið norðan megin við vegginn 

verður framlengd suður fyrir garðinn til þess að fá heildrænna yfirbragð. 

Þannig verður komið fyrir tveimur nýjum trjálundum fyrir ofan garðinn. 

Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að auka skjól, ramma inn útsýni fyrir 

þann sem horfir upp að garðinum. Tegundasamsetningin endurspeglar 

gróðursamsetningu kirkjugarðsins. Það er að segja samspil runnagróðurs 

(víðir) og trjágróðurs (birki, reynis og greni).

Nýjar tyllur á efra svæði

Vegurinn í efsta hluta garðsins fær aukið hlutverk þar sem komið verður 

fyrir tyllum sem taka mið af hreyfingum undirlags kirkjugarða í orðsins 

fyllstu merkingu. Klingberg (1975) fjallar um hreyfifræði grafreita 

í kirkjugörðum í bók sinni håndbok i kirkegårdsdrift. Ný innsetning 

tekur mið af því að kistur hliðrast til og sú staðreynd verður tekin upp á 

yfirborðið í formi óhefðbundinna sæta /bekkja uppsetningar.

Ný gönguleið

Ný gönguleið fyrir ofan garðinn samanstendur af malarstíg, tröppum 

og stölluðu landslagi sem endurspeglar formgerð garðsins. Stígurinn 

liggur aflíðandi upp á við með hæðinni, þannig að hann gengur frá 

suðaustri til norðvesturs þar sem tröppugangur tekur við. Þar liggja þær 

í beinni stefnu í suðsuðvestur, en formgerð og lögun þeirra er í takt 

við tröppugang kirkjugarðsins. Samspil landmótunar og gróðurs styrkja 

leiðina með aukinni rýmismyndun. Þar sem megin áhersla er á yfirsýn.

Á mynd 19 og mynd 20 má sjá áætlunina myndrænt þar sem helstu 

inngrip á svæðinu eru sýnd.
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                              Mynd 20 Stemningsmynd með nýrri tillögu (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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Inngangur/ Grasfláar sem liggja upp að vegg

Nýjar tyllur á efra svæði  

Efra svæði/ Stígur og tröppugangur 

                               Mynd 21 Stemningsmynd með nýrri tillögu (Guðni Brynjólfur Ásgeirsson, 2017)
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6    Niðurstöður
Hér hefur verið leitað svara við rannsóknarspurningunni hvernig 

er hægt að auka hlutverk gamla kirkjugarðsins á Siglufirði sem 

almenningsrými með bættri hönnun og tengingum við nærumhverfi. 

Með það að leiðarljósi eru niðurstöður eftirfarandi.  Saga garðsins, 

sérstaða og menningarsögulegt gildi, eru varðveitt með tillögum um 

hófstillt inngrip.  Aðkoman í neðri hluta garðsins hefur litla sérstöðu, 

kaldur veggurinn rís upp frá malbikinu sem liggur þétt að afmörkuninni. 

Með því að breyta áferð svæðisins í neðri hluta garðsins og rífa upp 

hluta malbiksins og setja þess í stað grasfláa aflíðandi upp að vegg, má 

styrkja aðkomuna að svæðinu.

Líkt og komið var inn á er kirkjugarðurinn nokkuð sjálfbær í þeim 

skilningi að stór hluti garðsins þarf litla aðhlynningu. Lagt er til að 

halda í þær tegundir sem mynda blómengin á miðsvæðinu, og passa að 

þær tegundir verði fyrir sem minnstu raski.

Gróðurstrúktúr er bættur og þá aðallega með trjáplöntum, birki, reyni, 

greni og lávöxnum víði sem styrkja rýmistilfinningu og ýta undir þær 

sjónlínur sem fyrir eru, þannig gróðursetningin taki mið af útsýninu frá 

garðinum og yfir bæinn. 

Mikið útivistarsvæði liggur fyrir ofan garðinn, snjóflóðavarnargarðar og

skipulagt stígakerfi í kring. Sunnan og vestan megin við garðinn þarf

að koma með áherslur sem stemma  við  skipulag  teiknistofunnar  

Landslags  á   snjóflóðavarnargörðunum sem og fromgerð garðsins. 

Með hönnunartillögu  tengist garðurinn við stígakerfi varnagarðanna 

og aukið flæði í gegnum garðinn eykur vægi hans í miðbæjarheild 

Siglufjarðar.

Niðurstaðan ætti að vera fjölbreytt notkun.

Á meðan einn skoðar leiði forfeðra sinna neðst í garðinum, hleypur 

annar upp kirkjugarðs tröppurnar sér til gamans. Þar sem ferðamaðurinn 

situr og dáist af útsýninu yfir bæinn á kistulaga tyllum.
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7    Umræður og ályktanir
Verkefnið snýr að því að varpa ljósi og vinna með viðkæm element 

sem oft eru missýnileg. Mikilvægt er að nýta eiginleika landslagsins í 

að skapa upplifun í takt við gefið hlutverk svæðisins. Að sögn Constant 

(1994), er samspil gróðurs og undirlendis í kirkjugarðinum lykilþættir 

í sköpun líkamlegrar og huglægrar upplifunar. Kirkjugarðurinn á 

Siglufirði er nú þegar í eðli sínu sterk sjónræn upplifun. Landhallinn 

sem er einstakur á landsvísu  og gróður í garðinum  veitir sterka 

sjónræna upplifun, sem kemur fram í formi upphafningar og yfirsýnar. 

Með því að bæta aðgengið ofan frá og tengja garðinn við gönguleiðirnar  

sem þar liggja má auka sjónrænu upplifunina. Þar sem að ekki verður 

einvörðungu séð frá kirkjugarðinum, heldur líka séð yfir garðinn sjálfan, 

bæinn og fjöllinn. Með þeim hætti verður kirkjugarðurinn í forgrunni, 

bærinn í miðgrunni og fjöllin í bakgrunni.  Þetta kallar á mikla virðingu 

starfsmanna fyrir sérstæðum viðfangsefnum og miklum tilfinningum.

Höfuðmarkmið danska kirkjugarðamenningarfélagsins má finna á 

heimasíðu þeirra Foreningen for kirkegårdskultur, (e.d.) en þar kemur 

fram að styðja eigi við menningarsögulegt og fagurfræðilegt gildi 

kirkjugarða þannig að þeir séu verðugir grafreitir. En í hverju felst 

menningarlegt og fagurfræðilegt gildi Siglufjarðarkirkjugarðs? 

Að sögn Guðmundar Rafns Sigurðssonar (munnleg heimild, 9. febrúar 

2017) er kirkjugarðurinn framúrstefnulegur ef tekið er mið af 110 ára

sögu garðsins. Öllu var tjaldað til, fyrst veggur sem afmarkaði svæðið 

og síðan tröppur upp garðinn. Með gildi garðsins í huga minntist 

Guðmundur einnig á það gæti verið grundvöllur fyrir friðun, en slík 

stefna styrkir stöðu garðsins innan bæjarfélagsins. 

Ef rýnt er í vegginn vakna upp spurningar um tilvist og upphaf hans. 

Guðmundur Rafn (munnleg heimild, 9. febrúar 2017) kom inn á að 

veggurinn gæti mögulega verið með fyrstu steyptu mannvirkjum á 

Íslandi. Hann er menningargripur sem endurspeglar tíðarandann í 

upphafi tuttugustu aldar. Því telur undirritaður að mikilvægt sé að 

varðveita vegginn sem skúlptúr í landslagi frekar en sem afmörkun á 

svæði. 

Staðsetning kirkjugarðsins hefur sterkt menningarsögulegt gildi. Eins 

og Foucault (2002) kom inn á, voru kirkjugarðar staðsettir í hjarta 

miðborgarinnar, við hlið kirkjunnar fram undir lok 18. aldar. Út frá 

staðsetningu og hlutverki kirkjugarðsins á Siglufirði má sjá tengingu 

við lýsingar Foucaults. Garðurinn er miðsvæðis og nálægt kirkjunni. 

Heimsóknir eru margar og þá sérstaklega á sumrin.

Það má segja að menningarsögulegt gildi garðsins sé ótvírætt. Einstakir 

þættir jafnt og garðurinn í heild sinni hafa sterkt vægi. Því er mikilvægt 

að sundurgreina hann ekki um of. 

Minnst hefur verið á að kirkjugarðurinn fái að vaxa villtur.



30

 Þá ályktun má draga að viðhald á garðinum þurfi því ekki að vera eins 

mikið og það er. Blómengið sem klæðir stóran hluta garðsins sem og 

trjágróðurinn eru nokkuð sjálfbærar garðeindir sem fá því að njóta 

sín. Í nýrri tillögu skoðar höfundur möguleikanna á því að sameina 

garðyrkjuna ennþá meira við sjálfsprottið ferli náttúrunnar.  

Verkefnið vinnur með og vill setja á verðugri stall gæði svæðis sem 

margir taka sem gefnu. Það væri auðvelt að valta yfir og eyðileggja 

sérstöðu kirkjugarðsins, en með því að taka tillit til allra þessara smáu 

þátta, fengi svæðið viðingu og aukna athygli sem bæði tæki tillit til 

gesta og þeirra sem þar hvíla.

Sú nálgunarleið sem hér er farin og byggir á hófsemi, virðingu, 

náttúrulegri hringrás og nýju viðhorfi til garðyrkju ætti að geta haft 

yfirfærslugildi, því víða um land eru gamlir kirkjugarðar með breytt 

hlutverk.
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8    Lokaorð
Í þessu verkefni hefur verið fjallað um möguleika á því að auka 

hlutverk gamla kirkjugarðsins á Siglufirði sem almenningssvæði. Afurð 

verkefnisins felur í sér stefnuyfirlýsingu, mótaða af viðfangsefninu og 

nærumhverfi þess. Ferlið við mótun verkefnisins hefur verið gefandi 

og lærdómsríkt og höfundur farið í mikla rannsóknarvinnu bæði í eigin 

athugunum og með heimildaleit. Það hefur kveikt neista til frekari 

nálgunar og hugarsmíða á viðfangsefninu.

Augljóst er að margt er enn ósagt og óákveðið, enda í mörg horn að 

líta. Framtíð kirkjugarðsins varðar okkur öll. Hann er lykileind í 

bæjarmyndinni sem út frá hlutverki, staðsetningu og eiginleikum 

verðskuldar virðingu og framtíðarsýnar. Ein af megin áherslum 

stefnuyfirlýsingarinnar er að auka vægi kirkjugarðsins á Siglufirði og 

vonandi að verkefnið leggi eitthvað af mörkum í þá átt.
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11    Viðauki

11. 1    Viðauki I
Höfundur fór yfir ástand gróðurs í neðsta hluta kirkjugarðsins. Stuðst 

var við gróðurathuganir Ólafs Vals Hanssonar á Hólavallakirkjugarði 

við flokkun og greiningu á gróðurfari garðsins.

 

Tegund Hæð Ástand Lögun
1. Greni (picea) 8 m

4,5 m
7 m
4 m

Ágætt
Ágætt, hallandi í suður
Sæmilegt, tvístofna
Sæmilegt, brotið

Sæmilegt, of nálægt Greni

Sæmilegt, rýri á norðurhlið

Sæmilegt, rýri á norðurhlið

Ágætt, hallar í suður
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Keilulaga króna, beinvaxið

Keilulaga króna, beinvaxið

Keilulaga króna, beinvaxið

Keilulaga króna, beinvaxið

Mikil króna
Mjó keilulaga króna

Keilulaga króna
Keilulaga króna
Keilulaga króna

Kræklótt margstofna

Kræklótt, mikil króna

Kræklótt, mikil króna
Sporvala, margstofna

Sporvala, margstofna

Margstofna

Margstofna

Sporvala, margstofna

Sporvala, margstofna

Hástofna

Hástofna
Sporvala, margstofna
Sporvala, margstofna
Sporvala, margstofna
Margstofna
Sporvala, margstofna
Margstofna

Sporvala, margstofna

Sporvala, margstofna

Sporvala, margstofna
Sporvala, margstofna
Margstofna
Sporvala, margstofna

Trjárunni

Runni
Runni

Sporvala, margstofna

Kræklótt, mikil króna

Kræklótt

Kræklótt, mikil króna
Sporvala, margstofna
Mikil króna

Einstofna, hástofna 

2. Reynir (Sorbus)
3. Greni (Picea)
4. Birki (Betula)

6. Birki (Betula)
7. Reynir (Sorbus)
8. Birki (Betula)
9. Greni (Picea)
10. Reynir (Sorbus)

12. Birki (Betula)
13. Víðir (Salix)
14. Birki (Betula)
15. Greni (Picea)
16. Víðir (Salix)
17. Birki (Betula)
18. Reynir (Sorbus)
19. Greni (Picea)
20. Reynir (Sorbus)
21. Birki (Betula)
22. Reynir (Sorbus)
23. Reynir (Sorbus)
24. Birki (Betula)
25. Reynir (Sorbus)
26. Reynir (Sorbus)
27. Reynir (Sorbus)
28. Víðir (Salix)
29. Reynir (Sorbus)
30. Víðir (Salix)
31. Greni (Picea)
32. Greni (Picea)
33. Greni (Picea)
34. Reynir (Sorbus)
35. Víðir (Salix)
36. Víðir (Salix)

38. Víðir (Salix)
39. Reynir (Sorbus)
40. Reynir (Sorbus)

42. Reynir (Sorbus)
41. Víðir (Salix)

37. Reynir (Sorbus)

11. Birki (Betula)

5. Reynir (Sorbus) 5,5 m
5 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

5 m

9 m

9 m

9 m
6 m
4 m

4 m
4 m

4 m

4 m

7 m
8,5 m
8,5 m
4,5 m

4,5 m

0,5-1 m
0,5-1 m

3,5 m
4,5 m

4,5 m

4,5 m
4,5 m

4,5 m

4,5 m
2,5 m

6,5 m

6,5 m

6,5 m
6,5 m

5,5 m

5 m
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Tegund Hæð Ástand Lögun
43. Reynir (Sorbus) 8 m

0,5-1 m
3,5 m
3,5 m

Ágætt 
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Ágætt 

Ágætt

Ágætt, þéttstætt
Ágætt, þéttstætt
Ágætt
Ágætt

Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt
Ágætt

Sporvala, margstofna

Kræklótt, mikil króna

Sporvala, margstofna

Kræklótt, mikil króna

Runni
Sporvala, margstofna
Sporvala, margstofna

Keilulaga króna

Margstofna, mikil króna
Margstofna, beinvaxið

Runni

Kræklótt, mikil króna

Keilulaga króna, beinvaxið

Kræklótt, mikil króna

Há- og beinvaxið, sporvala

Kræklótt, mikil króna
Sporvala, margstofna
Sporvala, margstofna
Kræklótt, mikil króna
Sporvala, margstofna

Keilulaga króna

Margstofna, beinvaxið

Kræklótt, mikil króna

Sporvala, margstofna
Há- og beinvaxið
Margstofna, mikil króna

Keilulaga króna, beinvaxið 
Keilulaga króna, beinvaxið 

44. Víðir (Salix)
45. Reynir (Sorbus)
46. Reynir (Sorbus)

48. Greni (Picea)
49. Reynir (Sorbus)
50. Reynir (Sorbus)
51. Birki (Betula)
52. Víðir (Salix)

54. Greni (Picea)
55. Greni (Picea)
56. Birki (Betula)
57. Reynir (Sorbus)
58. Birki (Betula)
59. Reynir (Sorbus)
60. Greni (Picea)
61. Birki (Betula)
62. Birki (Betula)
63. Reynir (Sorbus)
64. Reynir (Sorbus)
65. Reynir (Sorbus)
66. Birki (Betula)
67. Reynir (Sorbus)
68. Reynir (Sorbus)
69. Birki (Betula)
70. Reynir (Sorbus)

53. Reynir (Sorbus)

47. Greni (Picea) 7 m
8 m

5 m

2,5 m

5 m
4 m

4,5 m

1,5 m

5 m
5 m
4 m

5 m
4,5 m

0,5-1 m
5 m

7 m

4 m
4,5 m

3,5 m
3,5 m

9 m

4 m

7 m

4 m

11.2    Viðauki II


