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Sjómaður! Allt sem er stórt og sterkt 
í stál þíns sálargrunns dýpst er merkt 
skyldunnar helgasta logaletri. 
Þér var hættan veitt til að herða þitt brjóst, 
að háskans segul þín karlmennska dróst. 
Vit og afl á ei vaxtarmátt betri. 

        Höfundur ókunnur 
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Yfirlýsing höfundar 

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

er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður 

til hærri prófgráðu. 

 

     Borgarnes 5. maí 2011 

 
    

 _____________________________________ 
Valgerður Hlín Kristmannsdóttir 
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Ágrip 

Verkefnið fjallar um endurhönnun á Sjómannagarðinum í Ólafsvík. Markmiðið með 

verkefninu er að endurhanna garðinn út frá sögu hans og sjósóknar í bænum. Í upphafi 

var tekin fyrir saga Ólafsvíkur og saga og þróun garðsins en litlar upplýsingar eru til 

um hann. Með hjálp fjölda viðtala, vettvangsferða og loftmynda var varpað ljósi á 

þróun og sögu garðsins í máli og myndum. Margar greiningar voru gerðar á núverandi 

mynd Sjómannagarðsins til þess að fá betri sýn á ástand hans. Greiningar voru meðal 

annars gerðar á gróðurfari, veðurfari, halla og sjónlínum. SVÓT og Kevin Lynch 

greiningum var einnig beitt. Íslenskir almenningsgarðar og erlendir sjómannagarðar 

voru skoðaðir og uppbygging þeirra og notkun borin saman við Sjómannagarðinn í 

Ólafsvík. 

       Út frá greiningunum, sögunni og skoðun annarra garða komu fram ákveðnar 

hönnunarniðurstöður sem notaðar voru sem forsendur við endurhönnun garðsins. 

Hönnunin er sett fram með greinagerð, teikningu og þrívíddarmyndum. 

 

Lykilorð: Sjómannagarður, Ólafsvík, endurhönnun, saga. 
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1. Inngangur 

1.1. Tilurð verkefnis 

Höfundur er fæddur og uppalinn í Ólafsvík á Snæfellsnesi og ber sterkar taugar til 

staðarins. Ólafsvík er líflegur útgerðarbær á norðanverðu Snæfellsnesinu sem á sér 

langa og merkilega sögu. Í 

Ólafsvík er garður sem er 

tileinkaður þeim sjómönnum 

sem látist hafa við störf sín á sjó 

og kallast Sjómannagarðurinn í 

Ólafsvík. Garðurinn er staðsettur 

miðsvæðis í bænum og er helst 

notaður á Sjómannadaginn þar 

sem fólk kemur saman og 

hátíðardagskrá fer fram. Fyrir 

utan skiplagðar samkomur, sem ekki eru margar, er garðurinn lítið sem ekkert 

notaður.  

       Á meðan á náminu í umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskólann stóð hafði 

formaður Sjómannadagsráðs Ólafsvíkur samband við höfund og spurt hann hvort 

hann hefði áhuga á því að taka að sér að hanna endurbætur á Sjómannagarðinum í 

Ólafsvík. Þar sem höfundur hafði einungis lokið einu ári af þriggja ára námi treysti 

hann sér ekki í verkefnið. Bón formannsins sat föst í huga höfundar og hugsaði hann 

til hennar öðru hvoru út allt námið. Þegar að því kom að velja lokaverkefni langaði 

höfund að taka verkefni frá heimahögunum og þótti því tilvalið að taka að sér 

endurhönnun á Sjómannagarðinum í Ólafsvík.  

1.2. Markmið 

Markmið verkefnisins er að endurhanna Sjómannagarðinn í Ólafsvík með tilliti til 

sögu garðsins og sjósóknar í bænum. Tilgangur með endurhönnuninni er að auka 

notkunar- og verðmætagildi garðsins og fá með því aukna umferð um hann.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar eru fram eru: 

 Hver er saga og þróun Sjómannagarðsins í Ólafsvík? 

Kort 1. Staðsetningarkort – Ólafsvík (Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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 Hvernig er hægt að endurhanna Sjómannagarðinn í Ólafsvík með tilliti til sögu 

sjósóknar í Ólafsvík, sögu garðsins og tilgangs hans? 

2. Efni og aðferðir 

2.1. Vinnuferill 

Sumarið 2010 fékk höfundur hugmynd að efni í lokaritgerð sína og hafði samband við 

Samson B. Harðarson, Lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands, um hugmyndina. 

Samson taldi hugmyndina vera gott efni í lokaritgerð svo höfundur hóf að skoða 

svæðið og taka myndir af viðfangsefninu til þess að fá góðar sumarmyndir. Auður 

Sveinsdóttir, brautarstjóri umhverfisskipulags, samþykkti efnið til lokaverkefnis um 

haustið 2010 og skrifað var undir samning við Samson um að vera leiðbeinandi við 

verkefnið.  

       Áður en hönnunarvinna hófst voru gerðar ýmsar greiningar og heimilda aflað. Þar 

sem ritgerðarefnið snýst mikið um sögu varð að afla heimilda um gerð og sögu 

garðsins sem hvergi er til í rituðu máli. Mikil vinna var lögð í að fá heimildir um 

söguna og voru mörg viðtöl tekin við nokkra eldri íbúa Ólafsvíkur. Greiningar sem 

gerðar voru á svæðinu tengdust meðal annars gangandi og akandi umferð, veðurfari, 

sögu, gróðri, notkun ákveðinna svæða í garðinum og fleira. Einnig voru notaðar 

ákveðnar greiningaraðferðir s.s. Kevin Lynch, SWOT, Genius Loci og aðferð Ib 

Asger Olsen.   

       Litið var á erlend dæmi um sjómannagarða og þau borin saman við 

Sjómannagarðinn í Ólafsvík. 

       Niðurstöður úr þessum rannsóknum leiddu til ákveðinna hugmynda sem notaðar 

voru sem forsendur fyrir endurhönnuninni á Sjómannagarðinum. 

2.2. Gögn 

Þau gögn sem notuð voru við gerð verkefnisins voru bæði fræðileg og tæknileg. Ýmis 

stafræn gögn voru fengin frá Snæfellsbæ, svo sem loftmynd, hæðarlínugrunnur og 

teikniskjöl af Ólafsvík. Vindrósir voru fengar eftir óskum höfundar frá Veðurstofu 

Íslands. Gamlar ljósmyndir og önnur fræðileg gögn voru fengin úr einkaeigu íbúa 

Ólafsvíkur, Byggðasafni Snæfellsbæjar, Byggðasafni Borgarness, Bókasafni 

Landbúnaðarháskóla Íslands, Sjómannadagsráði Ólafsvíkur, veraldarvefnum og úr 

námsefni umhverfisskipulagsbrautar síðustu þriggja ára. 
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2.3. Aðferðir 

Til þess að ná markmiði verkefnisins var í upphafi skrifuð niður saga garðsins og 

lagðar fram ýmsar greiningar. Leitað var eftir sjómannagörðum utan úr heimi og þá 

aðallega í Skotlandi, Noregi og Færeyjum. Gerður var samanburður á uppbyggingu og 

notkun þeirra garða sem fundust við Sjómannagarðinn í Ólafsvík. Skoðaðir voru 

íslenskir garðar og þeir bornir saman við uppbyggingu Sjómannagarðsins í Ólafsvík.  

       Þær aðferðir sem voru notaðar til greiningar á svæðinu voru landslagsgreining 

Kevin Lynch, SWOT, Genius Loci og gróðureindaflokkun Ib Asger Olsen. 

 

Kevin Lynch 

Greiningaraðferð Kevin Lynch snýst um að draga fram ákveðin einkenni í 

borgarlandslagi en einnig er hægt að nota aðferðina í minni þéttbýlum eða opnu 

landslagi. Aðferðin felst í því að flokka og skilgreina ákveðin landslagseinkenni í 

fimm þætti (Lynch, 1960). 

Þættirnir eru flokkaðar á eftirfarandi hátt: 

 Leiðir (e. paths):  

Umferðaræðar sem miðast af skala athugunarsvæðisins. Leiðir geta verið 

stígar, slóðar, vegir og flug- og siglingaleiðir. 

 Skil (e. edges):  

Skýr mörk á milli svæða sem mynda kanta eða skörp sjónræn skil. Skil geta 

bæði verið náttúruleg og manngerð. 

 Heildir (e. district):  

Svæði sem hafa sín eigin auðkenni og svipmót. Svæðin geta bæði verið 

náttúruleg og manngerð. 

 Áhrifapunktar (e. nodes):  

Áhrifasvæði þar sem hlutir gerast, fólk safnast saman eða mætist s.s. gatnamót 

og torg. 

 Kennileiti (e. landmarks):  

Kennileiti gegna mikilvægu hlutverki fyrir fólk til að ná áttum og rata hvort 

sem um borgarlandslag eða opið landslag er að ræða. 
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SVÓT (e. SWOT) 

Heiti greiningarinnar SVÓT er skammstöfun sem stendur fyrir styrkleika, veikleika, 

ógnanir og tækifæri. Greiningin sýnir á einfaldan og skýran hátt eiginleika svæðis sem 

gætu nýst við skipulagningu, t.d. landslag og útivistarsvæði (Gylfi Magnússon, 2003). 

 

Gróðureindagreining Ib Asger Olsen 

Greining Ib Asger Olsen í bókinni Planter i miljöet (1999) felst í því að flokka 

rýmismyndandi gróðureindir í þrjá flokka, skífueindir, rúmeindir og flateindir (Olsen, 

1999). 

 Skífueind: Óklippt og klippt limgerði og skjólbelti. 

 Rúmeind: Þéttur skógur, opinn skógur, kjarr og runnastóð. 

 Flateind: Engi, tún, beitiland og laufengi. 

 

Andi staðar (e. Genius Loci) 

Andi staðar eða Genius loci er óáþreifanlegt og huglægt hugtak sem vísar til þeirra 

gæða eða sérkenna sem sérhver staður hefur fram að færa (Bell, 2004).  

3. Hönnunarsvæði  

3.1. Sjómannagarðurinn í Ólafsvík 

 

Ólafsvík er tæplega 1000 manna bær staðsettur á norðanverðu Snæfellsnesi sem 

byggir afkomu sína að miklu leiti á sjósókn. Frá upphafi sjósóknar hefur Ólafsvík 

misst marga góða menn í hafið og hefur það haft mikil áhrif á íbúa staðarins vegna 

smæðar hans. Sjómenn eru mjög mikilvægir samfélaginu í Ólafsvík og eru 

Kort 2a. Staðsetning Sjómannagarðsins í 

Ólafsvík (Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 

2011) . 

Kort 2b. Staðsetning Sjómannagarðisins í 

Ólafsvík (Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 

2011). 
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sannkallaðar hetjur. Þeir hafa borið björg í bú svo öldum skiptir þrátt fyrir erfið 

hafnar- og veðurskilyrði og mikinn mannmissi. 

„En þegar vér hugsum til staðháttanna, til hinnar örðugu lífsbaráttu, sem þá var 

háð, og skiljum, að þessar horfnu hetjur voru menn, sem buðu hinum óblíðustu 

örlögum byrginn, menn, sem ekki kunnu að hræðast og urðu að skipta árinu 

niður í áfanga, fulla af hinu harðasta stríði fyrir þeirri tilveru, sem aldrei gaf 

stundar hvíld, heldur rak börn sín út í eina raunina þegar annarri létti, þá verður 

oss ljóst, hver ofurþungi erfiðrar lífsbaráttu hvíldi á herðum þessara manna“ 

(Jens Hermansson, 1952, 7) 

 

Sjómannagarðurinn í Ólafsvík er um 6000 m
2 

minningargarður staðsettur í miðbæ 

Ólafsvíkur. Í garðinum er að finna gamlan bát, akkeri, mastur og eitt af elstu húsum 

Ólafsvíkur, Kaldalæk, sem er friðað. Fyrir miðjum garðinum er stytta til minningar 

um látna sjómenn. Styttan var vígð árið 1961 og er Sjómannagarðurinn í Ólafsvík því 

fyrsti sjómannagarðurinn á Íslandi. Garðurinn afmarkast af húsum og umferðargötum. 

Tilgangur garðsins er að minnast þeirra og heiðra þá sem týnt hafa lífi við störf á sjó. 

Garðurinn er í eigu Sjómannadagsráðsins í Ólafsvík sem sér um hann og heldur 

honum við. Notkun garðsins í dag er ekki mikil en þrjár skipulagðar samkomur eru í 

Sjómannagarðinum. Á Sjómannadaginn ár hvert er blómsveigur lagður við 

minnisvarðann í garðinum og hátíðarræður fluttar. Eftir það er farið í kirkju þar sem 

sérstök sjómannamessa fer fram. Á Kvennahlaupsdaginn er garðurinn notaður fyrir 

upphitunaræfingar og teygjur og afhendingu þátttökupeninga. Annað hvert sumar er 

haldin bæjarhátið sem kallast Ólafsvíkurvaka. Í garðinum er svo haldin samkoma eitt 

hátíðarkvöldið. Á árum áður var garðurinn einnig notaður á 17. júní undir hátíðarhöld 

og um tíma var kaffihús starfrækt í garðinum. Notkun garðsins var heldur meiri þá en 

nú. 
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3.2. Saga og þróun Ólafsvíkur 

Samkvæmt Landnámu var það landnámsmaðurinn Ólafur belgur sem nam land austan 

við Ólafsvíkurenni og settist þar að. Kaupstaðurinn Ólafsvík dregur nafn sitt af 

honum. Snemma urðu til miklar verstöðvar utan og norðan við Snæfellsjökul, þ.e. á 

Hellisandi, Rifi, Ólafsvík og 

Brimilsvöllum. Á 17. öld voru 

verstöðvarnar á Rifi þær 

þéttbýlustu á Íslandi og var Rif 

mjög mikilvæg verslunarhöfn. 

Höfninni á Rifi hrakaði mikið 

vegna framburðar úr Hólmsá. 

Öll verslun var því færð yfir til 

Ólafsvíkur og gerði 

Danakonungur Ólafsvík að verslunarstað 26. mars 1687. Þar með viðurkenndi 

konungur Ólafsvík sem verslunarstað, fyrstan á Íslandi. Lítið var verslað í upphafi 18. 

aldar en staðurinn nýttist einkum sem umskipunarhöfn fyrir verslunina, sem ennþá 

hafði höfuðstöðvar sínar á Rifi. Það sem einkum dró fólk að fiskverunum á 

Snæfellsnesi fyrr á öldum var aðallega útræðið. Nálægð verslunarinnar hafði líka sitt 

að segja því venjulega fylgdi verslunarumsvifum nokkur atvinnuvon í landi við upp- 

og útskipun, verslunarstörf, fiskverkun o.fl. Þessir þættir í sameiningu stuðluðu að 

þéttbýlismyndun í Ólafsvík á 18. öld (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1987).  

       Byggt var pakkhús í Ólafsvík og var verslunin á Rifi færð yfir til Ólafsvíkur því 

betra þótti að hafa öll 

verslunarumsvif á sama stað. 

Fólki fór fjölgandi en fjölgunin 

var þó hæg fram yfir miðja 19. 

öld vegna þess hve erfitt var fyrir 

ungt fólk að fá fest kaup á 

jörðum vegna hamla frá 

náttúrunni og frumstæðra 

búnaðarhátta. Eftir miðja 19. öld 

jókst fólksfjölgun mikið og einkenndist þorpsbragurinn af tveimur þáttum, annars 

vegar af umfangsmikilli verslun sem þar var rekin og dró fólk að og hins vegar sú 

Mynd 2. Bringingarbátar settir á flot í fjörunni við 

Ólafsvík (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1987). 

Mynd 1. Ólafsvík 1836 eftir Auguste Mayer (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson, 1987). 
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staðreynd að íbúarnir voru flestir efnalitlir og byggðu tilveru sína að verulegu leyti á 

sjávarfangi, skepnuhaldi og tilfallandi vinnu við verslunina. Engin höfn var við 

Ólafsvík svo stór skip komust ekki nálægt landi vegna grunnsævis sem var fyrir utan 

kaupstaðinn. Svokallaðir bringingarbátar voru notaðir til þess að ferja varning frá 

landi og út í skipin og öfugt (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1987). 

       Fyrstu hús þorpsins voru byggð við sjávarsíðuna, ekki langt frá bæjarlæknum sem 

rann í gegnum þorpið. Meðal þeirra voru m.a. verslunarhúsin. Fyrir framan þau voru 

bólvirki sem varði þau gegn ágangi sjávar. Eftir því sem fólksföldi óx í þorpinu 

færðist byggðin lengra austur með strandlínunni. Mörg íbúðarhúsnæði höfðu tún og 

útihús þar sem íbúarnir höfðu einhverjar skepnur sér til búbótar. Margir stunduðu 

bæði búskap og sjósókn og kölluðust þá útgerðarbændur. Vestan megin við lækinn var 

frekar sléttlent, þar voru mörg tún 

en lítið um byggð. Austan  

lækjarins var stór og mikil hæð 

sem gekk í sjó fram og upp hana 

þokaðist byggðin hægt og rólega, 

með tilheyrandi útihúsum og 

túnum. Í byrjun 20. aldar voru 

komnar tvær aðalgötur sem í dag 

heita Ólafsbraut og Grundarbraut. 

Sú sem kallast Ólafsbraut í dag 

gekk meðfram sjónum úr austri 

og allt að verslunarhúsunum. 

Grundarbrautin, sem þá kallaðist 

Langistígur liggur upp hæðina 

við austanverðan lækinn og fikrar 

sig upp hæðina. Út frá þeirri götu 

greindust smærri stígar sem íbúar 

notuðu til þess að komast að íbúðarhúsum sínum og útihúsum. Í dag eru flestir þeirra 

umferðargötur (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1987). 

       Áhrifamestu breytingarnar sem urðu í Ólafsvík frá upphafi 20. aldarinnar voru 

landfyllingarnar og hafnargerðin. Frá upphafi réru sjómenn Ólafsvíkur á sjóinn á 

opnum árabátum. Á vorin og sumrin var róið á árabátum sem rúmuðu 2 – 4 menn. Á 

haustin var róið á sexæringum og á veturna fóru 6 – 8 manns saman á bát. Engin 

Mynd 3. Kort af Ólafsvík frá 1910. Teiknað á vegum 

danska herforingaráðsins (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 

1987). 
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hafnaraðstaða var á staðnum en milli 1900 og 1910 var gerð örlítil höfn sem þjónaði 

litlum sem engum tilgangi. Upp úr 1907 fækkaði mjög í þorpinu og var ástæðan sú að 

á meðan árabáturinn var aðaltækið sem sjórinn var sóttur á gekk hafnarleysið upp en 

eftir að vélbátaútgerðin var tekin 

upp á Suðurlandi sóttu hinir 

duglegu sjómenn Ólafsvíkur 

þangað og fluttust því burt. 

Hafnarsvæðið í Ólafsvík bauð 

ekki upp á það að geyma 

vélbátana. Mikil þörf var á 

breytingum á hafnaraðstöðu til 

þess að bjarga þorpinu. Árið 

1923 bauðst Milljónafélagið til þess að leggja til áhöld og efni til hafnarvinnu. Ekkert 

varð úr gerð hafnarinnar til að byrja með en einn daginn skunduðu tugir sjálfboðaliða 

niður að fjörunni og byrjuðu að byggja bryggju. Unnið var sleitulaust að gerð 

hafnarinnar á vöktum þangað til upp var komin ágætis höfn. Árin liðu og árið 1962 

voru fengnir til Ólafsvíkur erlendir menn til þess að segja til um hvort leggja ætti að 

niður höfnina eða ekki vegna þess að höfnin var hætt að geta þjónað sívaxandi 

skipaflota Ólsara. Í þeirri heimsókn kom í ljós að best væri að reisa stórhöfn í 

Ólafsvík. Strax fóru af stað miklar framkvæmdir við hafnargerð og var það fyrsta verk 

Ólsaranna að dýpka höfnina því hún var mjög grunn (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 

1987). Þeir notuðu uppgröftinn til þess að búa til landfyllingar svo að höfnin næði 

lengra út í sjóinn og varð þar af leiðandi enn dýpri. Þessar landfyllingar þjónuðu 

miklum tilgangi þar sem lítið byggingarland var við sjóinn á árum áður. Þar risu 

verslanir, bankar og aðrar þjónustustofnanir og fyrirtæki tengd sjávarútvegi. Upp úr 

1980 var höfnin fullgerð og atvinnulífið í Ólafsvík aldrei betra (Kristmann Viðar 

Jóhannesson, munnleg heimild 3. apríl 2010). 

       Lengi vel var Ólafsvík sjávarþorp þar sem íbúarnir byggðu afkomu sína eingöngu 

á sjósókn og vinnslu fiskafurða. Ólafsvík var mikið uppgangspláss og þrátt fyrir að 

bærinn hafi misst marga góða menn til ægis konungs var með þrautseigju og hörku 

komið upp öflugum útgerðarbæ sem enn í dag byggir afkomu sína að miklu leiti á 

sjósókn. 

Mynd 4. Hafnarsvæðið og uppfyllingar, í kringum 1963 

(Kristmann Viðar Jóhannesson, 2010). 
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3.3. Saga og þróun Sjómannagarðsins í Ólafsvík 

Sjómannadagurinn í Ólafsvík var fyrst haldinn hátíðlegur árið 1947 og var þá mikil 

uppsveifla í útgerð og atvinnulífi í bænum. Íbúar voru bjartstýnir á framtíðina og 

sóknarmáttur þeirra til sjósóknar allt árið fór vaxandi ár frá ári. Sjómannadagsráðið í 

Ólafsvík var stofnað fimm árum síðar, eða árið 1952 (Elinbergur Sveinsson, 1998). 

Samtök sjómanna og útgerðarmanna settu saman Sjómannadagsráð í þeim tilgangi að 

setja menningarlegan brag á Sjómannasunnudag sem frá upphafi var miðaður við 

fyrsta sunnudag í júní ár hvert (Elinbergur Sveinsson, munnleg heimild 5. janúar 

2011). Sjómannadagsráðið sá um hátíðarhöld á Sjómannadeginu ár hvert og vann að 

öðrum menningarmálum s.s. mannvirkjagerð, blaðaútgáfu og fleira til að afla fjár fyrir 

félagið. (Elinbergur Sveinsson, 1998). Fulltrúar í Sjómannadagsráðið voru valdir af 

hálfu Verkalýðsfélagsins Jökuls og samtökum útgerðarmanna (Elinbergur Sveinsson, 

munnleg heimild 5. janúar 2011). 

       Nokkrum árum eftir stofnun 

samtakanna, eða um 1955-1957, 

fékk Sjómannadagsráðið 

rausnarlega gjöf frá Eleníusi 

Jónssyni útvegsbónda og 

kaupmanni. Eleníus var orðinn 

gamall maður og ætlaði að flytjast 

til Reykjavíkur á elliheimili er 

hann gefur gjöfina. Hann bjó í húsi 

er kallast Útgarðar og hafði mikið 

og gott tún fyrir aftan. Í stað þess 

að selja landið og sinn hluta hússins gaf hann Sjómannadagsráðinu eignir sínar. Túnið 

var um 3000 m
2
 að stærð, eða um hálfur núverandi garður. Þótti þessi gjöf mjög 

rausnarleg því mjög dýrmætt og mikilvægt þótti að eiga tún fyrir búfénað, kýr, hænur 

og fleira á þessum tíma. Túnið gaf hann Sjómannadagsráðinu með því skilyrði að það 

yrði notað undir garð til heiðurs sjómönnum. (Elinbergur Sveinsson, munnleg heimild 

5. janúar 2011). Eleníus safnaði einnig miklu fé til þeirra framkvæmda sem áttu eftir 

að eiga sér stað og að auki gaf hann aukalega sjálfur til þeirra (Pétur S. Jóhannson, 

1997). Því má segja að Eleníus Jónsson eigi mikinn heiður af tilvist Sjómannagarðsins 

í Ólafsvík.  

Mynd 5. Horft úr suðri yfir hluta af túninu hans 

Eleníusar. Útgarðar eru stórt hús fyrir miðri mynd til 

hægri (Kristmann Viðar Jóhannesson, 2010). 
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       Sjómannadagsráðið fékk margar minningar– og peningagjafir til minningar um 

látna sjómenn. Ráðið ákvað að nota styrkina til gerðar sjómannastyttu og 

sjómannagarðs á túninu sem þeir höfðu þegar fengið gefins. Á fundi einum, í janúar 

1961, var ákveðið að biðja listamanninn Guðmund Einarsson frá Miðdal að gera styttu 

af sjómanni sem staðsett yrði í garðinum. Styttan var af sjóklæddum sjómanni með 

stóra lúðu á bakinu. Hún var vígð 3. júní 1961 af Guðríði Pétursdóttur, móður 

þáverandi formanns Sjómannadagsráðsins. Upp frá þessu fóru öll hátíðarhöld tengd 

Sjómannadeginum fram í Sjómannagarðinum (Pétur S. Jóhannson, 1997).  

       Eftir að Sjómannadagsráðið fékk túnið hans Eleníusar í sína eigu var reist mikil 

og öflug girðing umhverfis skikann með steyptum staurum sem sjómenn reistu. 

Sumstaðar er enn hægt að sjá þessa staura (Kristján Helgason, 2002).  

       Árið 1964 standa lóðarmál 

garðsins þannig að 

Sjómannadagsráðið fékk til 

viðbótar ofan við núverandi lóð 

grýtt land sem náði upp að 

Lindarholti. Reynt var að fá hluta af 

öðrum lóðum í kring til þess að fá 

útlínur garðsins sem beinastar en 

gekk ekki sem skildi. Maður var 

fenginn til þess að koma og mæla 

upp garðinn og skilaði hann 

uppdrætti og kostnaðaráætlun um ári síðar eða um 1966. Stefán Þorsteinsson, kennari 

og garðyrkjufræðingur á Hellissandi fékk þessar teikningar í hendurnar og lagði til 

breytingar. Hann lagði til að stígur yrði ekki hellulagður heldur malarborinn og yrði 

beinn frá hliði að styttu. Best væri að taka garðinn til meðferðar í áföngum og dýrasti 

hlutinn, þ.e. efsti grýtti hlutinn yrði tekinn síðastur. Lagði hann einnig til að best væri 

að planta trjágróðri í ákveðinn reit til reynslu. Hann og Kristján Helgason 

sjómannadagsráðsfélagi unnu mesta verkið sumarið 1967. Árið 1968 var hafist handa 

við að jafna út brekkuna fyrir ofan og sáð í jarðveginn. Lækurinn Kaldilækur rann þar 

niður og var hann því settur í stokk. Mikið umfram jarðvegsefni kom úr brekkunni 

sem var nýtt í hleðslu neðst í brekkunni, rétt ofan við styttureitinn (Sjómannadagsráð 

Ólafsvíkur, á.á.). 

Mynd 6. Sjómannagarðurinn á Sjómannadaginn 

1964 (Pétur S. Jóhannsson, 2001). 
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       Ofan við götuna sem liggur sunnan megin við garðinn var örlítil uppspretta sem 

kallaðist Lindin. Þangað fór fólk til þess að ná sér í drykkjarvatn langt fram eftir 

öldum. Upphaflega var hún opin og 

náttúruleg en upp úr 1960 var brugðið 

á það ráð, vegna heilbrigðisástæðna, 

að loka lindinni með steypuveggjum 

en sett var lok ofan á sem hægt var að 

færa til. Úr Lindinni rann lækur sem 

kallaðist Kaldilækur. Hann rann niður 

túnið sem var fyrir ofan 

Sjómannagarðinn. Lækurinn rann 

meðfram lóðamörkum Kaldalæks og 

túnsins hans Eleníusar og þveraði 

síðan túnið til vestur, fór út af túninu 

þar sem núna er hliðið inn í 

Sjómannagarðinn og þaðan yfir 

Langastíg, eins og Grundarbrautin var þá kölluð, og út í Gilið (Hermann Sigurðsson, 

munnleg heimild 14. mars 2011). Þar sem lækurinn þveraði túnið settu þeir Stefán og 

Kristján hann í stokk sem tengdist holræsiskerfi Ólafsvíkur. Þannig gátu þeir sléttað 

túnið svo garðurinn yrði greiðfærari og heillegri (Kristján Helgason, munnleg heimild 

6. janúar 2011). 

       Seinna þetta sama ár, 29. september 1968, barst Sjómannadagsráðinu gjafabréf 

fyrir húseign og lóð. Bréfið var frá 

Þorbjörgu Árnadóttur og börnum 

hennar en þau bjuggu lengi í húsinu 

Kaldalæk. Kaldilækur átti tún austan 

við Sjómannagarðinn og bjó maður að 

nafni Hans Árnason ásamt fjölskyldu 

sinni þar. Þegar hann dó gaf kona hans, 

Þorbjörg Árnadóttir, Sjómannadagsráði 

Ólafsvíkur lóðina og húsið til fullrar 

eignar til minningar um eiginmann 

sinn. Lóðin var um 877 m
2
 og húsið um Mynd 8. Sjómannagarðurinn séður úr norðri 

um 1971 (Kristján Helgason, 2011). 

Mynd 7. Sjómannagarðurinn séður úr suðri á 

árunum 1967-68 (Kristján Helgason, 2011). 
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42,4 m
2
 (Pétur S. Jóhannsson, 2004). Við þessa gjöf var strax hafist handa við að 

stækka Sjómannagarðinn. Allur garðurinn var afgirtur svo einungis var hægt að 

komast inn um aðalhliðið og inn gönguleiðina að Kaldalæk (Kristján Helgason, 

munnleg heimild 6. janúar 2011). Árið eftir, 1969, gaf Víglundur Jónsson, 

Sjómannadagsráðinu fjóra bekki til þess að hafa í garðinum. Víglundur hafði sjálfur 

starfað í Sjómannadagsráðinu frá upphafi (Sjómannadagsráð Ólafsvíkur, á.á.). 

       Um meter vestan frá húsinu Kaldalæk stóð íbúðarhús sem hét Mýrarhús. Það 

brann árið 1974 svo mikil mildi þótti að ekki skildi kvikna í Kaldalæk líka. Það sama 

ár kviknaði í öðrum helmingi Útgarða, þeim sem Sjómannadagsráðið átti ekki. Ekki 

var hægt að láta húsið standa uppi hálft svo gripið var til þess ráðs að rífa húsið. 

Garðurinn stækkaði sem húsinu nam og lóð þess og var öll norðanverð hliðin á 

garðinum girt. Um 1980 var Sjómannagarðurinn eins og þegar hann var stærstur en 

síðar átti hann eftir að minnka aðeins.  

       Nokkrar breytingar urðu á garðinum næstu árin. Meðal annars var sléttað úr 

brekkunni og hún gerð að sleðabrekku, settur var niður meiri gróður, akkeri var komið 

fyrir og svæðinu í kringum styttuna var breytt fram og til baka, Kaldalækshúsið fékk 

nýtt hlutverk (Kristján Helgason, munnleg heimild 6. janúar 2011) og stígurinn að 

styttunni var hellulagður 1986 (Sigurjón M. Egilsson, 1986). Í kringum 1990 var 

garðurinn minnkaður örlítið og pallur byggður við Kaldalæk. Við garðinn bættist 

trébátur sem gefinn var sjómönnum í Ólafsvík árið 2006 af Daníel Jónssyni sjómanni 

frá Ólafsvík. Báturinn er með síðustu bátunum á Íslandi sem smíðaðir voru úr tré áður 

en plastið kom til sögunnar og sómir sér vel í garðinum (Pétur S. Jóhannsson, 2007) 

Eftir það hefur garðurinn lítið sem ekkert breyst.  

Mynd 9a og b. Stækkun garðsins. Framkvæmdir á brekkunni árið 1968 (Kristján 

Helgason, 2011). 
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3.4. Þróun Sjómannagarðsins í Ólafsvík 

Sjómannagarðurinn í Ólafsvík verður til á árunum 1967 - 1980 þegar 

póstmódernisminn var allsráðandi úti í heimi. Garðurinn vísar ekki til þess að hafa 

orðið fyrir áhrifum af póstmódernismanum heldur mætti segja að Sjómannagarðurinn 

sé úr nýklassískum stíl með tilvísun í endurreisnina. Nýklassíkin var ríkjandi á 

árunum 1700-1810 (Turner, 2005) en Ísland var alltaf langt á eftir öðrum löndum 

hvað varðar stíla á görðum. Þeir þættir sem vísa til þess að garðurinn sé nýklassískur 

eru eftirfarandi atriði: 

 Beinir ásar sem hafa upphaf og endi. 

 Trjám er plantað í beinar línur. 

 Sjónlínur inn og út úr garðinum. 

 Blómum plantað með lágum runnum. 

 Runnum plantað meðfram ásum. 

Eins og í mörgum görðum á Íslandi, bæði almenningsgörðum og einkagörðum eru 

klippt limgerði. Mjög algengt er að limgerði séu látin ramma garða inn og má sjá það í 

Sjómannagarðinum. Þau áhrif koma frá Danmörku og bárust til landsins með Reyni 

Vilhjálmssyni landslagsarkitekt (Samson B. Harðarson, 2011). 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um helstu breytingar á garðinum í gegnum árin út frá 

loftmyndum. Sex ártöl voru valin með jöfnu millibili og breytingar teiknaðar upp. Á 

skýringarmyndunum merkir grár litur veg, brúnn litur göngustíg, grænn litur merkir 

garður/tún, blár litur þýðir Lindin og Kaldilækur og rauður merkir hús í eigu 

Sjómannadagsráðsins í Ólafsvík. Græn strik þýða halli og grænir bólstrar tákna 

gróður. Til viðmiðunar eru núverandi útlínur Sjómannagarðsins táknaðar með 

ljósrauðri línu. 
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1957:  

 

 

 

 Sjómannadagsráðið var komið með í hendurnar 3000 m
2
 tún ásamt hluta af 

Útgörðum sem standa inn á túninu norðan megin. 

 Kaldilækur rann úr Lind fyrir sunnan túnið og rann í gegnum túnið. 

 Fyrirhugaður garður girtur af. 

 Brekka er í sunnanverðu túninu ásamt hæðum sem voru þurrari en túnið í 

kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loftmynd 1. Sjómannagarðurinn árið 

1957 (Landmælingar Íslands, 1957) 

Kort 3. Sjómannagarðurinn árið 1957. Skýringarmynd 

(© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
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1963:  

 

 

 

 Útlínur garðsins orðnar skýrari. 

 Minnismerki um látna sjómenn. Styttu hefur verið komið upp á miðju túninu. 

 Hlið komið upp. 

 Kaldilækur sem rann yfir túnið er kominn í stokk. 

 Brekka er í sunnanverðu túninu ásamt hæðum sem eru þurrari en túnið í kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loftmynd 2. Sjómannagarðurinn 

árið 1963 (Landmælingar Íslands, 

1963). 

Kort 4. Sjómannagarðurin árið 1963. Skýringarmynd 

(© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
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1971:  

 

 

 

 Sjómannagarðurinn orðinn stærri. Tvær lóðir fengnar til viðbótar við garðinn 

sunnan og vestan megin við hann. 

 Í eigu Sjómannadagsráðsis eru nú tvö hús, Kaldilækur og hluti af Útgörðum. 

 Báðar eignir voru leigðar út. Kaldilækur til 1976 en Útgarðar til um 1972. 

 Búið er að leggja malarstíg frá hliði beint upp að styttu. 

 Svæðið í kringum styttuna er einnig malarlagt. 

 Tvö lág þrep úr sjávargrjóti eru við minningarreitinn. 

 Tveir stígar úr grófum og stórum náttúrustein liggja hvor í sína áttina út frá 

göngustígnum við minningarsvæðið. Þeir ganga svo í suðurátt meðfram 

minningarsvæðinu. Eru mislangir. 

 Lágvaxinn gróður er í kringum minningarsvæðið ásamt sumarblómum. 

 Beðið og stígurinn eru innrömmuð með sjávargrjóti. 

 30 m langt runnabeð var sett niður vestanmegin í garðinum til reynslu.  

 Ofan við minningarsvæðið, neðst í brekkunni, er búið að hlaða með 

sjávargrjóti örlítinn vegg. Fyrir ofan hann er slétt svæði en síðan tekur við 

brattari brekka upp að lóðarenda sunnan megin. 

 Vestan til í brekkunni, rétt fyrir ofan hleðsluna, var grjót sett í brekkuna til 

þess að halda jarðveginum. 

 Flaggstöng var sett við aðalhliðið í garðinum. 

Loftmynd 3. Sjómannagarðurinn árið 

1971 (Landmælingar Íslands, 1971). 

Kort 5. Sjómannagarðurinn í Ólafsvík. 

Skýringarmynd (© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 

2011). 
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1977-80:  

 

 

 

 

 Mýrarhúsið, er stóð upp við Kaldalæk, og Útgarðar brunnu árið 1974. Við það 

stækkaði lóðin. 

 Sunnan við minningarsvæðið bættist annað malarlagt svæði með ýmsum 

munum tengdum sjómennsku.  

 Í kringum það svæði var einnig gróðursett. 

 Stöku stígarnir, úr grófa náttúrusteininum, sem eru meðfram 

minningarsvæðinu hafa tengst og er því hægt að ganga inn á nýja svæðið út frá 

þeim. 

 Byrjað er á gönguleið að Kaldalæk að norðanverðu. 

 Hægt er að ganga eftir stíg frá Kaldalæk að grófgerðu náttúrusteinunum. 

 Búið er að girða og gróðursetja austan og norðan megin í garðinum. 

 Búið er að gróðursetja meðfram stígnum upp að minningarsvæðinu. 

 Settur var niður reitur þar sem akkeri liggur. 

 Búið er að taka hleðsluna sem var neðst í brekkunni en landið ber þess enn 

merki því þar er stuttur en brattur halli. 

 Grjótið í brekkunni var fjarlægt og þökur lagðar í staðinn. 

 

 

Kort 6. Sjómannagarðurinn á árunum 1977-80. 

Skýringarmynd (© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 

2011). 
 

Loftmynd 4. Sjómannagarðurinn á 

árunum 1977-80 (Landmælingar 

Íslands, 1977-80). 
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1984:  

 

 

 

 Pallur var byggður við Kaldalæk og gangstígur og aðkoma að húsinu kláruð. 

 Gróðursett austan megin við pallinn. 

 Grófi stígurinn ofan við minningarsvæðið var tekinn aftur. 

 Búið er að planta sitkagrenislundi vestan megin í garðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loftmynd 5. Sjómannagarðurinn 1984 

(Landmælingar Íslands, 1984). 

Kort 7. Sjómannagarðurinn árið 1984. 

Skýringarmynd (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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1994:  

 

 

 

 Garðurinn var minnkaður um rúma 500 m
2
 vestan til. Með því varð vesturhlið 

garðsins bein frá aðkomu og upp að grenilundinum. 

 Gróðursett var með allri vesturhliðinni upp að grenilundinum. 

 Það svæði sem sett var aukalega sunnanmegin við minningarsvæðið er nú 

horfið og er því minningarsvæðið og stígarnir orðnir eins og þeir voru 

upphaflega. 

 Lítil sem engin breyting varð á garðinum frá 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loftmynd 6. Sjómannagarðurinn árið 

1994 (Landmælingar Íslands, 1994). 

Kort 8. Sjómannagarðurinn árið 1994. 

Skýringarmynd (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
 

Loftmynd 7. Núverandi skipulag Sjómannagarðisins 

(Snæfellsbær, 2010). 
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4. Samanburður 

4.1. Almenningsgarðar 

Ekki er mikið vitað um skrúðgarðyrkju hér á landi fyrr á öldum. Í fyrstu skrifuðu 

heimildunum hafa verið nefndir svokallaðir laukagarðar á biskupsstólunum í Skálholti 

og á Hólum. Þar voru ræktaðar ýmsar matjurtir og lækningaplöntur. Þegar leið fram á 

miðja 19. öld fór að bera á því að ýmsir áhugamenn fór að setja niður tré og blóm í 

kringum húsin sín víðsvegar um landið. Sumir þessara garða heppnuðust mjög vel og 

eru almenningsgarðar í dag. Dæmi um almenningsgarða sem voru gamlir einkagarðar 

eru Landfógetagarðurinn og Simsonsgarðurinn (Grétar J. Unnsteinsson, 1979). Mikil 

vakning varð hjá Íslendingum upp úr 1900 varðandi umhverfismótun. Margir 

einstaklingar og félagasamtök gerðu garða með það að markmiði að vera fordæmi 

fyrir aðra. Garðarnir urðu fljótt fyrirmyndir vegna fagurfræðilegs gildis (Einar E. 

Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2006). Drög að fyrstu almenningsgörðunum í 

Reykjavík voru lögð á 2. og 3. áratug 20. aldarinnar. Voru þá Arnarhólstúnið og 

Austurvöllur fyrstir, og svo Hljómskálagarðurinn og Móðurást. Fram eftir öldinni 

bættust við fleiri almenningsgarðar á landinu eftir því sem byggð stækkaði (Grétar J. 

Unnsteinsson, 1979).  

4.2. Sjómannagarður 

Eftir athuganir höfundar komst hann að því að sjómannagarðar gegna tvíþættu 

hlutverki. Þeir gegna því hlutverki að vera bæði almenningsgarðar og 

minningargarðar. Almenningsgarðar eru opin svæði, notuð af almenningi til þess að 

njóta útivistar í fallegri náttúru. Minningargarðar geta verið stór eða smá opin svæði 

sem eru ætluð til minningar um eitthvað. Tilgangur sjómannagarða er bæði að heiðra 

sjómenn og minnast þeirra sem farist hafa við störf sín á sjó og annarra sjófarenda. Í 

þessum görðum er yfirleitt minnisvarði sem vísar til starfa sjómanna og við hann eru 

fletir með rituðum nöfnum þeirra sem látist hafa, sem og aðrar upplýsingar. 

Minnisvarðarnir eru þungamiðja garðanna og er mikið gert úr umgerð þeirra. Í 

görðunum geta verið ýmsir munir sem minna á starfsemi sjómanna, svo sem gömul 

akkeri eða gamlir bátar. Notkun garðanna er misjöfn en fyrir utan árlegar samkomur 

til heiðurs sjómönnum og annarra sjófarenda nota bæjarfélögin garðana til ýmissa 

annarra samkoma líka ef ekki eru önnur græn svæði til taks.  
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       Sjómannagarðar eru yfirleitt einfaldir í sniðum og ekki mikið lagt upp úr 

skipulagningu. Í flestum tilvikum er um að ræða gönguleið sem liggur að minnisvarða 

sjómanna, nokkra bekki og gamla muni sem tengjast sjómennsku. Ætla má að ástæðan 

fyrir því að notkun sjómannagarða sé ekki meiri en raun ber vitni sé sú að 

sjómannagarðar hafi of einskorðað hlutverk og eru ekki hannaðir til þess að njóta 

heldur til þess að syrgja og minnast. 

4.3. Erlend dæmi 

Skoðuð voru lítil sjávarþorp í Skotlandi, Noregi og Færeyjum og reynt að finna dæmi 

um garða sem svipuðu til Sjómannagarðsins í Ólafsvík hvað varðar skipulag og 

notkun. Notast var við Google Earth til þess að líta yfir löndin og leita eftir 

sjávarþorpum með görðum í. Erfitt reyndist að finna góð dæmi í Skotlandi og Noregi 

en þar var mikið meira um að minnisvarðar um látna sjómenn stæðu stakstæðir við sjó 

án umgjarðar. Þegar Færeyjar voru skoðaðar komu margir garðar í ljós og þar sem 

Færeyjum svipar mikið til Íslands ákvað höfundur að einbeita sér eingöngu að görðum 

í Færeyjum.  

4.3.1 Færeyjar 

Mjög mikið er af minnisvörðum og minningargörðum í Færeyjum sem eru tileinkaðir 

látnum sjómönnum og öðru fólki sem hefur týnt lífi á sjó. Í seinni heimstyrjöldinni 

misstu Færeyjar marga menn í hafið og upp frá því var ákveðið að tileinka látnum 

sjómönnum sérstakan dag, 1. nóvember ár hvert og kallast hann Allahalgannadagur, 

„Minningardagur teirra sjólætnu” (Eileen Sandá, tölvupóstur 27. mars 2011; Marita 

Gulklett, tölvupóstur 7. apríl 2011). Sá dagur er mikill sorgardagur í öllum Færeyjum 

og að kvöldi dags er athöfn í kirkju bæði send út í útvarpi og sjónvarpi (Marita 

Gulklett, tölvupóstur 7. apríl 2011). 

4.3.2 Sjómannagarðurinn í Vági 

Vágur er næst stærsta þéttbýlið á Suðurey í Færeyjum með um 1350 íbúa. Í Vági er að 

finna sjómannagarð með minnismerki um látna sjómenn og aðra sjófarendur. 

Minnismerkið er stytta sem heitir „Kvinna við stýri“, eða Kona við stýri og sýnir 

syrgjandi ekkju/móður sem horfir út á sjó og heldur á stýri eins og það var á árum 

áður. Fridtjof Joensen gerði styttuna og var hún afhjúpuð 1977. Styttan er búin til úr 
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kopar og liggja á bak við hana koparplötur með nöfnum þeirra sem hafa farist á sjó 

(Eileen Sandá, tölvupóstur 27. mars 2011). 

       Garðurinn er tæplega 3000 m
2
 gróinn flötur 

og umhverfis hann að hluta er búið að planta 

trjám. Garðurinn er afgirtur til þess að halda 

búfénaði fyrir utan hann. Í garðinum er 

malarlögð gönguleið sem liggur upp að 

minningarstyttunni. Þar er einnig að finna stórt 

svæði með flötum steinum sem notað var til þess 

að þurrka fisk á 19. og 20. öld. Á því svæði hvílir 

nú akkeri. Efst í garðinum, bak við 

minningarstyttuna er flaggstöng, garðbekkir og 

brattur klettaveggur. Garðurinn er staðsettur í 

halla mót suðri, í miðjum bænum við aðalgötuna (Eileen Sandá, tölvupóstur 27. mars 

2011). 

       Þann 1. nóvember ár hvert koma bæjarbúar saman í garðinum og leggja 

blómsveig að styttunni. Venjulega er haldin athöfn í kirkjunni áður en farið er í 

garðinn til þess að minnast látinna sjófarenda. Garðurinn er einnig notaður í öðrum 

tilfellum. Jólatréð í bænum stendur í garðinum og fjórum vikum fyrir aðfangadag 

koma allir saman í garðinum og kveikt er á seríunni á jólatrénu. Þá er haldin smá 

athöfn og söngvar sungnir. Annað hvert ár, síðustu helgina í júní, er haldin sumarhátið 

sem kallast Jóansøka. Hátíðin er sett með skrúðgöngu sem endar í garðinum, þar eru 

haldnar ræður, söngvar sungnir og fleira. Þann 12. mars ár hvert er haldin  

 

Mynd 10. Minnismerkið „Kvinna við stýri“ og 

minniskildir í baksýn (Eileen Sandá,2011). 
Mynd 11. Flatir steinar þar sem fiskur var 

þurrkaður á árum áður (Eileen Sandá, 2011). 

Loftmynd 8. Loftmynd af 

Sjómannagarðinum í Vági (Google 

Earth, 2003). 
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Grækarismessa sem er hátíð til heiðurs komu tjaldsins til landsins en hann er 

þjóðarfugl Færeyinga. Sömuleiðis er hátíð þjóðarfánans haldin í garðinum 25. apríl 

hvert ár (Eileen Sandá, tölvupóstur 27. mars 2011). 

4.3.3 Sjómannagarðurinn í Leirvík 

Leirvík er gamall bær með um 860 íbúum og 

er staðsettur í Eysturey á Færeyjum 

(Faroeislands.dk, á.á.). Sjómannagarðurinn er 

staðsettur austast í bænum, alveg við sjó. 

Garðurinn er um 1200 m
2
 afgirtur grænn og 

trjágróðurlaus flötur. Í garðinum er malar– og 

hellulagður stígur sem leiðir að miðju 

garðsins þar sem stendur minnismerki um þá 

sem hafa farist á sjó. Minnismerkið er 

einhverskonar bátur úr kopar sem stendur á 

örlítill upphækkun við enda stígsins. Það var 

afhjúpað 7. september 1980 (Marita Gulklett, tölvupóstur 7. apríl 2011). Hellulagði 

hluti stígsins heldur áfram í kringum minnismerkið og ef gengið er eftir honum er 

hægt að lesa á koparplötum nöfn þeirra sem hafa farist á sjó. Við innganginn er hlið 

og á því eru færeyskir bátar. 

       Á hverju ári, 1. nóvember er Sjómannadagurinn, eða „Minningardagur teirra 

sjólætnu”, haldinn í garðinum. Íbúar koma saman við minnismerkið til þess að 

minnast þeirra sem hafa týnt lífi sínu á sjó frá upphafi og einnig á árinu áður. Prestur 

les upp nöfn þeirra látnu og heldur litla athöfn að því loknu. Eftir það eru sungnir 

sálmar og blómsveigar lagðir við minnismerkið (Marita Gulklett, tölvupóstur 7. apríl 

2011). 

Mynd 12. Aðkoman að Sjómannagarðinum í 

Leirvík (Marita Gulklett, 2009). 
Mynd 13. Minnisvarðinn nær og 

minningarskyldir fjær (Marita Gulklett, 2009) 

Loftmynd 9. Loftmynd af 

Sjómannagarðinum í Leirvík (Google Earth, 

2011). 
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4.3.4 Samanburður 

Ástæðan fyrir því að þessir tveir garðar eru teknir fyrir er sú að íbúafjöldi bæjanna er 

svipaður og í Ólafsvík. Báðir færeysku garðarnir líkjast Sjómannagarðsins í Ólafsvík 

og þótti því tilvalið að bera þá saman hvað varðar skipulag, tilgang og aldur. 

       Garðarnir þrír verða allir til á svipuðum tíma, frá 1960 – 1980. Garðarnir eru 

svipað uppsettir með beinum ásum sem enda í afmörkuðu svæði sem hefur að geyma 

minnismerki. Þeir eru allir rammaðir inn á einhvern hátt, hvort sem það er með gróðri 

eða girðingu. Álíka mikill gróður er í görðunum í Ólafsvík og Vági en garðurinn í 

Leirvík er algjörlega gróðurlaus, eflaust vegna mikillar nálægðar sinnar við opið haf. 

Bæði Sjómannagarðurinn í Ólafsvík og garðurinn í Vági hafa að geyma sögulegar 

minjar. Í garðinum í Vági eru steinhellur sem notaðar voru til þess að þurrka fisk fyrr 

á öldum og í Ólafsvík er eitt elsta hús bæjarins og gamall bátur.  

       Garðurinn í Leirvík er minnstur af þessum þremur og er notkunin einnig minnst. 

Sjómannagarðurinn í Ólafsvík er stærstur þessara garða en notkunin er ekki í 

samræmi við það. Garðurinn í Vági er helmingi minni en Sjómannagarðurinn í 

Ólafsvík en samt sem áður er notkunin meiri. Til að byrja með er aðkoman að 

garðinum í Vági miklu opnari en í Ólafsvík og er garðurinn þar af leiðandi meiri hluti 

af bænum. Garðurinn í Ólafsvík er mjög lokaður og býður gesti og gangandi ekki eins 

velkomna. Staðsetningin spilar líka stórt hlutverk. Í Vági er garðurinn við aðalgötuna í 

miðjum bænum en garðurinn í Ólafsvík er örlítið falinn fyrir byggðinni í kring þótt 

hann sé staðsettur í miðbænum. Garðurinn í Leirvík er staðsettur fyrir utan byggðina 

sem útskýrir að hluta til hversu lítið hann er notaður.   

       Vegna þess hve garðurinn er mikið notaður í Vági af bæjaryfirvöldum verður 

garðurinn ósjálfrátt meira notaður af almenningi. Íbúar finna það og sjá að garðurinn 

er ekki einungis til þess að syrgja látna ástvini heldur einnig til að njóta.  

       Það sem er einkar líkt með garðinum í Leirvík og Sjómannagarðinum í Ólafsvík 

er mjóa gönguleiðin sem liggur í kringum minnismerkið. Stígurinn í Ólafsvík slitnar í 

sundur og nær því ekki alla leið í kringum minnisvarðann en gerði það fyrir nokkrum 

árum. Að öðru leiti eru báðir garðarnir með hlið við innganginn sem er listaverk með 

bátum á. 
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4.4. Íslensk dæmi 

Skoðuð voru íslensk dæmi til þess að bera saman tilgang, uppbyggingu og gerð þeirra 

við Sjómannagarðinn í Ólafsvík. Ákveðið var að skoða Lystigarðinn á Akureyri og 

Skallagrímsgarð í Borgarnesi vegna þess að báðir garðarnir voru byggðir upp af 

sjálfstæðum félagasamtökum líkt og Sjómannagarðurinn í Ólafsvík. 

4.4.1 Lystigarðurinn á Akureyri  

Lystigarðurinn á Akureyri er um 28.000 m
2
 almennings- og grasagarður sem stendur í 

suðurbrekkunni á Akureyri, sunnan við Menntaskólann á Akureyri (Akureyrarbær, 

2006). Fjölbreytt landmótun og val 

á trjágróðri gefur garðinum sterkt 

og fallegt yfirbragð. Lystigarðurinn 

á Akureyri var byggður upp í 

þremur áföngum á 45 árum (Einar 

E. Sæmundsen og Samson B. 

Harðarson, 2006).  

       Árið 1909 óskuðu fjórar heldri 

konur á Akureyri eftir landi frá 

Akureyrarbæ til skrúðgarðsgerðar. 

Lystigarðsfélagi Akureyrar var úthlutað 10.000 m
2
 til verkefnisins árið 1910 frá 

Akureyrarbæ. Seinna sama ár var haldinn stofnfundur þar sem eftirfarandi lög voru 

sett fram og samþykkt (Akureyrarbær, 2006):  

Lög " Lystigarðsfélags Akureyrar "  

samþykkt á fundi 1. nóvember 1910  

 

1. gr. Félagið heitir "Lystigarðsfélag Akureyrar".  

2. gr. Tilgangur félagsins er að koma upp garði í Akureyrarbæ, bænum til prýði og 

almenningi til skemmtunar. Garðurinn sé skreyttur trjám og blómum og leikvellir og 

lystihús séu þar almenningi til afnota svo fljótt sem því verður við komið.  

(Lystigarður Akureyrar, á.á. á 

http://www.lystigardur.akureyri.is/?modID=1&id=44&grSId=58). 

 

Unnið var að uppbyggingu samkvæmt 2. grein laga Lystigarðsfélags Akureyrar og var 

fyrsti hluti Lystigarðsins opnaður fyrir almenning árið 1912. Sá hluti einkennist af 

miklum trjágróðri meðfram göngustígum, grasflötum og litlu tjarnarsvæði. Árið 1944 

bættist við garðinn og stækkaði hann til vesturs upp brekkuna. Sá hluti garðsins hefur 

Mynd 14. Lystigarðurinn á Akureyri árið 1930, elsti 

hlutinn (Akureyrarbær, 2006). 
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stórar grasflatir til leikja, beina stíga og sólbaðsstaði á móti suðri. Lystigarðurinn á 

Akureyri var notaður af bæjarbúum og öðrum gestkomandi sem almenningsgarður 

fram til 1955 en þá stækkaði garðurinn enn meira. Sá hluti er kjarni grasagarðsins og 

er mótaður þannig að hann geti gengt fræðsluhlutverki sínu sem best. Í dag er allur 

garðurinn nýttur sem grasagarður en vegna þess að elstu tveir hlutarnir voru hannaðir 

með ánægju og yndi í huga kallast Lystigarðurinn almennings- og grasagarður (Einar 

E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2006).  

       Fyrstu árin, 1911-1950, var garðinum 

stjórnað af hæfileikaríkum félagskonum sem 

settu mikinn svip á mótun garðsins allt frá 

byrjun. Það voru þær Anne Catharine Schiöth 

og tengdadóttir hennar Margrete Schiöth sem 

unnu óeigingjarnt starf í nærri 40 ár. Í 

garðinum eru nokkrir minnisvarðar og þar með 

talið einn tileinkaður Margrete Schiöt og annar 

tileinkaður þeim konum sem komu garðinum 

upp árið 1912. Árið 1953 tók Akureyrarbær við 

starfsemi garðsins þar sem hann reyndist 

orðinn þungur baggi að bera fyrir félagið (Einar E. Sæmundsen og Samson B. 

Harðarson, 2006).  

       Grasagarðurinn óx hratt og hóf garðurinn að eiga í fræskiptum við erlenda garða. 

Mikinn fjölda sjaldgjæfra plöntutegunda er að finna í grasagarðinum í dag og dregur 

það marga ferðamenn að. Árið 2000 voru til að mynda um 7.000 tegundir og yrki í 

garðinum, þar af 430 íslenskar plöntutegundir (Einar E. Sæmundsen og Samson B. 

Harðarson, 2006).  

       Lystigarðurinn á Akureyri á sér ríkan sess í hugum og hjörtum heimamanna sem 

nýta garðinn til gönguferða og afslöppunar svo dæmi sé nefnt. Garðurinn er einn 

alvinsælasti ferðamannastaðurinn í bænum enda fer þar saman skemmtun, fegurð og 

fræðsla. 

4.4.2 Skallagrímsgarður í Borgarnesi 

Í fundargerð Borgarneshrepps frá 1927 kemur fram að Friðrik Þorvaldsson hafi lagt til 

að afhenda ungmennafélaginu í Borgarnesi reit umhverfis Skallagrímsleiði til 

skrúðgræðslu. Kvenfélagið bættist fljótlega í hópinn og samstarf hófst með 

Mynd 15. Uppdráttur af Lystigarðinum 

árið 1996 (Hermann Georg 

Gunnlaugsson, 1996). 
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félögunum. Framkvæmdir hófust árið 1931 en þá var landið ræst fram og um 220 

trjáplöntur settar niður. Allar trjáplönturnar voru fengnar gefins frá hinum og þessum 

aðilum sem og annar efniviður, svo sem girðingarefni og hlið. Árið 1938 eignast 

kvenfélagið hlut ungmennafélagsins og var því orðið eigandi garðsins og sá alfarið 

um rekstur hans næstu 50 ár. Kvenfélagskonur fengu Unnstein Ólafsson til þess að 

mæla upp og skipuleggja garðinn (Jóhanna Skúladóttir, 2010) og á stríðsárunum, fram 

undir 1950, bætti kvenfélagið alla aðstöðu í og við 

garðinn með því að leggja vatn og rafmagn, ræsa 

hann fram og rækta (Einar E. Sæmundsen og Samson 

B. Harðarson, 2006).  Næstu ár stóð félagið í ströngu 

við að afla fjár til þess að geta séð um og bætt 

garðinn en árið 1989 gafst félagið upp og afhenti 

Borgarneskaupsstað Skallagrímsgarð til eignar og 

umhirðu (Jóhanna Skúladóttir, 2010). 

       Garðurinn dregur nafn sitt af Skallagrími 

Kveldúlfssyni, landnámsmanni á Borg, en hann var 

heygður þar sem Skallagrímsgarður er nú. Við 

hauginn er listaverk af Agli Skallagrímssyni eftir 

Önnu Maríu Nilsen myndhöggvara. Fleiri listaverk 

og minnisvarðar eru í garðinum og er til að mynda 

minnisvarði um mikinn frumherja í Borgarnesi, Friðrik Þorvaldsson (Jóhanna 

Skúladóttir, 2010). 

       Skallagrímsgarður í Borgarnesi liggur í Skallagrímsdal milli tveggja hæða í 

miðjum bænum. Mikill og hár gróður er í garðinum og gefur því mikið og gott skjól 

til útihátíða. Gróðurinn umlykur grasflatir og myndar laufþök yfir göngustígum 

garðsins (Einar E. Sæmundsen og Samson B. Harðarson, 2006). Í garðinum er lítil 

tjörn sem hafði gosbrunn í nokkur ár áður en hann var eyðilagður. Nú stendur 

reisulegt svið á einni grasflötinni sem notað er til hátíðarhalda og annarra samkomna. 

Skátahreyfingin er með félagshúsið sitt í jaðri garðsins og notar garðinn því mikið. Í 

gegnum garðinn allan ganga göngustígar sem skipta garðinum í fjórar grasflatir. 

Mikið er gengið um og í gegnum garðinn svo ávallt er eitthvað líf að finna í garðinum. 

Um allan garðinn er búið að koma fyrir garðbekkjum þar sem hægt er að setjast niður 

og njóta fallegs og blómlegs umhverfisins. 

Mynd 16. Uppdráttur af 

Skallagrímsgarði 1996 (Reynir 

Vilhjálmsson, 1996). 
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       Skallagrímsgarður hefur ávallt verið mikið notaður til samkomuhalds og 

mannamóta (Jóhanna Skúladóttir, 2010). Snemma voru haldin fimleikamót í garðinum 

og þegar lýðveldið varð 10 ára árið 1954 var í fyrsta skipti haldin hátíð í garðinum. Sú 

hátíð er nú haldin hátíðleg ár hvert 17. júní í Skallagrímsgarði (Einar E. Sæmundsen 

og Samson B. Harðarson, 2006).   

4.4.3 Samanburður 

Það sem Lystigarðurinn á Akureyri, Skallagrímsgarður í Borgarnesi og 

Sjómannagarðurinn í Ólafsvík eiga sameiginlegt er að þeir eru allir byggðir upp af 

félagastamtökum. Sjómannagarðurinn er hinsvegar eini garðurinn sem enn er undir 

upprunalegu umsjónaraðilunum. 

       Allir garðarnir eru vel afmarkaðir með gróðri eða girðingum. Gróðurinn á 

Akureyri og í Borgarnesi er mjög gróskumikill og fallegur en í Ólafsvík er ekki eins 

mikill vöxtur. Ástæðan fyrir því er landlegan og nálægð við sjó. Líkt og 

Sjómannagarðurinn hefur Lystigarðurinn á Akureyri að geyma stórar grasflatir og í 

elsta hlutanum er beinn ás sem endar í áhrifapunkti sem er í því tilviki falleg tjörn 

með gosbrunni. Sá hluti myndi teljast sem nýklassískur líkt og garðurinn í Ólafsvík. 

Minnisvarða og listaverk er að finna í öllum görðunum sem gefur þeim meira gildi.  

       Lystigarðurinn á Akureyri er stærstur þessara þriggja garða en 

Sjómannagarðurinn í Ólafsvík minnstur. Notkunin er mismunandi í görðunum en mest 

er hún engu að síður í Lystigarðinum. Í Lystigarðinum er að finna merkilegt safn 

ýmissa plantna og sækja ferðamenn mikið þangað. Skallagrímsgarður er notaður 

daglega af heimafólki og mun ástæðan fyrir því vera gönguleiðirnar sem liggja um og 

í gegnum garðinn. Fólk vill frekar labba í gegnum fallegan garð en meðfram 

umferðargötu. Sviðið í garðinum bíður upp á marga möguleika og eru Borgnesingar 

duglegir að notfæra sér það á sumrin og halda ýmiskonar samkomur. 

Skallagrímsgarður er við íþróttasvæði bæjarins og er algengt að fólk leggi leið sína 

inn í garðinn eftir að hafa skellt sér í sund með fjölskyldunni og borði nesti í fallegu 

umhverfi. 
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5. Greiningar 

5.1. Hallagreining – Ólafsvík og Sjómannagarðurinn 

 

Ólafsvík er staðsett inn í vík við 

Breiðarfjörð sem afmarkast af hafinu og 

fjöllum. Stakstæð hæð kemur upp í miðri 

víkinni og þangað upp leitar byggðin. Á 

bak við hæðina er mjór dalur sem kallast 

Mjóidalur en hann er opinn til beggja 

enda. Byggðarmunstrið ræðst af hæðinni, 

þar sem byggðin fylgir henni eftir, stallast 

upp á við og endar á henni efstri. 

       Sjómannagarðurinn liggur neðarlega 

í hæðinni eins og sjá má á korti 10. 

Hæðarlínurnar sína hvernig garðurinn er 

aflíðandi frá hliði og upp að miðjum garði 

þegar hallinn fer að verða meiri og endar í frekar brattri brekku syðst í garðinum. Einnig er 

hægt að sjá að garðurinn er lægri en umhverfið í kring og myndar þar af leiðandi litla skál í 

brekkunni. 

Sjómannagarðurinn 

Kort 9. Hæðarlega Ólafsvíkur og umhverfis (© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 

Kort 10. Hæðarlega Sjómannagarðsins og 

umhverfis hans (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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5.2. Fjarlægðargreining 

 

Við gerð fjarlægðargreiningar var einblínt á vestari hlut bæjarins þar sem flest öll þjónusta og 

helstu stofnanir eru þar. Mesta byggðin er norðaustan megin við garðinn svo flestir þurfa að 

fara yfir í vestari hluta bæjarins til þess að komast til vinnu eða skóla. Sjómannagarðurinn 

liggur mitt á milli og væri hægt að nota hann sem tengingu því flest allir staðir eru í göngufæri 

frá garðinum. Með gerð fjarlægðargreiningar sést hversu vel garðurinn er staðsettur miðað við 

allar helstu stofnanir og þjónustu í bænum. Segja má að Sjómannagarðurinn sé staðsettur í 

miðbænum í Ólafsvík og má segja að garðurinn sé í rauninni í jaðri þessarar hringiðu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 11. Loftlína mæld frá garðinum í nálægustu þjónustu og stofnanir í vestanverðum 

bænum (© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
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5.3. Flatargreining 

 

Flatargreining er notuð til þess að skoða nánar tiltekin svæði, áferð þess, notkun og eiginleika 

út frá ákveðnu sjónarhorni (Hið Íslenska bókmenntafélag, 2006). Hér er grasflötin í 

Sjómannagarðinum tekin fyrir og brotin upp í sex minni svæði. 

 

Bláa svæðið: Svæðið er opin grasflöt sem mjókkar í áttina að hliði garðsins. Ekki er hægt að 

komast inn á það frá hliðinu, heldur þarf að koma úr þeirri átt sem myndin sýnir. Svæðið 

býður ekki upp á mikið vegna smæðar sinnar og er þess vegna afgangssvæði. 

Gula svæðið: Á svæðinu má finna annan stíginn af tveimur sem liggur meðfram 

minningarreitnum. Stígurinn leiðir ekki að neinu og endar örlitlu ofar en minningarreiturinn. 

Tilgangur stígsins er óljós. Á svæðinu er þéttur sitkagrenislundur og á bak við hann byrjar 

hallinn í garðinum. Ekki er mikil nýting á þessu svæði. 

Appelsínugula svæðið: Svæðið er opin brekka með töluverðum breytileika í halla. Frá þeim 

punkti sem myndin er tekin er brekkan sem mest en minnkar eftir því sem fjær dregur. 

Brekkan endar í stuttum beinum fleti. Þetta svæði er mikið notað á veturna af börnum og 

fullorðnum sem sleðabrekka. Margir tylla sér í brekkuna þegar athafnir fara fram í 

Sjómannagarðinum. 

Kort 12. Ákveðin svæði skoðuð nánar út frá áferð þeirra, notkun og eiginleikum (© Valgerður 

Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
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Rauða svæðið: Svæðið er stór opin græn flöt. Á henni má finna flaggstöng sem er gamalt 

mastur, reit með gömlu akkeri og gamlan bát sem gefinn var Sjómannadagsráðinu árið 2006. 

Hluti af öðrum stígnum, sem liggur meðfram minningarreitnum, nær inn á þetta svæði en 

töluvert er gengið um þennan flöt til þess að komast að húsinu Kaldalæk þar sem allar athafnir 

fara fram. Hægt er að komast út á þessa flöt inn á milli gróðursins sem liggur meðfram 

aðalstígnum. 

Græna svæðið: Svæðið er mest notað af öllum þeim svæðum sem tekin eru fyrir í 

greiningunni. Þegar hátíðarhöld eru í garðinum hópast fólkið saman í kringum húsið 

Kaldalæk því athafnir fara fram á pallinum við húsið. 

Ljósbláa svæðið: Svæðið er staðsett á bak við húsið Kaldalæk en á því er ekkert að finna 

nema þrjár litlar blágrenisplöntur. Svæðið er ekkert notað og myndi því flokkast sem 

afgangssvæði. 

 

5.4. Veðurfarsgreining 

Vegna landfræðilegrar staðsetningar Ólafsvíkur sést ekki til sólar frá byrjun desember og fram 

í byrjun febrúar. Snæfellsnesfjallgarðurinn gerir það að verkum að sólin nær ekki að skína til 

Ólafsvíkur á þessum tíma vegna þess að fjöllin skyggja á hana. Fjallið Ennið er hluti af 

fjallgarðinum sem rammar Ólafsvík 

inn í víkina að vestanverðu. Á 

sumrin fer sólin á bak við brún 

fjallsins seinni part dags. Það gerir 

það að verkum að vestasti hluti 

bæjarins fer snemma í skugga en 

yfirleitt kemur sólin aftur fram fyrir 

fjallið og sést hún þá setjast ofan í 

Breiðafjörðinn. Mismunandi er 

hversu langt þetta skuggatímabil 

varir, en það fer eftir árstíma. Þeir 

íbúar sem búa efst í Ólafsvík fá 

lengstan tíma með sólinni á sumrin. 

Sjómannagarðurinn er frekar neðarlega og vestarlega í bænum svo þegar líða fer á sumarið 

lendir hann frekar snemma í skugga á meðan sólin fer fyrir Ennið. Garðurinn er mjög opinn 

svo lítill skuggi fellur á Sjómannagarðinn af húsunum í kring. Mesti skuggavaldurinn er 

tvílyft einbýlishús (Lindarholt 1) sem er sunnan og ofan við garðinn. 

Mynd 17. Vindrós af Ólafsvík (Guðrún Þórunn 

Gísladóttir, 2011) 
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       Fengnar voru vindrósir frá Veðurstofu Íslands sem reiknaðar voru út frá sjálfvirku 

veðurathugunarstöðinni sem hefur staðið í Ólafsvík frá árinu 2000 (Veðurstofa Íslands, á.á.). 

Samkvæmt þeim niðurstöðum eru norðaustan- og suðaustanáttirnar ríkjandi í Ólafsvík 

(Viðauki I). 

       Vindáttin sem er hvössust í Ólafsvík, yfir 15 m/s, er SA-áttin samkvæmt vindrós (Viðauki 

I). Suðaustanáttinni fylgja oft miklar rigningar en hún getur verið ágætlega hlý. 

Suðaustanáttinni geta fylgt miklar skemmdir á gróðri og byggingum þótt hún standi ekki lengi 

yfir í einu (Kristmann Viðar Jóhannesson, munnleg heimild 11. febrúar 2011). Rigning og 

mikið rok er ekki ákjósanlegt útivistarveður og þykir því ekki ástæða til þess að reyna að 

skýla garðinum fyrir sunnanáttinni.  

      Þar sem garðurinn er álíka mikið notaður á veturna og sumrin var gerð veðurathugun fyrir 

báðar árstíðir. Á veturna eru suðaustan og norðaustan áttir ríkjandi og á sumrin eru 

norðaustan, norðvestan og suðaustanáttirnar ríkjandi. Suðaustanáttin er heldur hvassari á 

veturna en sumrin. Norðanáttin kemur með kalt loft inn til landsins og getur valdið köldum 

andvara á góðum sumardegi. Á veturna er hún mjög köld og langvarandi norðanátt getur 

borið með sér mikla seltu yfir bæinn sem er mikið álag fyrir allar plöntur (Kristmann Viðar 

Jóhannesson, munnleg heimild 11. febrúar 2011). Hugsa þarf til norðanáttarinnar þegar kemur 

að hönnun og reyna þá að skýla helstu stöðum garðins fyrir kaldri norðanáttinni til að gera 

vistina bærilegri og til þess að fá fólk til þess að nota garðinn lengur.  

       Austan – og vestanáttirnar eru bestu vindáttirnar í Ólafsvík, en þær eru ekki algengar. 

Austanáttin er langbest í Ólafsvík. Henni fylgir hæglætis veður með hlýjum straumum. 

Vestanáttin getur verið biljótt og gengið yfir með hvössum hryðjum, slyddu og éljagangi á 

veturna. Á sumrin getur ríkjandi vestanátt verið mjög björt og hæg en langvarandi vestanátt 

að vetri til getur borið mikið salt yfir bæinn (Kristmann Viðar Jóhannesson, munnleg heimild 

11. febrúar 2011).  

       Þar sem garðurinn liggur örlítið neðar en nánasta umhverfi veita húsin í kring honum 

ágætt skjól úr öllum áttum og því má segja að garðurinn liggi ágætlega fyrir skjóli. 
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5.5. Kevin Lynch 

Greining var gerð á Ólafsvík og 

Sjómannagarðinum eftir aðferðum Kevin Lynch. 

Þó var brugðið út af venjulegu greiningarformi 

Lynch því ekki voru tekin inn neinar heildir. 

Einblínt var á að skoða einungis akandi og 

gangandi umferð, skil, kennileiti og 

áhrifapunkta. 

 Greiningin byggist á athugun höfundar 

veturinn 2011 og var unnið ofan á loftmynd af 

Ólafsvík.   

       Nokkur kennileiti eru í Ólafsvík og eru þau 

helstu báturinn Tindur sem stendur við 

þjóðveginn er komið er inn í bæinn að 

austanverðu, Félagsheimilið Klif sem stendur í 

austanverðum bænum, Pakkhúsið sem er elsta 

hús Ólafsvíkur og er í dag upplýsingamiðstöð 

fyrir ferðamenn, Ólafsvíkurkirkja sem hefur 

einstakan byggingarstíl og Bæjarfossinn sem 

vakir yfir bænum. Minni kennileiti eru til dæmis 

Sjómannastyttan í Sjómannagarðinum og annar 

minnisvarði um látna sjómenn sem stendur fyrir 

opnu hafi vestast í bænum. 

       Við skilgreiningu á leiðum í Ólafsvík var 

skoðað hvar þyngsta bílaumferðin var og hún 

flokkuð í þrjá flokka eftir styrkleika, einnig voru 

allar gönguleiðir í Ólafsvík skoðaðar og var þeim 

skipt niður í tvo flokka eftir notkun. Skilgreining á 

leiðum í Sjómannagarðinum og nágrenni var miðuð 

við gangandi umferð, hvort sem hún væri á 

gangstétt meðfram umferðargötu eða á gangstíg. 

Þar voru leiðirnar flokkaðar niður í þrjá flokka eftir 

notkun en einnig í óskilgreinda gönguleið sem kom 

í ljós við athugun að fór um Sjómannagarðinn á 

þrjá vegu. Mót eru áhrifapunktar þar sem fólk 

mætist, staldrar við eða safnast saman. Í Ólafsvík 

Mynd 18. Báturinn Tindur SH 179 

(Konný Guðjónsdóttir, 2007). 

Mynd 19. Pakkhúsið í Ólafsvík 

(Sigurlaug Jensey Skúladóttir og 

Svanborg Tryggvadóttir, 2006) 

Mynd 20. Bæjarfossinn í Ólafsvík 

(Jón Þór  Jónsson, 2009). 

Mynd 21. Ólafsvíkurkirkja 

(Þjóðkirkjan, 2007). 
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allri voru það helst í og við byggingar sem það átti við en þegar var litið nær garðinum og 

nágrenni voru það frekar mót sem áttu sér stað utandyra og þá við krossgötur fjölfarinna 

gönguleiða. Skil fást af strandlengjunni allri sem er við Ólafsvík, af gilinu sem þverar bæinn 

frá Bæjarfossinum og brattri brekku sem er óbyggileg og erfitt að ganga um. 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kort 13. Greiningarmynd af Ólafsvík og umhverfi Sjómannagarðsins eftir aðferðum Kevin 

Lynch (© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
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5.6. Sjónlínugreining 

 

Sjónlínugreining var gerð í janúar 2011 en þá er reynt að sýna hver sýnileiki garðsins er frá 

nánasta umhverfi hans. Þá eru það helstu þættir hans sem sjást strax, þ.e. Kaldilækur sem er 

rautt en lítið hús, styttan og báturinn sem stendur í garðinum.  

 

 Á mynd 1 sést að garðurinn er sjáanlegur neðan úr bæ og er þá litla rauða húsið það sem   

       grípur augað. 

 Á mynd 2 sést beint inn í garðinn í gegnum hliðið og er þá rauða húsið það sem sést. 

 Á mynd 3 er litið inn í garðinn eftir stíg sem liggur að Kaldalæk og er húsið í   

        aðalhlutverki þar líka. 

 Á mynd 4 er horft úr götunni (Lindarholti) sem er fyrir ofan garðinn. Þar er húsið það  

       sem augað rekst á fyrst en einnig sést minnarreiturinn vel, styttan og báturinn. 

 Á mynd 5 sést á milli íbúðarhúsa í Kaldalæk. 

Kort 14. Greiningarkort af sjónlínum inn að garðinum frá nánasta umhverfi (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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 Á mynd 6 sést í stóra sitkagrenislundinn og bátinn. 

 Á mynd 7 sést allur sitkagrenislundurinn og örlítið í rauða húsið. 

 Á mynd 8 sést í gegnum gisin trén í húsið, styttuna og bátinn. 

 

Greiningin sýnir að garðurinn er sýnilegur frá mörgum stöðum sem er styrkleiki. Það er 

auðveldara að finna hann fyrir þá sem ekki þekkja til á staðnum og hann laðar frekar að sér 

forvitna ferðamenn ef hann sést auðveldlega. 

5.7. Gróðurfar 

Gróðurinn í garðinum er almennt í góðu ásigkomulagi. Gróðri er vel við haldið á 

hverju sumri og gras er slegið reglulega. Í elsta beðinu sem er vestast í garðinum eru 

runnar farnir að brotna. Það er vegna þess að þeir hafa fengið að vaxa sleitulaust og 

eru því orðnir gisnir og of háir. Í garðinum er að finna snyrtilega klippt limgerði, 

frjálslega klippt limgerði og óklippt limgerði. Sitkagrenislundur er í vestanverðum 

garðinum en hann nýtur sín ekki nóg vegna þess hve þétt var plantað í upphafi og 

þyrfti því að grisja innan úr honum til þess að fá hann fallegan. Ekki er að sjá á 

garðinum að gróðurinn hallist undan vindi, þá sérstaklega sunnanáttinni, því hann er 

allur beinn og reisulegur. Ekki er heldur að sjá að norðanáttin bíti á gróðurinn því 

gróðurinn brennur ekki af sjávarsaltinu. Því má þakka að húsin norðan megin við 

garðinn skýli honum frá saltri og kaldri norðanáttinni. 

       Við greiningu á gróðureindum garðsins var stuðst við aðferð Ib Asger Olsen úr 

bókinni Planter i Miljöet (1999). Sú greining gefur góða mynd af þeim rýmum sem 

gróðurinn í garðinum myndar. Greiningin var gerð haustið 2010 með 

vettvangsferðum, ljósmyndum og loftmynd. Eins og Ib Asger Olsen segir í bók sinni 

skoðar hann þrjár gerðir af rýmismyndandi þáttum gróðurs, þ.e. flateind, rúmeind og 

skífueind. Skífueindirnar voru flokkaðar nákvæmar en aðferð Ib Asger Olsen segir til 

um en skífueindunum var skipt í þrjá flokka til viðbótar, þ.e. há limgerði, meðalhá há 

limgerði og lág limgerði. Þar sem garðurinn byggist mikið upp á limgerðum var þetta 

gert til þess að fá betri sýn á rýmismyndun hvers limgerðis fyrir sig. 
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Skífueind 

Hlutverk skífueinda er oft að mynda skjól og 

spila slíkar eindir oft stórt hlutverk í 

rýmismyndun á ákveðnum svæðum. Skífueindir 

geta verið mikilvægar í afmörkun svæðis hvort 

sem þær eru háar eða lágar. Dæmi um 

skífueindir eru óklippt og klippt limgerði, 

skjólbelti og trjágöng. 

 

Rúmeind 

Rúmeind er fyrirferðameiri og meira áberandi en 

skífueind. Slík eind hefur mikið áhrifagildi á 

rýmisupplifun einstaklinga. Dæmi um rúmeind er 

þéttur skógur, opinn skógur, kjarr og runnastóð. 

 

Flateind 

Flateindin hefur fyrirmynd sína af túninu eins og 

það birtist fyrir daga iðnvæðingar í landbúnaði. 

Birtingarform flateindarinnar er í tvennu formi og 

fer það eftir umhirðu og ræktun. Með aukinni 

ræktun og umhirðu fæst grasflötin. Með minni 

ræktun og umhirðu fæst beitarlandið sem er 

ójafnt og vaxið að hluta með kjarri og einstaka 

trjám. Dæmi um flateind er engi, tún, beitiland og 

laufengi (Olsen, 1999). 

       Umfangsmesta gróðureindin í Sjómannagarðinum er flateindin, eða grasflötin, en 

einnig er mikið af skífueindum þ.e. limgerði, sem eru mikið klippt, lítið klippt og 

óklippt. Limgerðin spila stórt hlutverk í garðinum en þau ramma hann inn að hluta og 

gera aðkomuna meira afgerandi. Frekar lítið er um rúmeindir í garðinum (sjá kort 15). 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Dæmi um skífueind (Mynd 

tekin af Valgerði Hlín Kristmannsdóttur, 

2010). 

Mynd 23. Dæmi um rúmeind (Mynd 

tekin af Valgerði Hlín 

Kristmannsdóttur, 2010). 

Mynd 24. Dæmi um flateind (Mynd 

tekin af Valgerði Hlín 

Kristmannsdóttur, 2010). 
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5.8. Gróðurgreining 

Um Snæfellsnesið blása kaldar og saltar norðanáttir og oft á tíðum hvassar og blautar 

sunnanáttir sem valda skemmdum á gróðri (Kristmann Viðar Jóhannesson, 2011). 

Veðurfarsþættirnir ásamt jarðveginum, sem er oft sendinn eða leirkenndur, gera það 

að verkum að erfitt reynist að rækta gróður í Ólafsvík. Gildi skjóls í Ólafsvík er mikið 

og reyna því íbúar að koma fyrst upp skjólvegg eða skjólbelti úr harðgerðum 

tegundum áður en farið er í frekari ræktun. Þegar Sjómannagarðurinn byggist upp er 

brekkuvíðir vinsæl tegund á Snæfellsnesi sökum þess hve hann er harðgerður. Vegna 

þess hve hægvaxinn og lússækinn hann er fóru íbúar að reyna fyrir sér með 

Alaskavíði ´Gústa´ sem reyndist ekki eins vel og brekkuvíðirinn (Þórður Runólfsson, 

2011). 

       Haustið 2010 gerði höfundur grófa gróðurgreiningu á einkagörðum í allri 

Ólafsvík og komst að því að fjölbreytileiki gróðurs er mikill miðað við erfið 

veðurskilyrði. Þar mátti meðal annars finna kvisti, greni, birki, aspir, toppa, einir, 

furu, rósir, reyni, lerki, sýrenur og margar tegundir af víði. 

       Í Sjómannagarðinum má finna nokkrar tegundir trjágróðurs. Salix myrsinifolia 

ssp. borealis, eða viðja er algengust í garðinum. Á eftir henni kemur Salix sp. 

´Brekka´ eða öðru nafni Brekkuvíðir sem er mjög algengur á norðanverðu 

Kort 15. Flatargreining (© Valgerður Hlín  

Kristmannsdóttir, 2011). 



40 

 

Snæfellsnesinu. Þessar tvær tegundir eru báðar notaðar sem limgerði í garðinum og 

ásamt öðrum tegundum ramma þær garðinn inn að hluta. Örlítið er af birki í garðinum 

og við göngustíginn upp að minningarsvæðinu er röð af blátoppi sem er kominn í 

góða hæð. Sitkagrenislundur er í garðinum vestanverðum sem lítur vel út og er orðinn 

mjög hár. Lundurinn er reyndar orðinn mjög þéttur og mætti grisja örlítið úr honum. 

Ungt blágreni er í austanverðum garðinum sem lítur ágætlega út.  

       Á hverju sumri eru sett niður sumarblóm í garðinum, þá aðallega stjúpur. Þau eru 

sett í beðin hjá minningarreitnum, við hliðið og í kringum flaggstöngina. Ekki er 

mikið um fjölæringa í garðinum en töluvert er af Maríustakk. Hann er farinn að verða 

of fyrirferðarmikill á sumum stöðum og kæfir aðrar tegundir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 16. Gróðurgreining (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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5.9. SVÓT greining (e. SWOT-analysis) 

Styrkleikar 

 Svæðið er staðsett miðsvæðis í bænum, nálægt öllum helstu stöðum bæjarins, 

s.s. veitingahúsi/bar, Hótel Ólafsvík, Pakkhúsinu, Átthagstofu Snæfellsbæjar, 

Bakaríi Ólafsvíkur, kirkjunni, sundlauginni, grunn- og leikskólum og höfninni. 

 Saga garðsins og hlutverk hans sem minningargarður. 

 Lega garðsins góð miðað við vindáttir/veðurálag. 

 Fjölbreytileiki í landhalla býður uppá fleiri tækifæri í hönnun. 

 Svæðið er opið fyrir sólu. 

 Byggingar í norðri brjóta niður norðangarrann. 

 Garðurinn er mikið notaður á veturnar af börnum t.d. sem sleðabrekka. 

Veikleikar 

 Garðurinn er lítið notaður. 

o Fáar skipulagðar uppákomur. 

o Lítið notaður af almenningi dags daglega. 

 Hönnun á garði laðar ekki fólk að dags daglega. 

 Aðkoma of lokuð. 

 Garðurinn liggur lægra en ein af aðal umferðargötum bæjarins sem liggur 

meðfram honum svo umferðin er alltaf sýnileg (hljóð-og sjónmengun). 

Ógnanir 

 Fjármagnsskortur. 

 Hröð umferð. 

Tækifæri 

 Möguleiki á að tengja garðinn við hafnarsvæðið. 

 Endurbót á garðinum gefur tækifæri á tengja saman mismunandi hópa í 

samfélaginu og þar með efla félagslífið í bænum. 

 Með því að koma sögu bæjarins sem sjómannabæjar og sögu garðsins sjálfs 

inn í hönnun er stuðlað að átthaga- og menningartengdri fræðslu. 

 Útivistarsvæði fyrir leikskólabörn t.d. fyrir leiki og náttúrufræðslu. 

 Opna garðinn og tengja gönguleiðum í Ólafsvík og fá þannig meiri umferð um 

garðinn. 
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 Endurreisa Mýrarhús (við hliðina á Kaldalæk) og gera að sjómannasafni, 

kaffihúsi. 

5.10. Andi staðar (Genius loci) 

Andi staðar eða „Genius loci“ er hugtak sem að einhverju leyti er óáþreifanlegt og 

huglægt. Hugtakið vísar í þau gæði eða sérkenni sem gera ákveðin svæði sérstök og 

frábrugðin öðrum. Mikilvægt er að greina anda staðar áður en hafist er handa við 

hönnun og virða hann þá og styrkja (Bell, 2004). 

       Mikil samstaða ríkir meðal bæjarbúa í Ólafsvík og vilja allir láta gott af sér leiða 

til þess að allt gangi upp. Þótt ekki séu allir hluti af sjómannafjölskyldu þá gera flest 

allir sér samt grein fyrir mikilvægi atvinnugreinarinnar fyrir bæjarfélagið. Ákveðið 

stolt fylgir því að koma úr sjómannsfjölskyldu því það voru sjómennirnir sem byggðu 

og héldu uppi bænum fyrr á öldum og gera það enn í dag. Í kringum sjómennskuna 

byggjast upp margvíslegir atvinnuþættir svo segja má að meira en annað hvert heimili 

í Ólafsvík tengist sjónum á einhvern hátt. Mikilvægt er að halda í arfleifðina og stoltið 

með einhverjum hætti svo það glatist ekki með komandi kynslóðum. 

       Sjómannagarðurinn í Ólafsvík er gerður til þess að minnast látinna sjómanna og 

því ríkir mikil sorg og alvarleiki í garðinum en í senn virðuleiki og gleði. Í garðinum 

er gamall bátur og eitt elsta hús Ólafsvíkur sem eru hluti af sögu garðsins og bæjarins 

og spila þar með mjög stórt hlutverk í að móta anda staðarins. Þar sem verkefnið 

gengur út á að endurhanna garðinn út frá sögu er mikilvægt að halda í þann anda sem 

er til staðar og styrkja hann enn frekar. 

       Garðurinn liggur í halla mót norðri og vísar þar af leiðandi í átt að sjó. Gott útsýni 

er yfir höfnina og út á Breiðarfjörðinn sem gefur sterka tengingu við tilgang garðsins. 

Húsaröð norðan megin við garðinn skýla honum fyrir saltri og kaldri norðanáttinni og 

byggð ofan við garðinn dregur úr sterkri og blautri sunnanáttinni. Segja má að þar sem 

garðurinn myndar örlitla skál ríki mikil kyrrð í honum hvað varðar vindafar sem hefur 

mikil áhrif á upplifun einstaklinga. Garðinum er snyrtilega við haldið en gömul tré eru 

farin að láta á sjá. Limgerði ramma garðinn af að mestu og leiða heimsækjanda upp ás 

sem endar á fleti fyrir miðjum garði þar sem minningarstyttuna ber við himin, lýsandi 

fyrir söknuð, erfiðleika og dugnað. 
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6. Niðurstöður 
Í undanförnum köflum er fjallað um þau atriði sem lögð eru til grundvallar 

hönnunarforsendum við endurgerð garðsins. Við gerð hönnunartillögunnar var lögð 

áhersla á dvalarsvæði, aðkomuna að garðinum, göngustíga, svæðið í kringum styttuna 

og svæðið sunnan megin við húsið Kaldalæk.  

       Hönnunarferlið var byggt á þeim forsendum sem settar voru í upphafi, þ.e. að 

hanna garðinn út frá sögu hans og sjósóknar í Ólafsvík. Greiningarnar voru hafðar til 

hliðsjónar og gáfu þær skýrar niðurstöður sem tekið var tillit til við hönnunina. Passað 

var að halda í aðaleinkenni garðsins sem eru ásinn upp að styttunni, styttan, 

Kaldilækur, brekkan og limgerðin. Gerður var listi yfir markmiðin með hönnuninni og 

eru þau eftirfarandi: 

 Að auka umferð fólks um garðinn. 

 Að gera aðkomu garðsins meira aðlaðandi. 

 Að gera sögu garðsins og sögu sjósóknar í Ólafsvík sýnilega í garðinum. 

 Að styrkja tilgang garðsins og auka notkun. 

 

Eftir að markmiðin voru sett fram var gerð tillaga að endurhönnun á 

Sjómannagarðinum í Ólafsvík. Til að skýra út hönnunina verður henni skipti í 10 liði. 

Teikningu af hönnuninni má sjá í kafla 8.  

 

Í upphafi ritgerðarinnar voru settar fram tvær rannsóknarspurningar og verður sett 

fram örlítil samantekt hér en þeim er svarað í gegnum allt verkefnið: 

 Hver er saga og þróun Sjómannagarðsins í Ólafsvík? 

Erfitt er að vita hvort öll atriði í sögu og þróun garðsins eru rétt þar sem 

frásagnir eldri manna í Ólafsvík voru misjafnar en með hjálp 

gervitunglamynda og fundargerða frá Sjómannadagsráðinu telur höfundur að 

hann hafi náð að taka saman aðalatriðin í sögu og þróun garðsins. 

 

 Hvernig er hægt að endurhanna Sjómannagarðinn í Ólafsvík með tilliti til 

sögu sjósóknar í Ólafsvík og sögu garðsins og tilgangs hans ? 

Með fleiri dvalarsvæðum, stígum og betri opnun mun umferð fólks um 

garðinn líklega aukast til muna. Með því að setja upp sögu- og minjasvæði er 

stuðlað að átthagafræðslu fyrir heimamenn sem og skemmtilegum fróðleik 
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fyrir þá sem eru gestkomandi í garðinum. Gamlir munir gefa garðinum 

tilfinningalegt gildi og vísa í sögu sjósóknar í Ólafsvík. Með því að nota 

efnivið sem tengist höfninni og hafinu er tengingu haldið við sjósókn fyrr og 

nú. Tilfinningalegt gildi skiptir miklu máli í görðum sem þessum og fæst það 

ekki mælt nema hugmyndin komist í framkvæmd. Höfundur telur að 

markmiðunum hafi verið náð og tilgangur garðsins sé sterkari eftir hönnun 

með tilvísun í sögu garðsins og sjósóknar í Ólafsvík. Í kafla 7 er farið nánar í 

hönnun garðsins. 

 

7. Sjómannagarðurinn í Ólafsvík, hönnunartillaga 

7.1. Aðkoma 

Aðal aðkoman inn í Sjómannagarðinn í dag er 

mjög lokuð. Hlið er á milli tveggja hárra staura 

sem þarf að opna til þess að komast inn í 

garðinn. Ekki er víst að ferðamenn átti sig á að 

þarna sé um að ræða garð fyrir almenning og 

hætta sér ekki inn. Sjónlínan liggur þannig að 

þegar horft er inn um hliðið sést húsið 

Kaldilækur en ekki styttan sem er aðalatriði 

garðsins. Aðkoman að húsinu Kaldalæk er í 

austanverðum garðinum. 

       Til þess að opna garðinn betur verður gerð 

tillaga að nýrri aðal aðkomu. Aðkoman verður 

færð innar í garðinn og höfð í beinni línu við aðalstíg garðsins sem liggur upp að 

styttunni. Við það myndast einskonar torg eða forgarður fyrir framan hliðið. 

Sjómannastyttan yrði það fyrsta sem sæist þegar horft væri inn um hliðið. Svæðið 

fyrir framan innkomuna yrði gert að hluta úr sjávargrjóti, afrömmuðu með hoggnu 

grjóti. Á sjávargrjótinu er hægt að koma fyrir ýmsum munum eins og akkeri, skrúfu, 

drumbum eða stórum steinum til þess að tengja innganginn við aðra þætti innan 

garðsins. Þetta svæði yrði einnig tilvísun í sjávarsíðuna og í svipað svæði fyrir framan 

Pakkhúsið í Ólafsvík sem er í innan við 200 metra fjarlægð frá garðinum. Önnur 

Kort 17. Aðkomur að garðinum (© 

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 

2011). 
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aðkoma verður gerð í garðinum vestanverðum sem tengist út í Grundarbrautina. Hún 

verður í svipuðu sniði og aðal aðkoman. 

7.2. Umhverfi Sjómannastyttunnar 

Svæðið í kringum styttuna í dag er rúmir 80 

m
2
 ferkantað hellulagt svæði. Umhverfis það 

er um 165 cm hátt klippt limgerði úr 

brekkuvíði. Limgerðið gerir það að verkum að 

styttan sést ekki öll frá nærliggjandi svæðum 

og lokar hana því af frá garðinum og svæðinu 

næst henni. Þegar blómsveigur er lagður að 

styttunni á Sjómannadaginn sjá fáir athöfnina 

vegna limgerðisins.  

       Gerð verður tillaga að nýju svæði í 

kringum styttuna sem verður öllu opnara og 

stærra en það sem er nú. Svæðið verður áfram 

hellulagt en verður í formi bátsstýris, þ.e. 

svæðið verður hringlaga með átta hellulögðum örmum sem ganga út í grasflötina. 

Styttan stendur í miðjunni og út frá henni ganga príálarnir (rimlarnir á stýrinu) sem 

enda í örmunum á grasflötinni. Armarnir eiga að tákna handföngin á stýrinu. Milli 

armanna verða upphækkuð beð með lágum runnum svo svæðið verður frekar opið en 

samt nógu lokað til þess að hægt sé að sitja þar í rólegheitunum. Upphækkað beð 

gefur möguleika á því að setjast niður. Svæðið verður hellulagt eins og stýri úr 

tveimur mismunandi litum hellum. Hellulögnin sem myndar stýrið verður úr öðrum lit 

og með annarri áferð en hellurnar sem mynda grunn stýrisins.  

7.3. Brekkan 

Brekkan syðst í garðinum er mikilvæg að tvennu leyti. Þegar hátíðarhöld fara fram 

nýta margir sér brekkuna til að sitja í og á veturna er hún mjög mikið notuð sem 

sleðabrekka af börnum og fullorðnum.  

Kort 18. Umhverfi Sjómannastyttunnar 

(© Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 

2011). 
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       Þar sem garðurinn var upphaflega tún 

telur höfundur mikilvægt að raska brekkunni 

sem minnst til þess að vísa í beitartúnið sem 

þar var. Efst í garðinn gerir höfundur tillögu 

að því að setja frekar stórt sjávargrjót og 

ýmsan gróður til þess að afmarka garðinn að 

ofan í staðinn fyrir girðingu. Þar með tengist 

brekkan öðrum stöðum í garðinum sem eru 

með slíku grjóti og alla leið niður á höfn sem 

sést einmitt frá þeim stað. Einnig verður 

hægt að nota grjótið til þess að sitja á þegar 

hátíð stendur yfir í garðinum. Grjótið vísar 

einnig í upphaflegu hönnun garðsins þegar sjávargrjót var sett í brekkuna til að halda 

jarðveginum. Enn verður samt sem áður hægt að renna sér í garðinum á veturna. 

7.4. Sögu– og minjasvæði    

Svæðið austan og sunnan megin við húsið Kaldalæk mun þjóna þeim tilgangi að 

fræða gesti og gangandi um sögu garðsins og sjósóknar í Ólafsvík. Efst á svæðinu 

verður komið fyrir stórum vegg í boga, steyptum eða hlöðnum úr náttúrugrjóti. Á 

veggnum væru upplýsingar um garðinn og Ólafsvík í máli og myndum. Fyrir framan 

vegginn verður pallur sem speglaðist af lögun hans. Stórt og mikið svæði, fyllt af 

sama grjóti og er við innganginn, tekur svo 

við af pallinum. Þar er hægt að koma fyrir 

ýmsum munum sem vísa í sjómennsku fyrri 

ára. Á svæðinu verður dvalarsvæði í formi 

gamallar bryggju og fyrir framan hana 

verður reitur með ávölu sjávargrjóti og á 

því liggur listaverk sem er þurrkaður 

saltfiskur. Saltfiskurinn verður gerður úr 

steini eða kopar sem verður boltaður niður í 

grjótið svo hægt verður að leika sér á 

flökunum. Þar sem húsið Kaldilækur er 

friðað verður grasflötin upp við húsið látin 

Kort 20. Sögu- og minjasvæði (© 

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 

Kort 19. Brekkan (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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halda sér. Á grasflötina er svo hægt að setja trönur með harðfiski/skreið eða litla 

fiskihjalla sem hægt væri að nýta undir ýmislegt. Í gegnum allt svæðið gengur 1 metra 

breiður upphækkaður stígur sem yrði gerður úr sama efni og bryggjan. Pallurinn við 

Kaldalæk yrði stækkaður upp í 35 m
2
 og tengist bryggjunni með 1 m breiðum 

upphækkuðum stíg.  

7.5. Kaldilækur 

Eins og áður sagði verður pallurinn sunnan við 

húsið stækkaður til suðurs og austurs en þar sem 

húsið er friðað verða gerðar sem minnstar 

breytingar upp við það. Þar sem húsið stendur á 

örlítilli brún í garðinum verður sett grjót í 

hallann norðan megin og vestan megin við 

húsið. Við það fær húsið ákveðinn sjarma og 

tengingu við aðra hluta garðsins. Húsið rammast 

jafnframt inn og það verður meira úr því. 

Framan við húsið verður sett lágreist flaggstöng 

sem eykur hátíðleika hússins. Mikilvægt er að 

Kaldilækur hafi einhverja starfsemi til þess að 

draga fólk enn frekar inn í garðinn, hvort sem það verði notað sem kaffihús, 

sjóminjasafn eða annað. 

7.6. Dvalarsvæði 

Dvalarsvæði verður komið fyrir í norðanverðum 

garðinum á móti sólu. Svæðið verður hálfhringur 

með upphækkuðum 50 cm lágum vegg. 

Undirlagið verður hellulagt með óreglulegum og 

grófum hellum, líkt og eru á svæðinu í kringum 

styttuna. Fallegir misháir runnar verða í kringum 

svæðið til að verja það gegn norðanáttinni. Í 

gegnum dvalarsvæðið  

liggur stígur en til þess að skapa örlítil skil frá 

gangandi umferð verður sett upphækkað 
Kort 22. Dvalarsvæði (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 

Kort 21. Kaldilækur (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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blómabeð við stíginn. Hinu megin við stíginn verður lagður niður hálfhringur úr 

náttúrusteini til þess að mæta lögun dvalarsvæðisins. 

7.7. Lindin 

Til minningar um Lindina og lækinn Kaldalæk, 

sem rann í gegnum svæðið sem garðurinn er á 

núna, verður reistur skúlptúr með vatnspósti. 

Minnisvarðinn verður á mótum tveggja stíga og 

í kringum hann verður hellulögn til þess að 

hægt sé að ganga umhverfis hann. 

Birtingarform minningarvarðans verður á þá 

leið að lindarvatnið verður leitt upp úr grjóti 

sem síðan seytlar niður og safnast saman fyrir 

neðan það. Upp úr grjótinu kemur hreint 

lindarvatn, það sama og fólk var að drekka á 

árum áður, svo fólk getur fengið sér sopa. Þar 

sem lækurinn Kaldilækur var settur í stokk verður hægt að ná í lindarvatnið uppúr 

honum. Stokkurinn liggur neðanjarðar, rétt hjá minnismerkinu um Lindina. 

Umsjónarmenn garðsins geta síðan skrúfað fyrir rennslið þegar hentar. Á eða við 

grjótið verður útskýring á tilvist minnisvarðans. 

7.8. Stígar 

Reynt var að taka tillit til hreyfihamlaðra einstaklinga við hönnun stígakerfisins í 

garðinum. Þar sem garðurinn liggur í miklum halla var reynt að komast hjá því að 

setja tröppur til þess að hreyfihamlaðir einstaklingar og fólk með barnavagna kæmust 

óhindrað um garðinn. Hreyfihamlaðir einstaklingar þyrftu samt sem áður hjálp á 

ákveðnum stöðum í garðinum þar sem halli fer yfir 5% (1:20). Æskileg breidd 

göngustíga er 180 – 200 cm en þá er hægt að snúa hjólastólum við hindrunarlaust. 

Minnsta mögulega breidd stíga fyrir fótgangandi einstakling er 60 cm en fyrir 

hjólastól 90 cm. (Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, 2005) Enginn stígur í 

garðinum fer undir 1 meter á breidd.  

       Fjórar gerðir af stígum verða í garðinum. Aðalstígurinn sem liggur upp að 

styttunni verður 3 metrar á breidd og stígurinn sem liggur um garðinn verður 2 metrar. 

Þessir stígar verða úr sama efni. Um sögu- og minjasvæðið verður upphækkaður 1 

Kort 23. Minnismerkið um Lindina og 

lækinn Kaldalæk (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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metra breiður stígur sem gerður verður úr timbri eða gömlu bryggjuefni. Út frá 

þremur stýrisörmum sem eru í kringum styttuna ganga stiklur út á lóðina sem gerðar 

verða úr náttúrugrjótinu sem fyrir er í garðinum.  

7.9. Gróður 

Ekki verður farið út í það í þessu verkefni að velja gróður í vissa reiti í garðinum. 

Höfundur mælir samt sem áður með því að notast verði meira við fjölæringa en 

sumarblóm í beðum garðsins. Fjölærar plöntur eru mjög harðgerðar, blómsælar og 

fallegar og þrífast vel við sjávarsíðuna. Fjölæringar þurfa minni umhirðu en annar 

gróður að því tilskyldu að hann sé rétt valinn (Anna Fjóla Gísladóttir, Auður 

Sveinsdóttir og Fríða Björg Eðvarðsdóttir, 1995). Einnig hentar hann vel í grjótbeð. 

Annar gróður í garðinum verður að mestu leyti hugsaður sem skjól en að auki til 

yndis. Gróðurinn er settur fram á eftirfarandi hátt: 

 Tré 5- 12 m eða hærri 

 Hávaxnir runnar 2,5 – 5 m 

 Meðalháir runnar 1,5 – 2,5 m 

 Lágvaxnir runnar 0,5 – 1,5 m 

 Jarðlægir runnar 0,5 m og lægri 

 Sumarblóm/Fjölæringar 

Gerð verða drög að lista yfir þann gróður sem þrífst við sjávarsíðuna fyrir hvern flokk 

fyrir sig (sjá viðauka I). 

7.10. Lýsing 

Mælt verður með því að Kaldilækur, minnismerki um Lindina, aðkomur, dvalarsvæði, 

upplýsingaveggur, svæðið í kringum sjómannastyttuna og styttan sjálf verð upplýst en 

ekki verður farið út í nánari hönnun á lýsingu. 
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7.11. Teikning 
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7.12. Skýringarmyndir 

Eftirfarandi kafli sýnir grófar skýringarmyndir af ákveðnum hlutum garðsins. 

Mynd 25. Horft í suðurátt yfir aðal aðkomu garðsins. Skýringarmynd (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
 

Mynd 26. Horft í suðurátt yfir svæðið í kringum Sjómannastyttuna. Skýringarmynd (© 

Valgerður Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
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Mynd 27. Horft í suðurátt yfir Sögu – og minjasvæðið við Kaldalæk. Skýringarmynd (© Valgerður 

Hlín Kristmannsdóttir, 2011). 
 

Mynd 28. Horft í norðaustur yfir dvalarsvæðið. Skýringarmynd (© Valgerður Hlín 

Kristmannsdóttir, 2011). 
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8. Umræður 
Það sem stendur upp úr við vinnu verkefnisins er hvað Sjómannagarðurinn í Ólafsvík 

á sér skemmtilega og merkilega sögu. Upphaf garðsins var þegar mikill útgerðarbóndi 

og kaupfélagsmaður gaf stórt tún til að gera garð tileinkaðan sjómönnum. Þetta þótti 

merkileg og stór gjöf því allar jarðir voru og eru enn mjög verðmætar. Mótun garðsins 

stóð yfir í mörg ár og var að mestu unnin af sjómönnum, útgerðarmönnum og félögum 

Sjómannadagsráðsins. Saga garðsins hefur aldrei verið skrifuð niður og geymist að 

mestu í munnmælum eldri kvenna og manna í Ólafsvík. Þessi ritgerð er því unnin á 

mjög mikilvægum tíma því flestir sem muna þennan tíma vel eru að komast yfir 

áttræðisaldurinn og eru margir sem vissu mikið um sögu og þróun garðsins horfnir úr 

þessum heimi. Þekking glatast með fólki og er því mikilvægt fyrir bæði garðsögu 

Íslands og sögu hvers bæjar fyrir sig að skrá niður og varðveita slíkar upplýsingar. 

        Hugmynd að nýrri hönnun á Sjómannagarðinum í Ólafsvík yrði mjög mikil og 

stór framkvæmd fyrir lítið og fjárvana félag. Betra væri að vinna verkið í mörgum 

smærri hlutum og gæti Sjómannadagsráðið gert langtímaáætlun þar sem ákveðnir 

hlutar hönnunarinnar yrðu framkvæmdir. Mesti kostnaðurinn við framkvæmdina yrði 

vélavinna og efniskostnaður en eins og áður hefur komið fram í ritgerðinni væri hægt 

að endurnýta gamalt efni, svo sem timbur úr bryggjum og náttúrusteina úr garðinum 

sjálfum. Með því væri hægt að halda kostnaðinum lægri en ella. 

8.1. Hugmyndir til framtíðar     

Við vinnu á verkefninu fannst höfundi mjög áhugavert hversu lítið er um 

sjómannagarða á Íslandi. Mjög margir íslenskir bæjir hafa að hins vegar að geyma 

einhverskonar minnisvarða um látna sjómenn  með látlausri umgjörð. Höfundi fannst 

því tilvalið að koma með hugmyndir að verkefnum sem gætu komið í framhaldi af 

þessari ritgerð. Áframhaldandi verkefni gætu verið á þann hátt að skrá niður alla 

minnisvarða, minnislundi eða garða sem væru tileinkaðir sjómönnum hér á landi. Út 

frá því væri hægt að fjalla nánar um hvern og einn. Eins og höfundur hefur komist að 

er mjög erfitt að nálgast upplýsingar um minningarsvæði af þessu tagi og gætu margar 

merkilegar heimildir verið einungis til í mannaminnum, eins og í Ólafsvík. Í framhaldi 

af því væri hægt að hrinda af stað verkefni sem yrði fólgið í því að upphefja 

minnisvarða og lundi tileinkaða sjómönnum á landinu. Sjómannadagurinn er haldinn 

hátíðlegur á öllu landinu en fá bæjarfélög hafa áþreifanlegt minningarsvæði til 

hátíðarhalda, líkt og Sjómannagarðurinn í Ólafsvík er. Hægt væri að upphefja þá 
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minnisvarða sem finnast í bæjum landsins með meiri og fallegri umgjörð. Þar sem 

Ísland var að miklu leyti byggt upp af sjómönnum væri gaman að gera meira úr 

minningu þeirra og gera sjómannagarða eða lundi að einkenni hér á landi. Hægt væri 

mögulega að fara út fyrir landsteinana með svipað verkefni og tengja við 

Norðurlöndin til að byrja með.  
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9. Lokaorð 
Leiðin að lokahönnun á Sjómannagarðinum í Ólafsvík hefur verið löng og ströng en 

mikill og skemmtilegur lærdómur hlaust af henni samt sem áður. Þar sem ég er fædd 

og uppalin í Ólafsvík hefur það verið einstaklega áhugavert fyrir mig að fá að takast á 

við svo skemmtilegt og fræðandi verkefni. Ég fékk að kynnast mörgu frábæru fólki í 

gegnum ferlið og hef öðlast nýja sýn á garðinn. Garðurinn er mikið þrekvirki og er ég 

viss um að íbúar Ólafsvíkur átti sig ekki á því hversu mikla gersemi þeir hafa í 

höndunum. Er það von mín og vilji að með þessu verkefni opni fólk augun fyrir 

verðmæti garðsins og að hönnunartillagan að garðinum verði drifkraftur til hins betra. 
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Viðauki 1 - Plöntulisti 

Gerð voru drög að lista yfir plöntur sem þrífast við sjávarsíðuna eftir athugunum 

höfundar og var bók Björns Jóhannssonar, Draumagarður, höfð til hliðsjónar. 

 

Tré 5 – 12 m eða hærri 

Álmur (Ulmus glabra) 

Fjallagullregn (Laburnum alpinum) 

Fjallaþöll (Tsuga mertensiana (Bong.) Carr) 

Gráreynir (Sorbus hybrida) 

Sitkabastarður (Picea x lutzi) 

Sitkagreni (Picea sitchensis) 

Stafafura (Pinus contorta) 

 

Hávaxnir runnar 2,5 – 5 m 

Gljásýrena ´Villa Nova´(Syringa josikaea ´Villa Nova´) 

Gultoppur (Lonicera deflexicalyx) 

Jörfavíðir ´Gáski´(Salix hookeriana ´Gáski´) 

Jörfavíðir ´Katla´(Salix hokkeriana ´Katla´) 

Sunnubroddur (Berberis x ottawensis Schneid) 

Viðja (Salix borealis) 

 

Meðalháir runnar 1,5 – 2,5 m 

Alaskayllir (Sambus racemosa L. ssp. arborecens) 

Blárifs (Ribes bracteosum) 

Blátoppur ´Þokki´(Lonicera caerulea ´Þokki´) 

Brekkuvíðir ´Brekka´(Salix ´Brekka´) 

Fjallagullregn ´Pendulum´(Laburnum alpinum ´Pendulum´) 

Fjallarós (Rosa pendula) 

Gljámispill (Cotoneaster lucidus) 

Glæsitoppur (Lonicera ledebourii) 

Gulvíðir ´Strandir´(Salix phylicifolia ´Strandir´) 

Hafþyrnir (Hippophae rhamnoides) 

Ígulrós ´Alba´ (Rosa rugosa ´Alba´) 

Ígulrós ´Hansa´ (Rosa rugosa ´Hansa´) 

Ígulrós ´Moje Hammarberg´ (Rosa rugosa ´Moje Hammarberg´) 

Klukkutoppur (Lonicera hispida) 

Meyjarós (Rosa moyesii) 

Myrtuvíðir (Salix myrsinites) 

Rauðblaðarós (Rosa glauca) 

Rauðrifs (Ribes sativum) 

Rjúpuvíðir (Salix glauca) 
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Sólber (Ribes nigrum) 

Sunnubroddur ´Laugardalur´(Berberis x ottawensis) 

 

Lágvaxnir runnar 0,5 – 1,5 m 

Fjallarifs (Ribes alpinum) 

Fjallavíðir (Salix arctica) 

Geislasópur (Cytisus purgans) 

Grámispill (Cotoneaster integerrimus) 

Japanskvistur (Spiraea japonica) 

Loðkvistur (Spiraea mollifolia) 

Loðvíðir (Salix lanata) 

Rauðrifs (Ribes spicatum Robson) 

Runnamura (Potentilla fructicosa) 

Silfurblað ´Skíma´(Elaeagnus commutata ´Skíma´) 

Þúfuvíðir ´Bústi´ (Salix barrattiana ´Bústi´) 

 

Jarðlægir runnar 0,5 m og lægri 

Demantsvíðir (Salix planifolia) 

Hélurifs (Ribes laxiflorum) 

Kirtilrifs (Ribes glandulosum) 

Netvíðir (Salix reticulata) 

Skriðmispill (Cotoneaster adpressus) 

 

Fjölæringar 

Bládrekakollur (Dracocephalum gradiflorum) 

Bláklukka (Campanula rotundifolia) 

Dvergadrottning (Dianthus deltoides) 

Einir (Juniperus communis) 

Frúarlykill (Primula x pubescens) 

Garðaskriðnablóm (Arabis caucasica) 

Gullhnappur (Trollus europaeus) 

Rósablaðka (Lewisia tweedyi) 

Rósasmæra (Oxalis enneaphylla 'Rosea') 

Silfursóley (Ranunculus aconitifoius) 

Syfjarlykill (Primula veris) 

Vorgoði (Adonis vernalis) 

  

 

 

 

 

 

http://www.ingibjorg.is/juni2003/MFjolaerar%20plontur/Adonis%20Vernalis.jpg
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Viðauki I – Vindrósir fyrir Ólafsvík 
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