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Auður Sveinsdóttir 

Tignarlegt landslag, líkt því sem blasti við sjónum fyrstu landnemanna. 



Þröstur Eysteinsson 

Snæfell – varanlegt menningartákn – í fjarska milli aflaufgaðra 

trjánna í garði Þrastar og Sherry. 



Alexander Robertson 

Tveir af forystumönnum Skógræktarfélags Íslands staddir í einum margra, 

langra hella á Suðurlandi sem talið er að hafi verið grafnir af Keltum áður 

en norrænir menn námu þar land. Þá var landið viði vaxið milli fjalls og 

fjöru og loftslag hlýrra en nú.  



Alexander Robertson 

Getur þú lesið rúnirnar á veggnum í þessum helli sem Keltar grófu 

fyrir tíð norrænna manna á Íslandi? Þær eru ekki mjög gamlar. 



Alexander Robertson 

Þessi niðurgrafni gangstígur, sem liggur frá bænum að ánni og rústum fornra torfhúsa á 

sögustaðnum Þingskálar, er frá Söguöld. Sjá má leifar af búðum Njáls Þorgeirssonar  (í 

Brennu-Njálssögu) við brekkuræturnar hægra megin. Ekki væri við hæfi að gróðursetja 

tré á þessu svæði, enda þótt í Njálssögu sé minnst á ,,ræningja sem földu sig í skóginum” 

ekki langt frá. 



Reynifell á Rangárvöllum 2005 

Á nútíma mælikvarða þykja torf- og grjótbæir 

frumstæðir, en fyrir því var hefð á Íslandi að íbúarnir, 

konur sem karlar, væru bæði búandfólk og fræðimenn. 

Þetta kemur ekki á óvart því að Íslendingar eru taldir 

vera ein best menntaða þjóð heims, og er ólæsi og 

atvinnuleysi nánast óþekkt í landinu. Á þessum bæjum 

voru fornsögurnar ritaðar og þaðan komu listamenn, 

skáld og Alþingismenn eins og Helgi Jónasson,  

þingmaður Rangæinga 1937-1956, en hann var fæddur 

og alinn upp á Reynifelli. 

Alexander Robertson 
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Auður Sveinsdóttir 

 Skóglaust land er víða verndað sem ómetanleg menningarverðmæti. 



Frá 9. til 17. aldar var birkiskógur höggvinn til  

kolagerðar og smíða 

Þessi aldagamla kolagröf í  

rjóðri í birkiskógi í  

námunda við Húsavík er  

dæmigerð fyrir kolagrafir  

frá 9. öld.  

Birki var notað til  

viðarkolagerðar til ársins  

1870, en þá voru ljáir  

fluttir inn frá Skotlandi. 
Þessi birkihrúga, sem fannst í Vaglaskógi þegar 

verið var að gera þar grisjunartilraun í október 

2002, sýnir hvenær skógur var síðast höggvinn á 

svæðinu (sennilega með því að velja út tré 

kringum 1940). 

Fyrr á tímum var venjan sú að trén væru höggvin 

og staflað í litlar hrúgur eða bagga sem reiddir 

voru á hestum. 



Alexander Robertson 

Skjólskógurinn er falleg 

umgjörð um gömlu mjaltaréttina 

sem varðveist hefur á Vöglum 

(neðst til vinstri) og um 

minnismerkið (efst til hægri) um 

nunnurnar á Kirkjubæjarklaustri.   



Sauðfé og hross eru hluti af landslagsheildinni. Í huga 

margra er árleg smölun fjárins menningarviðburður en 

fyrir aðra er hún íþrótt, hvernig sem viðrar. 

Alexander Robertson 



Gönguferðir eru mjög vinsælar 

meðal heimamanna og 

ferðamanna á Íslandi. 

 

Árið 2005 komu fleiri erlendir 

ferðamenn til Íslands en sem 

nemur fjölda heimamanna (um 

300.000). Vegna þess mikla álags 

sem fylgir ferðaiðnaðinum er 

þörf fyrir vandað landslagsskipulag 

og þróunarstarf. 

Einar Gunnarsson 



Málverk John Cleveleys af Skálholtsstað og dómkirkjunni frá 1772. Veitið athygli að flest húsin 

og dyrnar á þeim, (m.a. kirkjudyrnar), eru skjólmegin í hæðinni. Bláfell er háa fjallið í 

bakgrunninum. 



Ingjaldur Höskuldsson settist að á Keldum um 1000. Síðar bjó þar hin volduga ætt Oddaverja sem Jón Loftsson hóf til vegs 

og virðingar. Á Keldum eru varðveittar um 20 byggingar: bóndabærinn, skemmur, smiðja, vatnsmylla, fjós, hesthús, 

fjárhús osfrv. Skálinn, sem er frá Víkingaöld, er hinn eini sinnar gerðar í landinu. Við fornleifauppgröft sumarið 1998 

komu í ljós neðanjarðargöng frá 12. eða 13. öld. Myndirnar sýna Keldur nú (efri mynd) og 1885 (neðri mynd) , en á þeim 

tíma var jörðin ofurseld sandi.  

KELDUR - SETUR Á HEIMSMINJASKRÁ UNESCO 

Á sögustaðnum Keldum býr Skúli Lýðsson, bóndi, og kona hans Drífa Hjartardóttir, alþingismaður. 

  Landsýn við Ísland  

Nú skoðum frá skriðdrjúgri gnoð fer að skjótast upp nýtt land úr mar. 

Í austrinu tindabjörg tennt girða tómlegan fjarðsíðu hjúp. 

Þaðan grádökk sig greiðir út hlíð þar sem gróður í rindum er spar. 

Í vestri rís stöpulmynd stór,  þar er stillt bera skýin við djúp. 

Hún er ferskeytt frá fæti til  kolls, eitthvert fornsmíði goðheims sem var. 

Utast með skuggleita skör rís hún skýsveipt og snjómerkt og grá. 

Og hún lýsist af húmelding hægt, sem að hófst núna’ er deginum brá. 

    

(Þýð. Steingrímur Thorsteinsson) 

 
 

William Morris, sem var 

upphafsmaður Sósíalismans. 

heimsótti Keldur 29. júlí 

1873. Síðar lýsti hann 

höfuðeinkennum íslensks 

landslag í kvæði sínu 

Landsýn. 



Alexander Robertson 

Keldur er sögulegt menningartákn, en aðeins fáir þeirra sem þangað koma hafa 

vitneskju um þá baráttu sem margar kynslóðir ættarinnar háðu fyrir endurheimt 

þessara fallegu gróðurlenda úr klóm eyðimerkurinnar.  



Á Íslandi eru víðáttumikil, hóflega nýtt, náttúruleg graslendi sem hafa verið 

grundvöllur búfjárbúskapar öldum saman. Þetta kemur mörgum þeim 

ferðamönnum á óvart sem fyrst og fremst hafa talið Ísland vera ,,land elds 

og ísa”. 
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Í flestum héruðum landsins eru litlir og lítt áberandi skógarreitir. Sumum 

þeirra var greinilega ætlað að vera skjólbelti, en aðrir hafa verið notaðir til 

fræðslu og útivistar. Skógrækt er snar þáttur í íslensku menningarlífi í 

mörgum sveitarfélögum í dreifbýli og þéttbýli. 
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Menningarlandslag – heimspeki, hagfræði eða félagslegar framkvæmdir? 



Alexander Robertson 

Markmið garðyrkju og skjólskóga tengd saman. 
Grasagarðurinn og trjásafnið Skrúður í Núpsdal í Dýrafirði er minnisvarði um fyrstu tilraun til garðyrkju á Íslandi. 

Sigtryggur Gunnlaugsson, prófastur og fyrrum skólastjóri framhaldsskólans á Núpi, hóf að rækta garðinn árið 1905 í 

þeim tilgangi að ,, fræða nemendur um plöntur heimsins og sanna fyrir þeim að íslenskur jarðvegur geti borið ávöxt 

með réttri meðferð og tillitsemi”. 

Kennslustundirnar í garðinum voru hluti námsefnis skólans. Skrúður var formlega stofnaður 7. ágúst 1909, 

nákvæmlega 150 árum eftir að annar prestur, séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal við Patreksfjörð, tók upp fyrstu 

kartöflur sem ræktaðar voru á Íslandi. Nemendur og starfslið skólans á Núpi önnuðust garðinn af natni fram á 8. 

áratuginn. Eftir það var hann í vanhirðu þangað til 1992, en þá var sett á stofn sérstök nefnd til að endurnýja garðinn og 

gera áætlanir um framtíð hans. Garðurinn Skrúður var opnaður að nýju 1996 eftir gagngerðar endurbætur sem byggðar 

voru á upprunalegum tillögum sr. Sigtryggs Gunnlaugssonar. Við það tilefni var afhjúpað minnismerki í garðinum um 

prófastinn og eiginkonu hans. 



Alexander Robertson 

Þetta látlausa gróðurhús er byggt í samræmi við þær hreinu línur sem auðkenna 

norræna byggingarhefð. Húsið minnir helst á víkingaskip á hvolfi.  



Alexander Robertson 

Nokkur þekkt landfræðileg fyrirbrigði sem ferðamenn laðast að. Þeir taka hins 

vegar síður eftir skjólskógunum sem bændur, sjálfboðaliðar og nemendur hafa 

plantað, að jafnaði í hæfilegri fjarlægð frá því sem mesta athygli vekur.  



  Endurreisn grænu húsþakanna – nýr stíll byggður á gamalli hefð 
Torf- og grjóthús í hálöndunum við Aberfoyle (efst til vinstri); smiðja í Freysnesi (efst til 

hægri); garður á húsþaki í Toronto (neðst til vinstri), og púttvöllur með skjólbelti (neðst til 

hægri) á húsþaki athafnamanns í Japan. 



Skjólskógur getur bæði samlagast menningarlandslagi eða verið í mótsögn 

við það,  allt eftir aðstæðum og viðhorfi hvers og eins. 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Sambland af nútímanum og af eldri menningararfleifð. 

Blandskógur í hinum tiltölulega unga 

bæ Egilsstöðum á Austurlandi. 

Guðrún Jónsdóttir 

Borganes er gamall bær með haglega 

staðsettum minnisvörðum um Egilssögu, 

sem talið er að Snorri Sturluson hafi ritað 

snemma á 13. öld. 



Listrænir minnisvarðar, oftast úr bronsi, eins og sá sem myndin sýnir í fegurð og 

kyrrð vetrarins í garðinum í Borgarnesi, eru algengir í almenningsgörðum á Íslandi. 

Guðrún Jónsdóttir 



Guðrún Jónsdóttir 

Á öllum tímum árs eru aðstæður bestar fyrir útivist í skjólskógum.  



Íslenskir skógræktarmenn eru félagslyndir, góð ljóðskáld, ræðumenn og tónlistarmenn sem 

syngja við hvert tækifæri. Sem dæmi má nefna að skógræktardögum lýkur ávallt með því að 

sunginn er hinn Íslenski  þjóðsöngur skógræktarmanna við lag Alþjóðasöngs verkamanna 

(Internasjónalinn). 



Fá skógræktarsamtök heims geta státað af fleiri og betri skógræktarritum 

en nokkrir skógræktarmenn og félagar þeirra á Íslandi gefa út.  



News, Postcards, E-Docs, Films 

Tré og skógar Íslands eru vinsælt myndefni. 



Störf og lífshættir fólks eru margslungnir, en vottur af listrænu ívafi er 

ævinlega til góðs, eins og myndirnar af þessum  hressilegu blásurum bera vott 

um. 



Hefðir varðandi skjólgarða og kirkjugarða  
Þessir einföldu legsteinar frá 18.-19. öld, í skugga balsamþinskógar í 

afskekktum hluta Belleyju á Nýfundnalandi, minna á skjólsæla 

kirkjugarða á Íslandi, sem oft eru prýddir fallegum höggmyndum. 

Alexander Robertson 



Viður skjóltrjáa sem hafa vaxið upp við erfiðar aðstæður, verið 

skekin af vindi, hlaðin ís og snjó og sem hafa tekið upp of mikið 

af mýrarauða, hefur oft fallega litasamsetningu og áferð. Slíkur 

viður hentar því oft vel til útskurðar eða sem snarkandi arinviður. 

Alexander Robertson 

Alexander Robertson 
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Garðar Þórs á Hallormsstað  

Nokkrar skemmtilegar tillögur um breytingar gömlu uppeldisreitunum á skógræktarstöðinni á 

Hallormsstað í skjólbeltagarða með tréskurðarmyndum og upplýsingamiðstöð. 

Fyrirmyndir og útskurður unninn af Alexander Robertson 



Myndir skornar út 

í íslenskan trjávið, 

og hlaðinn 

hraungarður í 

skrúðgarði í 

Reykjavík. Þannig 

mætti endurspegla 

staðarmenninguna 

í fyrirhuguðum 

skjólskógagarði á 

Hallormsstað.  

Alexander Robertson 

Hugsanleg þemu fyrir skrúðgarða 

Útskurður unninn af Alexander Robertson  



Stórkostlegur myndhöggvari - veðrun - hefur mótað lögun 

þessara trjáa sem hafa vaxið upp við afar erfið skilyrði við 

slóðina til Western Brook Pond á Nýfundnalandi. 

Alexander Robertson 
1986 2006 



List er nauðsynlegur þáttur í mótun athyglisgáfu okkar! 

 Alexander Robertson 
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Hundrað ára afmæli landgræðslu á Íslandi  

1907 - 2007 

 
Saga landeyðingar og uppgræðslu 

Skorin í tré af Alexander Robertson 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

1. útskurðarmynd 

Þessi mynd sýnir aldirnar þegar sögurnar voru ritaðar – tímabilið þegar láglendi 

Íslands var enn viði vaxið;  þar á meðal Rangárvallasýsla, eftir Brennu-Njáls 

sögu, fornleifum, eðlis- og líffræðilegum gögnum að dæma.   

 

Sviðið er sveitalíf til forna: skógarhöggsmaður, blómagarður, smiðja, tæki sem 

snýr tré, leðurvinna, rúningur fjár, matreiðslumaður, heyskapur, kona að sækja 

vatn, börn í eltingareik, sauðfé eyðir gróðri fjalllendisins og – að sjálfsögðu – 

sígildur íslenskur torfbær; og yfir öllu þessu vakir ættfaðirinn þaðan sem hann 

situr á háum steini. 



Alexander Robertson 

2. útskurðarmynd 

Þessi mynd sýnir hið hræðilega ástand af völdum jarðvegseyðingar í Gunnarsholti 

árið 1907. Gunnlaugur, fyrsti yfirmaður Sandgræðslu Íslands, og hesturinn hans 

eru eins og dvergar  við hliðina á síðustu leifum rofabarðs. Þegar Gunnlaugur kom 

fyrst í Gunnarsholt höfðu a.m.k. 18 jarðir lagst í eyði og margar fleiri fylgdu í 

kjölfarið eftir að Sandgræðslan var með lögum sett á stofn. 

 

Þríhyrningur er annað af tveimur fjöllum sem eru kennileiti Gunnarsholts – hitt er 

Hekla. Það var svo gaman að skera út Heklu að ég gerði hana stærri en hún í 

rauninni er, séð frá Gunnarsholti. Afsakið ,,skáldaleyfi” mitt! 



Alexander Robertson 

3. útskurðarmynd 
Ég er vanur heiðarlegu handverki og mér er það sönn ánægja að skera út þessa 

mynd í virðingarskyni við þá menn sem unnu það erfiða starf að hlaða veggi úr 

hraungrjóti, og stundum timbri, í þeim tilgangi að draga svo úr sandfokinu að 

gróður næði að festa rætur. 

 

Dæmigerður sandbylur í uppsiglingu á hálendinu hægra megin við eldfjallið 

Heklu. 

 

Plógurinn er gamall, skoskur gönguplógur, og hesturinn sem dregur hann er 

blendingur milli íslensks hest með sítt fax og vöðvamikils Clydesdalehests. Í  

plógfarið er verið að sá grasfræi. 

 



Alexander Robertson 

4. útskurðarmynd 
Runólfur Sveinsson (hægra megin á myndinni) tók við starfi landgræðslustjóra af 

Gunnlaugi, og hann tók í notkun ný tæki eins og 1951 International – McCormick 

W4 sem hefur verið gerður upp og er sem nýr. 

 

Vinstra megin við girðinguna hefur sauðfé eytt gróðri. 

 

Sé sauðfé haldið utan svæða með girðingum kemur gróður aftur innan fárra ára. 

Með friðun lands er einnig hægt að endurheimta gróskumikil graslendi sem geta 

nýst til beitar fyrir hámjólka kýr og til ræktunar kartaflna og hafra! 



5. útskurðarmynd  
Páll Sveinsson tók við starfi landgræðslustjóra að bróður sínum látnum (á miðri 

mynd). Páll er þekktastur fyrir að hafa tekið í notkun flugvélar til að dreifa grasfræi 

og áburði úr lofti á víðáttumikil svæði. Einnig fyrir vatnsvarnargarða og stórfelldan 

innflutning harðgerðra afbrigða af grasfræi og höfrum til sáningar á Íslandi. 

 

Douglas DC 3 – flugvélin, sem skírð var Páll Sveinsson og bar einkennisstafina 

TF-NPK (nitrogen, phosphorus, kalium) er fræg á Íslandi. Hún var fyrst notuð til 

flutninga, síðan sem farþegavél hjá Flugfélagi Íslands á 6. áratugnum þangað til 

Landgræðslan fékk hana til notkunar sem ,,loftdráttarvél”. 

Alexander Robertson 



6. útskurðarmynd  
Þessari umfjöllun um aldarlangt starf Landgræðslunnar lýkur hér. Sveinn Runólfsson, 

núverandi landgræðslustjóri, tók við starfinu að Páli föðurbróður sínum látnum. Hann 

hefur stjórnað og breytt Landgræðslunni í hátæknivædda stofnun sem hefur beint 

kröftum sínum að uppgræðslu lands á tímum mikilla pólitískra, félagslegra og 

umhverfislegra sviptinga. Á myndinni sést Sveinn halda fyrirlestur fyrir lítinn hóp 

Íslendinga. Árið 1907 voru aðeins fá hús í Gunnarsholti, og þá stóðu þau í 

eyðimörkinni. Nú er þar glæsilegur húsakostur umlukinn trjám og með um 80 km 

löngum limgerðum á gróskumiklu landi. Hægra megin á myndinni sjást svanir, 

farfuglar sem eru að endurnærast á gróðri endurheimtra graslenda. Þetta er 

vitnisburður um það að aðgerðir Landgræðslunnar á láglendi og hálendi hafa haft 

jákvæð áhrif á tilvist villtra fugla í mörgum suðrænum löndum. 
Alexander Robertson 


