
Markmið mitt var að tengja Klambratún betur við listasafnið Kjarvalsstaði og 

einnig að finna tengingu við gamla tímann.  Hafa sterkari 

upplifun og tengingu við list í garðinum.   Setja vatn á svæðið 

sem bætir upplifun og eykur á fuglalíf. Svæðið fannst mér of 

opið og vildi ég hólfa það niður í ákveðin svæði og tengja 

svæðin við upplifunarþætti Patrick Grahn.  Stígarnir og 

göngusvæði eru með mjúkum línum því ég vildi hafa náttúrulega upplifun.  

Fjölbreytni í gróðri, trjám, runnum, fjölæringum og sumarblómum.  Pallasvæði 

við Kjarvalsstaði sem gefur síðan ýmsa möguleika, eins og svið, leiksvæði eða 

ýmsa viðburði.  
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SAGA KLAMBRATÚNS 

Í þessu verkefni leitast ég við að nota söguna til að teikna garðinn og skapa 

tengingu milli Kjarvalsstaða og garðsins.   

Ég tengi við gömlu skólagarðana með blómabeðum í stað grænmetisins.                              

Einnig setti ég svínastyttur nálægt leiksvæðinu sem tengjast svínasláturhúsinu 

sem var rekið þarna á túninu. Gosbrunn á örugga svæðinu sem myndi minna 

á reykinn frá reykhúsinu. 

Leiksvæðið geri ég listatengt með lita pallettunni og á 

menningarsvæðinu eru hraunsteinar og mosi til að tengja 

við Kjarval og náttúruna. 

Í heildina vil ég samt líta á náttúruna sem er stefnan sem 

mikið er verið að taka í skipulagi í dag. Hið formfasta víkur 

fyrir hinu náttúrulega.  Notast við aflíðandi línur en ekki beina ása sem eru 

svo manngerðir.   

 

MEGINNIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNARVINNU 

Klambratúnið fékk formlega nafnið Miklatún í upphafi en árið 2010 var samþykkt að 

taka upp Klambratúnsnafnið þar sem hitt náði aldrei sessi.  Klambratún er staðsett í 

101 Reykjavík.  Um nánast ferhyrnt svæði er að ræða og er um 10 hektarar að stærð.    

Listasafnið Kjarvalsstaðir eru staðsettir á Klambratúni. Miklabraut liggur við sv hliðina á 

túninu.  Íbúðabyggð er allt um kring, en Miklabrautin slítur í sundur byggðina frá 

túninu með sinni miklu umferð.   Stutt er að líta á Hallgrímskirkju, Háteigskirkju og 

Perluna.  

Klambratún varð fyrir valinu þegar velja átti svæði undir 

grasagarð á sínum tíma. Fyrstu hugmyndir að garði eru frá 

1957. Á Klambratúni var rekið svínasláturhús og reykhús.  

Þar voru líka staðsettir skólagarðar Reykjavíkurborgar í 

mörg ár. Þar ræktuðu fjölskyldur allt sitt grænmeti.  Þarna 

léku ungmenni borgarinnar sér oft á tíðum.   

Lítil samvinna á milli Kjarvalsstaða og Klambratúns.  Ýmsu var lofað 

en minna staðið við.   Þar þyrfti að opna Kjarvalsstaði betur út í 

garð. 

Garðurinn í raun ókláraður. Á eldri teikningu eftir Reyni 

Vilhjálmsson var tjörn sem væri gaman að standa við að setja.   

Bæta þyrfti þjónustu.  Hugmynd að setja upp salerni sem væru 

aðgengileg eftir lokun listasafnsins.  Salernisaðstaðan á 

Kjarvalsstöðum er ekki nógu aðgengileg.  

Wow factor.  Vantar eitthvað sem glepur augað.  Listaverk eða 

stóran vegg með mosa eða rennandi vatni. 

Ekkert vatn.  Rannsóknir sýna að vatn eykur hamingjuna. Að horfa á 

og hlusta á gutlið. Það myndi líka auka fjölbreytni fugla.  

Miklabraut veldur óöryggi.  Þar er mikil umferð og kannanir sýna að 

hún er ákveðinn þröskuldur.  Leiksvæðið er heldur nálægt 

Miklubrautinni. Börn að leik. 

Ruslasvæði.  Við hliðina á núverandi leiksvæði er safn af 

greinahrúgum sem gerir svæði frekar ósnyrtilegt. 

List fyrir krakka  

BAKGRUNNUR Í VERKEFNINU 

PATRICK GRAHN 

Framtíðarsýn 

Skólagarðarnir árið 1956.                 Mynd: Gunnar R 

Ísland SV land Reykjavík Klambratún 

Í garðinum raða ég niður svæðin eftir átta upplifunarþáttum Patrick Grahn. Við 

Kjarvalsstaði er menningarlegt svæði með stórum steinum og skilti fyrir myndasýningar.  

Við hliðina kemur leikrænt svæði sem tengir strax leik við menningu. Þar tengist villtur 

stígur bakvið skeifuna sem skapar spennandi svæði fyrir forvitna. Í skeifunni sjálfri er 

opið rými fyrir leiki að sumri sem vetri.  Við tekur öruggt svæði með 

þéttan gróður allt í kring og útskotum fyrir bekki.  Steinabeð með 

fjölbreytni í gróðri og mosagróður sem skapa tengingu við Kjarval. Þar 

væri gosbrunnur til að auðga upplifunina.  Næst kæmi opið svæði eins 

og flöt sem gefur fólki yfirsýn og pláss til leikja.  Við tekur rýmissvæði 

með stökum, háum trjám til að skapa öðruvísi upplifun og stígar til 

margra átta.  Tjörnin er síðan staðsett á friðsæla svæðinu. Þar er brú 

yfir tjörnina, ríkt fuglalíf og þéttur gróður vegmegin.   

Litapalletta 

Fuglalíf á tjörninni 

Mosaveggur Friðsæld við vatnið og brúnna 

Staðsetning 

Klambratúns 

Haustlitir 

Myndir frá Klambratúni 



Villt 

 

Leikrænt 

 

Menning 

 

Friðsæld 

  Kjarval og listin 

 

‘Concept model’ Patrick Grahn Brúin við vatnið 

Skólagarðarnir 

Tengja staðinn við 

söguna og við Kjarvals-

staði.  Upphefja     listina 

og menningu staðarins. 

Skapa friðsælan stað þar 

sem margt fyllir upp í 

skilningarvitin.          

Fjölbreytni í gróðurvali 

og litskrúð plantna og 

gróðurs. 

Listræn verk 

Planteikning af Klambratúni mkv. 1:1000 

Ellisif Malmo Bjarnadóttir 

Umhverfisskipulag  II 

14 maí 2020  

Örygggi 

 

Tegundaríkt 

 

Opið 

 

Rýmiskennd 

Flókagata 

Miklabraut 

R
a
u
ð
a
rá
rs
tí
g
u
r 

L
a
n
g
a
h
lí
ð
 

Tenging við Kjarval, listina og hraunið 
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KJARVAL OG LISTIN 

KLAMBRATÚN  

Mosinn eins og Kjarval málaði, staðsetning trjáa og upplifun 
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MOSINN OG STEMNING VIÐ VATNIÐ FJÖLSKRÚÐUGT BLÓMAVAL 

Túlípana breiður og Sólblómin sem minna á myndlist Van Gogh 

Blóm í beðum. Litadýrð og ólík áferð fyrir skilningarvitin 

Þversnið af friðsælu svæði með tjörn B-B1  

Lauftré og barrtré í bland, nýr ilmur við hvert fótmál 

Þversnið af tegundaríku svæðinu C-C1  
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