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Abstract 

Tourism in Iceland is growing rapidly and the number of tourists has quadrupled in the 

last 20 years. The Icelandic nature is the main attraction for visiting the country. The 

increased number of visitors has grown so rapidly that it is time to consider other attractions 

than nature. The cultural heritage is a suitable option in tourism. 

Cultural heritage is to be found all around Iceland, for example in Hveragerði. The 

town has an interesting heritage, both in terms of its history as well as its building heritage.  

Hótel Hveragerði (the house of parliament) is an example of a remarkable building. It was 

originally built in 1930 and has an interesting story and the external appearance is quite 

remarkable as well.   

The conclusion of this review is the importance of finding new roles for old houses, 

when the original role has ended its era. New roles have to be considered well and should be 

related to the cultural heritage of the building.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Útdráttur 

Ferðaþjónusta á Íslandi er í miklum vexti og hefur fjöldi ferðamanna fjórfaldast á 

síðustu 20 árum. Íslensk náttúra er það sem dregur flesta til landsins. Fjöldinn er orðinn það 

mikill að rétt er að huga að því að kynna annað en náttúruna fyrir ferðamönnum. 

Menningararfurinn hentar vel sem aðdráttarafl í ferðaþjónustu. 

Menningararf er að finna út um allt land, þar á meðal í Hveragerði. Bærinn á sér 

merkan menningararf bæði sögulega og í byggingum. Hótel Hveragerði (eða þinghúsið) er 

dæmi um merka byggingu. Það var byggt árið 1930 og er ríkt af sögu, ásamt því að vera 

merkileg bygging að ytra útlit.  

Niðurstaða þessarar úttektar er mikilvægi þess að finna ný hlutverk fyrir gömul hús, 

þegar hinu upprunalega líkur. Það þarf að vanda valið og nýja hlutverkið þarf að vera í sem 

mestum tengslum við menningararf hússins.   

 

Lykilorð: Menningararfur, byggingararfur, Hveragerði, Hótel Hveragerði 
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1. Inngangur 

Náttúra Íslands hefur lengi verið í fyrsta sæti yfir það sem laðar ferðamenn til landsins. 

Nú er hins vegar svo komið að æ fleiri telja álagið á vinsælustu ferðamannastaðina sé að 

verða of mikið (Vísir, 2012-a). Það er því ekki úr vegi að velta fyrir sér hvort ekki megi sýna 

ferðamönnum fleira en fagra náttúru. Vissulega er hér fleira að finna, meðal annars eiga 

Íslendingar áhugaverðan menningararf. Hann er margþættur en ein birtingarmynd hans er 

fólgin í merkum byggingum sem sjá má víða um land. Byggingar, sem margar hverjar búa 

yfir forvitnilegum sögum um lífið og tilveruna. Umtalsverð menningarverðmæti eru þar að 

finna og rétt að gefa þeim gaum. Mörg gömul hús eru að eyðileggjast, meðal annars vegna 

þess að upphaflegu hlutverki þeirra er lokið og nýtt ekki komið í staðinn. Sú þróun er ekki 

bundin við Ísland heldur á sér stað víða um heim. 

Gamlar og nýrri byggingar hafa lengi fangað athygli höfundar. Ósjaldan eru byggingar 

og hús áberandi kennileiti sem vekja upp spurningar sögu þess og fólkið sem því tengist. Í 

framhaldi af þeim áhuga kviknaði sú hugmynd að skoða hvort og hvernig best er að koma 

menningararfinum, sem byggingar hafa að geyma, á framfæri við gesti/ferðamenn. Höfundur 

starfar í einni slíkri byggingu, gamla Hótel Hveragerði (einnig þekkt undir nafninu 

þinghúsið). Það kynnti enn undir áhuga á byggingum í tengslum við ferðaþjónustu. Það varð 

því úr að sameina áhuga á merkum byggingum, ferðamálum og gamla hótelinu í ritgerðinni. 

Markmið þessarar ritgerðar er úttekt á Hótel Hveragerði, sögu þess og starfsemi, í því 

skyni að meta hvort þar felist tækifæri til frekari vöruþróunar. Útgangspunkturinn er 

menningararfur og ferðaþjónusta og sérstaklega það sem lítur að byggingum og sögum þeirra. 

Litið er á helstu áhersluatriðin þegar sögufrægar byggingar eru nýttar í ferðaþjónustu. 

Spurningin sem leitast verður við að svara er:  

Felast tækifæri fyrir Hótel Hveragerði í sögu hússins, starfsemi þess og staðsetningu? 

1.1. Uppbygging  

Uppbygging úttektarinnar er sú að fyrst er fjallað fræðilega um menningararf í 

ferðaþjónustu og þá sérstaklega um byggingararfinn. Síðan er sagt frá rannsóknaraðferðum og 

vinnuferlinu. Þá kemur kafli sem er helgaður Hveragerði, þar sem leitast er við að varpa ljósi 

á menningaraf bæjarins og í hverju hann er fólginn. Í lok umfjöllunarinnar um Hveragerði er 

sérstakur kafli um gamla Hótel Hveragerði (þinghúsið), sögu þess og hlutverk. Að síðustu eru 

umræður og ályktanir þar sem niðurstöður eru ræddar og horft til framtíðar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Ferðaþjónusta á Íslandi 

 Ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað mikið hin síðari ár. Til marks um aukninguna þá 

hefur erlendum ferðamönnum fjölgað úr rúmum 143.000 árið 1991 í 566.000 árið 2011 eða 

tæplega fjórfalt á 20 árum (Ferðamálastofa, e.d.-a). Forsvarsmenn ferðaþjónustunnar hafa í 

vaxandi mæli velt fyrir sér leiðum til að draga úr álagstoppum og auka arðsemina innan 

greinarinnar. Það hefur verið reynt meðal annars með átakinu Ísland – Allt árið, en það er 

byggt á öðru átaksverkefni, Inspired by Iceland átakinu. Að þessu standa ferðaþjónustuaðilar 

og stjórnvöld (Iceland.is, 2011). Í átakinu Ísland - Allt árið er horft til þess að dreifa þurfi 

ferðmönnum betur um landið og sú áhersla endurspeglast einnig í þingsályktunartillögu um 

Ferðamálaáætlun 2011-2020, en eitt af meginmarkmiðunum er að stuðla að meiri dreifingu 

ferðamanna um landið (Ferðamálastofa, e.d.-b). Það er liður í að auka arðsemi greinarinnar og 

ekki síður til að hlífa þeim stöðum sem hingað til hafa verið hvað vinsælastir. Spurningar hafa 

vaknað um það hvort vinsælustu áfangastaðirnir þoli sívaxandi álag og hafa staðir eins og 

Þingvellir, Gullfoss og Geysir, auk ýmissa staða á sunnanverðu hálendinu verið í umræðunni 

(Vísir, 2012 -a og -b). Staðir þeir sem hér hafa verið nefndir eru rómaðir fyrir náttúrufegurð 

og eru aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  

Ferðaþjónusta á Íslandi snýst um fleira en náttúru landsins þó löngum hafi hún verið 

það sem dregur flesta ferðamenn hingað til lands. Í könnun Ferðamálastofu síðan 2011 kemur 

fram að 79,9% svarenda sögðu íslenska náttúru hafi verið áhrifavald við val á áfangastað. En 

rétt er að vekja athygli á því að í sömu könnun kemur fram að 38,6% svarenda nefndu 

menningu landsins, eða sögu, sem áhrifavald við val á áfangastað. Menning og saga hafa 

aldrei áður mælst jafn hátt sem áhrifavaldur í þessum könnunum Ferðamálastofu 

(Ferðamálastofa, 2012-a). Í sama streng tekur Smith (2009:43) sem bendir á að þó að 

ferðaþjónusta hér byggist mest á náttúru landsins megi sjá aukinn áhuga ferðamanna á 

menningu, sérstaklega á menningararfi víkinga. 

2.2. Menningararfsferðaþjónusta 

Menning skipar stóran sess í heiminum í dag, en talið er að 40% ferðalaga í heiminum 

séu sprottin af áhuga á menningu og arfleifð (Timothy og Boyd, 2003:1). 

Menningarferðaþjónusta er í raun framboð á menningarstarfsemi sem er ætluð heimamönnum, 

jafnt sem gestum. Þáttur ferðþjónustunnar felst þá einna helst í því að skipuleggja aðgengi 
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ferðamanna að menningarlífi (Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens og Kristín Sóley 

Björnsdóttir, 2007:43).  

Það hefur færst í vöxt að flokka ferðaþjónustu niður í hina ýmsu undirflokka eftir eðli 

framboðsins og er menningararfsferðaþjónusta einn þessara undirflokka. Sú tegund 

ferðaþjónustu byggir á því að áhugi á menningararfi er hvati ferðamannsins til heimsækja 

ákveðinn stað eða fara í ákveðna ferð (Smith, 2009:16). 

Menningararfur er fjölþætt fyrirbæri og vítt hugtak. Það er hægt að tala vítt um hann, 

út frá heiminum í heild sinni, það er menningararfur alls mannkyns (Timothy og Boyd, 

2003:14-17). Þá getur hann verið bundinn við eina þjóð, til dæmis ákveðið atvik úr sögu 

hennar. Hér á landi eru Þingvellir dæmi um slíkt, menningararfur Íslendinga. Menningararfur 

getur verið bundinn við ákveðið svæði, oft eitthvað sem heimamenn þekkja best, nokkurs 

konar stolt bæjarbúa (Timothy og Boyd, 2003:14-17). Nefna má Lystigarðinn og jafnvel 

sundlaugina í Laugaskarði sem dæmi fyrir Hvergerðinga. Þá getur menningararfur verið 

persónubundinn og getur birtingarmyndin verið leit fólks að rótum sínum (Timothy og Boyd, 

2003:14-17), til dæmis þegar Vestur Íslendingar koma hingað til lands í leit að ættingjum 

sínum og uppruna. 

Sagt er að hvatanum sem liggur að baki menningararfsferðar megi skipta í tvennt. 

Annars vegar er hvatinn að öðlast aukna vitneskju og fræðast um menningu liðins tíma. Og 

hins vegar er hvatinn að öðlast persónulegri ávinning eða þroska, einstaklingsbundnar 

tengingar – til dæmis að finna rætur sínar (Timothy og Boyd, 2003:69 og 84). Smith 

(2009:79) talar um að menningararfur hjálpi nútímamanninum að skilja fortíðina, til dæmis 

þær fjölmörgu venjur og siðir sem flust hafa á milli kynslóða. 

Skoðanir fólks á menningararfinum og fyrir hvað hann stendur hafa breyst. Áður fyrr 

ríkti það viðhorf að menningararfur væri eitthvað gamalt en viðhorfið hefur breyst á síðustu 

árum. Nú er í raun frelsi til að skilgreina hann að geðþótta hvers og eins. Með 

póstmódernismanum kom fram sú skoðun að menningararfur sé hvað eina sem fólk skynjar 

sem slíkt (Weaver, 2010:249). Það er því einstaklingsbundið hvað hver og einn álítur 

menningararf. Hversdagslegar athafnir okkar, sem við veitum litla athygli, geta orðið að 

einhverju sem fólk vill kynna sér nánar að þegar fram líða stundir. Timothy og Boyd (2003:3-

13) tala um að menningararfur standi fyrir eitthvað úr fortíðinni og talið er vert að varðveita 

og koma á framfæri við komandi kynslóðir, en í síbreytilegum heimi dagsins í dag þarf 

menningararfurinn ekki að vera svo ýkja gamall. Þá getur hann verið áþreifanlegur eða 

óáþreifanlegur (til dæmis munir eða sögur), hreyfanlegur eða óhreyfanlegur. Menningararfur 

getur staðið fyrir það að minnast ánægjulegra atburða eða tíma, eða þvert á mót, að minnast 
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einhvers sem ekki er álitið ánægjulegt. Sem dæmi um fjölbreytni menningararfs má nefna að 

minjar ferðaþjónustu fortíðarinnar eru sum staðar orðnar að nokkurs konar aðdráttarafli 

samtíðarinnar (Weaver, 2010:260). Það hefur einmitt orðið raunin í Las Vegas en þar má 

finna dæmi um menningararf sem er byggður á ferðaþjónustu, en hún hefur verið efnahagsleg 

driffjöður svæðisins áratugum saman (Weaver, 2010:260). Minjar um þá starfsemi eru nú 

orðnar að ákveðnum menningararfi (e. tourism heritage) sem laðar að gesti. 

Menningararfsferðaþjónusta er talin ein ábatasamasta greinin innan ferðaþjónustunnar 

(Facca og Aldrich, 2011:44). Menningararfsferðamenn, þeir sem ferðast til að upplifa 

upprunalega staði, hluti eða viðburði, eru líklegri til að stoppa lengur og eyða meiri 

fjármunum en aðrir ferðamenn (Facca og Aldrich, 2011:44). Í sama streng taka George, Mair, 

og Reid (2009:43) og segja að menningararfsferðmenn eyði meiri fjármunum á ferðalögum 

sínum en hinn almenni ferðamaður og sé því eftirsóknarverður markhópur. Þeir sækjast eftir 

meiri þekkingu og persónulegum þroska (Smith, 2009:34-35) og eru tilbúnir að verja til þess 

nokkrum fjármunum.  

Mikilvægi menningararfsins er metið út frá ýmsum mælistikum, efnahagslegum, 

þjóðfélagslegum, stjórnmálalegum og fræðilegum. Efnahagsleg gildi helgast af þeim tekjum 

sem menningaarfsferðþjónusta skilar, krónunum sem ferðamenn skilja eftir, til dæmis í formi 

aðgöngueyris, smávöruverslunar og launuðum störfum. Þjóðfélagsleg gildi liggja í þáttum 

eins og ímynd staða auk ímyndar og stolts heimamanna, nokkurs konar staðblæ (e. sense of 

place). Stjórnmálaleg gildi má sjá í þeim áherslum sem hafðar eru til hliðsjónar við val á því 

hvað skuli varðveitt og hverju skuli komið á framfæri og einnig hvað skal ekki dregið fram í 

dagsljósið. Fræðileg gildi liggja til dæmis í rannsóknum sem varpa ljósi á breytingar, fræðslu 

og aukins skilnings á sögunni, á fólkinu og á menningararfinum (Timothy og Boyd, 2003:13). 

Birtingarmyndir menningararfsins innan ferðaþjónustunnar hafa helstar verið hingað 

til: Byggingar, landssvæði, listir og uppákomur, iðnaðarminjar, trúarbrögð, minjar tengdar 

hernaði og staðir sem eru frægir úr bókmenntum (Smith, 2009:79). Birtingarmyndirnar eru 

breytilegar og helgast af efninu hverju sinni og ekki er síður breytilegt mikilvægi þess að 

hlutirnir séu ósviknir eða ekta. Fals og upprunaleiki eru hugtök sem eru mörgum hugleikin, 

sem koma að menningararfsferðaþjónustu. Hvar mörkin liggja á milli þessara hugtaka er oft 

erfitt að segja til um. Sú skoðun hefur komið fram að lykillinn að vel heppnaðri 

menningararfsferðaþjónustu sé falsleysi (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007:26). Á meðan aðrir 

segja að það sem máli skipti sé upplifun ferðamannsins og sú tilfinningu sem hún skilur eftir 

hjá honum (Timothy og Boyd, 2003:255). Sumir ferðamenn leita eftir hinu ekta og 

upprunalega, á meðan aðrir gera það ekki. Þeir eru frekar að sækjast eftir góðri upplifun og 
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skemmtilegum minningum. En það verður þó að varast að ganga of langt í þeirri viðleitni að 

skapa góða upplifun og skemmtilegar minningar þannig að menningararfurinn verði útþynntur 

og tapi hreinlega hluta af verðgildi sínu (Timothy og Boyd, 2003:255). Þegar vel tekst til er 

menningararfinum forðað frá glötun um leið og honum er komið á framfæri við ferðamenn. 

Þannig tvinnast saman menningararfur og ferðaþjónusta (Smith, 2009:19 & 85).  

Þegar metið er umfang menningararfs í ferðaþjónustu verður að hafa í huga þá þróun 

sem átt hefur sér stað, markaðssetninguna og snertiflötinn sem snýr að ferðamanninum 

(Weaver, 2010:257). Hverrar gerðar menningararfurinn er skiptir hér máli, markaðssetningin 

og snertiflöturinn er annar þegar til dæmis um er að ræða styttur/minnismerki eða hátíðir. 

Ferðaþjónusta hefur áhrif bæði á þann menningararf sem hún nýtir og samfélagið í kring. Þá 

verður hún um leið fyrir áhrifum frá samfélaginu. Þar sem varan í ferðaþjónustu er sjálf 

upplifun ferðamannsins verður ekki komist hjá menningarlegum áhrifum af ferðaþjónustunni. 

Markaðssetning og vöruþróun sem á sér stað innan ferðaþjónustunnar hefur áhrif á 

samfélagið, til dæmis á ímynd áfangastaðarins (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007:18). Þessa 

þætti þarf að hafa í huga þegar ráðist er í menningararfsferðþjónustu og vert að stíga varlega 

til jarðar. 

2.3. Lykilatriði í framkvæmd 

 Menningararfsferðaþjónusta byggir á menningararfinum og umgengni við hann má 

ekki vera honum til skaða, það er að gengið sé á höfuðstólinn. Gamla spekin um að ekki skuli 

fella bestu mjólkurkúna á hér vel við. Timothy og Boyd (2003:134) tala um nauðsyn þess að 

við varðveislu sé tryggt að núverandi nýting menningararfsins varni því ekki að komandi 

kynslóðir geti nýtt sér hann.Samtökin ICOMOS (e. International Cultural Tourism Charter) 

hafa boðað sjálfbæra nýtingu menningararfsins. Til að svo megi vera þurfa heimamenn að 

vera með í ráðum, auk ferðaþjónustuaðila, verndunaraðilar, eigenda og yfirvalda. Samstarf 

allra þessara aðila getur tryggt varðveislu menningararfsins og að ferðaþjónustan sé til gagns 

fyrir áfangastaðinn. Samtökin hafa kynnt sáttmála sem er leiðarvísir fyrir framkvæmd 

þessarar hugmyndar, þar er horft til ákveðinna þátta svo sem kynningar menningararfsins, 

stýringu ferðaþjónustunnar, eflingu samræðu og samstarf hagsmunaaðila og að setja skýr og 

mælanleg markmið (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007:19). Gott er að hafa þetta í huga þegar 

ráðist er í framkvæmt menningararfsferðaþjónustu. 

Þegar menningararfsferðaþjónustu er komið á fót, þarf til að byrja með, að vera 

eitthvað til staðar sem er verðugt að varðveita. Það sem um ræðir þarf að hafa til að bera 

ákveðið verðmæti til þess að einhver vilji fjárfesta í varðveislunni, þróa hana og kynna fyrir 
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ferðamönnum (Weaver, 2010:259). Menningararfsferðaþjónusta þarf þó meira en 

menningararfinn til að geta þrifist. Það þarf ákveðna þjónustu, svo sem verslanir, 

matsölustaði, gistingu og þar fram eftir götunum. Þá er stoðkerfið veigamikill hlekkur, með 

þætti eins og samgöngur, upplýsingarveitur og aðgang að fræðasamfélaginu (Timothy og 

Boyd, 2003:48-50, 282).  

Aðgengi að menningararfinum er þýðingarmikill þáttur, en iðulega eru það stjórnvöld 

sem ráða þar mestu, sem hluti stoðkerfisins. Dæmi um þetta eru staðsetningar á styttum og 

útilistaverkum. Venjulega er staðsetning þeirra, með þeim hætti að aðgengi er tryggt flestum 

og að auki oftast gjaldfrítt að skoða (Weaver, 2010:257). Stjórnvöld eru mis áhugasöm um 

menningararf sinn og í því sambandi má nefna listaverkið Kríuna sem staðsett er spottakorn 

frá þjóðveginum, um það bil miðja vegu á milli Eyrarbakka og Stokkseyrar. En þar er ekki að 

finna neitt bílastæði, útskot á veginum, né göngustíg að listaverkinu. Aðgengið er með þeim 

hætti að listaverkið verður ekki það aðdráttarafl sem það gæti verið, nema ef hugsunin sé sú 

að einvörðungu skuli njóta gegnum bílrúðuna þegar ekið er hjá.  

Annar stór þáttur er framsetning menningararfsins. Hún byggir á þeim upplýsingum og 

kunnáttu sem eru til staðar og takmarkast um leið ef upp á þessa þætti skortir. Fortíðin er full 

af óþekktum stærðum og túlkun hennar er háð skilningi á viðfangsefninu (Timothy og Boyd, 

2003:255). Fræðsluþátturinn er einnig stór og ef skilningi er ábótavant hjá þeim sem miðlar 

menningararfinum dregur það úr upplifun gesta. Til að geta frætt aðra er grunnatriði að skilja 

viðfangsefnið sjálfur, en að fleiru þarf að huga þegar menningararfi er komið á framfæri. 

Mikilvægt er að skapa eftirminnilega upplifun (Moscardo 1999:64). Hana má byggja meðal 

annars á því andrúmslofti sem er á staðnum, eins konar hughrifum. Þau eru ósjaldan mörkuð 

þeirri umgjörð eða þeim leiktjöldum sem umlykja menningararfinn, en áríðandi er að 

hughrifin hæfi þeirri þjónustu sem verið er að selja (Zeithaml, Bitner og  Gremler, 2009:61). 

 Moscardo (1999) talar um 10 þýðingarmikil atriði sem hafa skuli að leiðarljósi í 

menningararfsferðaþjónustu: 

Að vekja áhuga á efninu. 

Að framsetning upplýsinga sé með skýrum hætti. 

Að upplýsingarnar greini frá einhverju nýju fyrir áheyrandann. 

Að fanga athygli gesta. 

Að skilboðin gangi nógu hratt (að miðlun verði ekki langdregin). 

Að tengja gestinn með einhverjum hætti við umfjöllunarefnið. 

Að upplýsingarnar nýtist gestinum á einhvern hátt. 

Að stuðlað sé að eftirminnilegri upplifun. 
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Að vitsmunir gestsins séu virtir. 

Að nota þekktar skírskotanir til útskýringar. 

(Moscardo, 1999:64, þýðing höfundar).  

Við þessa upptalningu má bæta að varast þarf að vekja upp neikvæð viðbrögð gesta og 

heimamanna, tilfinningar eða slæmar minningar. Upp getur komið ágreiningur milli þeirra 

sem vilja kynna menningararf og þeirra sem eiga hann (Smith, 2009:93). Því yngri sem 

menningararfurinn er, má reikna með því að hann sé fólki aðgengilegri og trúverðugri og að 

hann standi fólki nær (Weaver, 2010:263). Fólk skilur oft betur atburði sem eru nærri þeim í 

tíma og þá sérstaklega ef það getur fundið samhljóm með sínu lífi og umræddum 

menningararfi. En hafa ber í huga að fólk er viðkvæmara fyrir þeim atburðum sem eru nær því 

í tíma (Smith, 2009:96). Það getur því stundum verið heppilegra að einhver tími líði frá 

tilteknum atburðum þangað til farið er að kynna hann sem menningararf, leyfa þarf 

hlutaðeigandi fólki að meðtaka atburðinn. Í þessu samhengi má nefna uppgröft húsa í 

Vestmannaeyjum, sem fóru undir hraun í eldgosinu 1973. Nú hafa hús þar verið verið grafin 

upp og gerð aðgengileg ferðamönnum (sem og heimamönnum). Margir þeirra sem upplifðu 

þennan atburð eru þessu mjög mótfallnir því þeir eru ekki tilbúnir að deila þessari reynslu 

sinni með ókunnugum (Daði Garðarsson, munnleg heimild, 21. maí 2011). 

Það er ekki happasælt að nýting menningararfsins sé á einhvern hátt á kostnað 

heimamanna, betra er að hún sé í sátt við þá. Hafa þarf í huga að heimamenn eru hluti af 

ferðaþjónustuvörunni, því er nauðsynlegt að virða þeirra skoðanir og hafa þá með í ráðum. Á 

þann hátt má draga úr neikvæðum áhrifum ferðaþjónustunnar (Timothy og Boyd, 2003:134 og 

181). Þá er ekki síður mikilvægt að hafa áhrif á og stýra ferðamönnum. Það getur snúist um að 

að takmarka fjölda þeirra bæði út frá öryggissjónarmiðum og til að fjöldinn verði ekki það 

mikill að trufli upplifun hvers og eins. Ótal leiðir eru færar í þessum efnum, svo sem með 

gjaldtöku og ákveðnum opnunartíma (Timothy og Boyd, 2003:159-169).  

Eignarhald menningararfs getur verið þrenns konar: Almenningseign, alla jafna án 

gjaldtöku eða mikillar markaðssetningar. Einkaeign, oftast er þar gjaldtaka og eignin getur 

gengið kaupum og sölum. Í eigu sjálfboðaliðssamtaka, þar er iðulega gjaldtaka í takt við 

reksturinn eða til frekari uppbyggingar. Þá er ekki óþekkt að eignarhaldið sé einhvers konar 

sambland af þessum þremur leiðum. Rekstur sem byggir á menningararfi er sérstakur að því 

leyti að hann stendur nánast aldrei undir sér fjárhagslega, einn og sér, og er oftast háður 

opinberum styrkjum og/eða ýmsum framlögum. Aðalatriðið er að vernda menningararfinn, 

ekki að fá sem flesta gesti. Það á því við að velja gestina og stýra heimsóknum þeirra 

(Timothy og Boyd, 2003:135-141 og 185).  



14 

 

Menningararfsferðaþjónusta hefur margar birtingarmyndir og ein þeirra er 

ferðaþjónusta sem tengist gömlum byggingum. Gamlar byggingar geta sagt meira en mörg 

orð um liðinn tíma. Það sem er til staðar og hægt er að skoða, eitthvað upprunalegt eins og 

byggingar, er til þess fallið að laða að sér fólk. Gamlar byggingar verða þannig oft aðdráttarafl 

fyrir ferðamenn (Weaver, 2010:263).  

2.4. Byggingararfur í ferðaþjónustu 

Hefðbundnar byggingar, það eru byggingar sem taldar eru einkennandi fyrir ákveðin 

svæði tíma eða tiltekna starfsemi, skipa oft stóran sess í dreifbýli. Þær eru oft vitnisburður um 

lífsbaráttuna sem þar fór fram og þá tækni sem fólk réð yfir. Þessum byggingum fer fækkandi, 

mest vegna þess að illa gengur að finna þeim ný hlutverk þegar hinu upprunalega lýkur 

(Fuentes o.fl., 2010:738).  

Nýtt hlutverk sögufrægrar byggingar getur verið styrkur fyrir hana eða virkað þver 

öfugt, hvort sem nýtingin er í samræmi við upprunalega hlutverkið eða ekki (Weaver, 

2010:258). Starfsemi sem er í hvað mestum tengslum við upprunalegt hlutverk slíkrar 

byggingar er álitið eftirsóknarverðast út frá sjónarmiðum ferðaþjónustu og talið höfða mest til 

ferðamanna. Ef ekki heppnast að mynda góða tengingu á milli byggingar og starfsemi sem þar 

fer fram, er hætt við því starfsemin fari að virka truflandi (Weaver, 2010:258). En hver svo 

sem nýja starfsemin er, verður varla komist hjá einhverjum breytingum í þeim tilgangi að 

kynna afurðir menningararfsins sem vöru fyrir ferðamenn (Weaver, 2010:258). Til dæmis 

vilja ferðmenn kynnast gamla tímanum en halda samt í nútímaþægindi eins og vatnssalerni. Á 

Spáni hafa ævafornir vínkjallarar öðlast ný hlutverk og í þeim hafa verið opnuð meðal annars 

veitingahús, söfn og gallerí. Þar er haft að leiðarljósi að hrófla sem minnst við fornminjum og 

að nota aðstöðuna sem mest í sinni upprunalegri mynd (Fuentes o.fl., 2010:747). Með því að 

blása aftur lífi í þessa byggingar sköpuðust jákvæð efnahagsleg áhrif, nokkurs konar 

margfeldis áhrif, út í samfélaginu (Fuentes o.fl., 2010:745).  

Að lokum má segja að byggingar séu mikilvægar út frá arkitektúr. Hann sem slíkur 

getur verið áhrifamikill, sem kennileiti og innblástur fyrir heimamenn jafnt sem ferðamenn. 

Hann getur verið eitthvað sem fólk sameinast um að hata eða elska (Smith, 2009:160-161). 

Það á við hvar sem er í heiminum og ekki síður hér á landi, tónlistarhúsið Harpa í Reykjavík 

er gott dæmi um slíkt kennileiti. 
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2.5. Byggingararfurinn og íslensk ferðaþjónusta 

Það var ekki fyrr en nú á síðustu áratugum að Íslendingar fóru að gefa byggingararfi 

sínum gaum og að huga að varðveislu hans. Hægt og bítandi er skilningur að aukast á þeim 

verðmætum sem fólgin eru í gömlum húsum (Haraldur Helgason, 2004:141).  

Byggingarefnið hér á landi var öldum saman timbur, torf og grjót. Bæði efniviðurinn 

sjálfur og svo sú staðreynd að hann var nýttur aftur og aftur varð til þess að ekki hefur 

varðveist mikið af mjög gömlum byggingum (Haraldur Helgason, 2004:142). Þetta verklag, 

að nýta aftur byggingarefnið, hefur verið lífseigt og má nefna sem dæmi fyrsta skólahús 

Garðyrkjuskólans að Reykjum í Ölfusi. Það hús var byggt úr efni danspalls sem notaður var á 

Alþingishátíðinni 1930, á Þingvöllum (Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.). Hér á landi er ekki 

er að finna nein hús síðan á Þjóðveldistímanum, miðöldum eða yfir höfuð ýkja gömul hús. Úr 

þessu hefur verið bætt að vissu marki með þeim hætti að hér hafa risið nokkur svokölluð 

tilgátuhús. Við byggingu þannig húsa er stuðst við tilgátur um útilit og byggingamáta. Dæmi 

um hús þessi eru: Þjóðveldisbærinn að Stöng í Þjórsárdal, Eiríksstaðir, Stafkirkjan í 

Vestmannaeyjum og Auðunarstofa á Hólum í Hjaltadal (Tómas I. Olrich, 2001:24). Því er 

ekki haldið leyndu fyrir neinum að húsin eru ekki upprunaleg og verða því aldrei ekta. En þau 

sýna vel þann skilning sem lagður hefur verið í söguna og hvernig talið er að húsin hafi verið 

úr garði gerð. Þau hús sem hér voru nefnd hafa öll orðið að aðdráttarafli fyrir ferðamenn 

(Tómas I. Olrich, 2001:24). 

Í dag eru alls 458 friðaðar byggingar hér á landi og af þeim eru kirkjur stór hluti eða 

210. Lögum samkvæmt eru öll hús á Íslandi friðuð sem byggð eru fyrir árið 1850 og þær 

kirkjur sem byggðar eru fyrir árið 1918 (Húsafriðunarnefnd, 2012). Inni í heildartölu friðaðra 

bygginga eru 8 vitar, vítt og breitt um landið (Húsafriðunarnefnd, e.d.). Þjóðminjasafnið hefur 

tekið nokkur af elstu húsum landsins undir sinn verndarvæng (Haraldur Helgason, 2004:140) 

og í seinni tíð hafa mörg þessara húsa verið lagfærð þannig að nú er hægt að bjóða gestum að 

ganga í bæinn. Víða um land hafa verið opnuð söfn í þessum húsum. Dæmi um það eru: 

Burstafell í Vopnafirði, Laufás í Eyjafirði og Keldur á Rangárvöllum. Þá er á Eyrarbakka, 

Byggðasafn Árnesinga, rekið í Húsinu, sem er hús frá árinu 1765. Steinhús komu ekki við 

sögu hér fyrr en á árunum 1752 til 1770, en þau reyndust köld og saggasöm. Það olli því að 

hlé varð á byggingu þeirra fram á seinni hluta 19. aldar (Haraldur Helgason, 2004:148-149). 

Seinni tíma byggingar laða líka til sín ferðamenn, sem sum hver hýsa söfn eða 

veitingasölu af einhverju tagi. Í eldri skólabyggingum og félagsheimilum víða um land er 

rekin þjónusta af einhverju tagi fyrir ferðamenn og sem dæmi má nefna að í 
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Hraungerðishreppi er að finna Þingborg, gamalt skólahús sem nú hýsir sveitaverslun og 

ullarvinnslu (Þingborg, e.d.) og í Grímsnesi hefur verið rekið kaffihús á sumrin í uppgerðu 

félagsheimili sem heitir Gamla Borg (Gamla Borg, e.d.). 

Byggingararfur stendur fyrir fleira en húsbyggingar. Brýr eru hluti af byggingararfi 

Íslendinga og bera lífsbaráttunni sem hér var háð glöggt vitni. Ár eru einn þeirra farartálma 

sem Íslendingar hafa þurft kljást við í gegnum tíðina. Bættar samgöngur og framfarir í 

vegagerð höfðu áhrif á forsendur byggðar (Trausti Valsson, 2002:61). Brýrnar á söndunum á 

suðurströnd landsins eru dæmi um byggingararf sem hafði áhrif á líf heimamanna og opnaði 

um leið fyrir möguleika á ferðalögum annarra um svæðið. 

Vitar eru einnig snar þáttur í menningarsögu þjóðarinnar og að auki merkilegur hluti 

byggingararfleiðar hennar. Iðulega voru vitarnir byggðir við erfiðar aðstæður, en sá fyrsti reis 

árið 1878 á Reykjanesi (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002: 381). Áhugi á vitum hefur 

aukist og árið 2003 var Íslenska vitafélagið stofnað. Meðal markmiða félagsskaparins er að 

stuðla að verndun vita og strandmenningar (Íslenska vitafélagið, e.d.). Að minnsta kosti einn 

viti hér á landi er nýttur í ferðaþjónustu, en það er Hornbjargsviti. Þar hefur verið rekin gisting 

í allnokkur ár yfir sumartímann og er gestum boðið upp á fræðslu um vitann. Ferðafélag 

Íslands tók vitann nýverið á leigu (Ferðafélag Íslands, e.d.) og bíður þar upp á gistingu.  

Af þessu má sjá að vissulega er byggingararf að finna á Íslandi sem nú þegar er nýttur 

í menningararfsferðþjónustu. 
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3. Aðferðafræði  

3.1 Gögn og aðferðir 

Vinnuferlið var í grófum dráttum á þann veg að fyrst var viðfangsefnið skilgreint, 

síðan var hugað að aðferðum og heimildaöflun. Að lokum voru upplýsingarnar greindar og 

bornar saman við fræðilega úttekt.  

Í fræðilegu úttektinni var leitast við að varpa ljósi á mikilvægi menningararfs í því 

augnamiði að skapa aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Reynt var að draga fram ólíkar 

birtingarmyndir menningararfsferðaþjónustu og skoðuð lykilatriði í framkvæmd hennar.  

Úttekt þessi byggir á afleiddum heimildum, það er fyrirliggjandi gögnum sem aðrir 

rannsakendur öfluðu (e. secondary data). Mynd var dregin upp af því hvernig Hveragerði 

byggðist upp og hvers vegna. Það var gert með því að skoða þróun byggðar í bænum, hverjir 

áhrifavaldarnir voru bæði á mannlíf og húsbyggingar. Þá var horft sérstaklega til elstu 

bygginga bæjarins sem enn standa.Gögn þessi voru studd með öflun nýrra gagna sem fengust 

með viðtölum. Sú aðferð var valin til að fá sem skýrasta mynd á nokkra þýðingarmikla þætti 

sem erfitt er að fá með öðru móti. Þetta eru þættir eins og áherslur og framtíðarsýn 

bæjaryfirvalda í ferðamálum, áherslur í rekstri Hótels Hveragerðis fyrr og nú, ásamt því að 

varpa ljósi á það líf sem áður einkenndi Hveragerði og Hótel Hveragerði.  

Tekin voru fjögur viðtöl við sex einstaklinga sem valdir voru markvisst út frá 

tengslum þeirra við Hveragerði og Hótel Hveragerði, ásamt aðgengi höfundar að þeim. Viðtöl 

teljast til eigindlegra rannsóknaraðferða og henta vel til að ná fram skilningi á aðstæðum og 

skoðunum fólks (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:222-223). Í viðtölunum var ekki lagt upp með 

fastmótaðan spurningalista, fremur hálfopin eða hálfstöðluð viðtöl. Hálfstaðlað viðtal er að 

hluta til fyrirfram uppbyggt. Spyrill, í slíkum viðtölum, getur því skotið inn spurningum og 

útskýringum eins og þurfa þykir (Berg, 2007:93). Það getur þurft að stýra viðtali og þá geta 

óþarfra spurningar (e. throw-away questions) reynst haldgóðar, til dæmis ef viðtalið er að 

þróast í óæskilega átt eða ef þarf að kæla umræðuefnið (Berg, 2007:101).  

Upplýsingar viðmælendanna voru eins og púsluspil og þegar þau höfðu verið lögð 

saman kom heildarmyndin í ljós. Viðtölin voru tekin við: 

Aldísi Hafsteinsdóttur, bæjarstjóra Hveragerðis og Jóhönnu M. Hjartardóttur, 

tómstunda- og menningarfulltrúa bæjarins. Viðtalið fór fram á skrifstofu bæjarstjóra, tók um 

eina klukkustund og var hljóðritað.  
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Ástu Björg Ásgeirsdóttur og Sigrúnu Sigfúsdóttur, sem áttu og ráku Hótel Hveragerði 

(undir nafninu Hótel Ljósbrá) í um 14 ár. Viðtalið fór fram á heimili höfundar, það stóð í um 

eina og hálfa klukkustund og var hljóðritað. Sigrún var í forsvari fyrir reksturinn og Ásta, sem 

þá var tengdadóttir Sigrúnar, vann við reksturinn.  

Hjalta Þórðarson,bónda á Bjarnastöðum í Ölfusi. Tekin voru nokkur stutt viðtöl við 

Hjalta á tímabilinu janúar til mars 2012. Megin punktar voru skráðir niður að loknu hverju 

viðtali. Hjalti er fæddur árið 1927 og hefur búið alla sína tíð í Ölfusinu. Hann þekkir því vel 

til sögu Hveragerðis þar sem hann var í heimavistarskóla auk þess sem hann hafði það 

hlutskipti sem barn að sendast með brauð í bakstur í Hveragerði.  

Steingrím Ingason, eiganda Hótels Hveragerðis og fyrirtækisins Formúla 1. Tekin voru 

fjögur viðtöl við Steingrím á tímabilinu janúar til apríl 2012 og megin punktar skráðir niður 

að þeim loknum. Hann keypti fyrsta hluta hótelsins árið 2003 og á það allt í dag. Síðan þá 

hefur hann unnið að endurbótum á húsinu. 

3.2 Takmarkanir 

Allar rannsóknaraðferðir hafa sína styrkleika og veikleika (Finn o.fl., 2000:37). Hér 

var valið að vinna með gögn sem aðrir hafa aflað og ekki nema að ákveðnu marki aflað nýrra. 

Ákvörðun um aðferðina helgaðist af því hversu stuttur tími úthlutaður var til úttektarinnar, 

einungis sex vikur. Það flýtir fyrir að vinna með gögn sem þegar hefur verið aflað en á móti 

fylgir sá ókostur að þeirra getur verið aflað út frá öðrum forsendum en hér eru á ferðinni. 

Stundum er gögnum aflað í þeim tilgangi gæta hagsmuna einhvers eða til að nota í áróðri 

(Finn o.fl. 2000:58).  

Takmarkandi þættir liggja meðal annars í þeim fjölmörgu atriðum sem ekki vannst 

tími til að skoða, en hefðu getað gert heildarmyndina skýrari. Þættir eins og að skoða hug 

Hvergerðinga til menningararfs bæjarins, til nýtingar hans í ferðaþjónustu og í leiðinni til 

byggingarinnar að Breiðumörk 25 (Hótel Hveragerði). Jafnframt að kanna markvisst með 

hvaða hætti gamlar byggingar eins og Hótel Hveragerði eru nýttar í ferðaþjónustu á Íslandi. 
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4. Niðurstöður  

Markmiðið með úttektinni var að svara spurningunni: Felast tækifæri fyrir Hótel 

Hveragerði í sögu hússins, starfsemi þess og staðsetningu? Til að svara því var kannað hvað 

menningararfsferðaþjónusta felur í sér og út frá því, metnar aðstæður hér á landi þó 

sérstaklega í Hveragerði, með áherslu á Hótel Hveragerði.  

4.1 Staðhættir og saga 

Hveragerði er bær á sunnanverðu landinu með 2.316 íbúa (Hagstofa Íslands, e.d.) og 

stendur innan Hengilssvæðisins, sem er 100 km langt og 15 km breitt eldstöðvakerfi 

(Eldgos.is, e.d.). Bærinn er rammaður inn á þrjá vegu af fjöllum, en á þann fjórða sér yfir 

víðáttur Ölfusins. Í fjalllendinu norður af bænum eru dalir ríkir af hverum, ásamt heitum og 

köldum uppsprettum. Svæðið er vinsælt til útivistar, jafnt af þeim sem eru að kynna sér 

jarðfræðina og þeim sem eru að sækja í útivistina. Í gegnum bæinn rennur áin Varmá, sem 

dregur nafn sitt af heita vatninu sem víða rennur í hana.  

Jarðhitinn hefur löngum verið auðlind bæjarins en á sama tíma hamlað byggð á 

ákveðnum svæðum. Margir hverir eru innan bæjarmarkanna og í miðju bæjarins er afgirt 

hverasvæði. Jarðhitinn á svæðinu er undirstaða þess þéttbýliskjarna sem Hveragerði er í dag. Í 

honum er sérstaða bæjarins fólgin, meðal annars mótaði hann skipulag byggðarinnar og 

atvinnustarfsemina (Pétur H. Ármannsson, 2005:1).  

Jarðhitinn, ásamt grósku miklum trjágróðri, er það sem einna helst einkennir 

Hveragerði. En staðnum er lýst sem sumarhlýjum og að gróður dafni þar vel, en að 

meðalúrkoma sé mikil. Að auki er staðurinn skjólsæll því fjöllin veita skjól fyrir norðanáttinni 

(Páll Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:423). Jarðhiti og veðursæld voru stærstu 

áhrifaþættirnir í uppbyggingu staðarins og hafði áhrif á stærð byggingalóða. Það helgast af því 

að bærinn byggðist upp með áherslu á garðyrjurækt, því voru húsareitir stærri en tíðkuðust í 

öðrum bæjum hér á landi (Pétur H. Ármannsson, 2005:2). Tilgangurinn var að reitirnir 

rúmuðu bæði íbúðarhús og gróðurhús. Hverri lóð fylgdi nýtingarréttur á þeim hita sem þar var 

að finna í jörðu (Páll Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:425). 

Hveragerði varð sjálfstætt sveitarfélag árið 1946, við klofning úr Ölfushreppi. En saga 

staðarins nær lengra aftur og kemur örnefnið Hveragerði fyrir í Fitjaannál í umfjöllun um 

jarðskjálfta og hveri frá árinu 1597 (Björn Pálsson, 1996:10). Þá er getið um Hveragerði í 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns, reyndar sem eyðibýlis (Páll Lýðsson og Þórður 

Ö. Jóhannsson,1983:424).  
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Þó að bærinn sé í seinni tíð þekktastur fyrir jarðhita og hveri var það fossinn, 

Reykjafoss, í Varmá sem varð kveikjan að seinni tíma byggð. Orka hans var virkjuð til 

ullarþvotta upp úr aldamótunum 1900 og hús reist í þeim tilgangi árið 1902, við ána. 

Ullarþvotturinn lagðist af 1913 og tveimur árum síðar var húsið rifið og selt á uppboði (Páll 

Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson,1983:424). Lauk þá fastri búsetu í Hveragerði um sinn.  

Upphaf núverandi þéttbýlis í Hveragerði er rakið til ársins 1929 en þá voru þar reist 

tvö íbúðarhús, Varmahlíð og Fagrihvammur (Páll Lýðsson og Þórður Ö. 

Jóhannsson,1983:424-426). Í kjölfarið fór að byggjast upp þorp. Áhrifavaldur var Mjólkurbú 

Ölfusinga en vendipunktur varð í nýtingu jarðvarmans í Hveragerði við stofnun þess. Það hóf 

rekstur árið 1930 sem stóð til ársins 1938. Búið átti mikið land og leigði það þeim sem byggja 

vildu (Páll Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:425). Þó að sá rekstur hafi ekki staðið 

lengur en raun ber vitni átti það þátt í þeirri þéttbýlismyndun sem varð í Hveragerði.  

4.2 Starfsemi og ímynd 

Starfsemi og iðja íbúa hvers sveitarfélags hefur áhrif á og skapar þá ímynd sem bæði 

íbúarnir sjálfir og aðrir, hafa af viðkomandi stað. Hveragerði er þar engin undantekning, en 

segja má að þrenns konar ímynd hafi tengst bænum í gegnum tíðina: 

Garðyrkjubær/blómabær, listamannabær og heilsubær.  

Jarðhitinn var eins og áður segir undirstaða byggðar í Hveragerði og á öldinni sem leið 

var hann mest nýttur til garðyrkju. Til marks um vöxt garðyrjunnar þá voru í bænum 7 

garðyrkjustöðvar árið 1940, en voru orðnar 20 árið 1950 (Hveragerði, e.d.-a). Garðyrkjuskóli 

ríkisins, að Reykjum í Ölfusi, var stofnaður samkvæmt lögum árið 1936 (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, e.d.) og hófst kennsla þar árið 1939 (Björn Pálsson, 1996:26). Gera má ráð fyrir því 

að tilkoma garðyrkjuskólans hafi virkað hvetjandi á uppgang byggðar í Hveragerði. Margir 

sem þar stunduðu nám settust að í Hveragerði að námi loknu og stofnuðu garðyrkjubýli. 

Annar skóli setti líka svip sinn á Hveragerði í upphafi, en það var Kvennaskólinn á 

Hverabökkum. Hann var stofnaður 1935 og var rekinn í 20 ár. Skólarnir höfðu nokkuð 

samstarf, til dæmis í tengslum við félagslíf (Njörður Sigurðsson, 2007:33 og 56).  

Margvísleg nýting jarðhitans hefur verið reynd í gegnum tíðina, svo sem að þurrka 

þang, þvo „Bretaþvott”, þurrka hey og kynda sundlaugar (Björn Pálsson, 1996:26-28). Þekkt 

er að fólk úr nágrenninu nýtti jarðhitann í Hveragerði til þvotta og baksturs. Börn voru send úr 

sveitinni í kring með brauð sem bökuð voru yfir nótt í hver (Hjalti Þórðarson, viðtal, 31. mars 

2012). Snemma varð vinsælt  af íbúum höfuðborgarsvæðisins að fara austur í Hveragerði á 

sumrin og versla blóm af garðyrkjubændum (Hveragerði, e.d.-a). Jarðhitinn laðaði fólk til 
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búsetu í Hveragerði, því hann var nýttur til kyndingar húsa með ódýrari hætti en þekkist á 

þeim tíma hér á landi (Hveragerði, e.d.-a). 

Eins og áður hefur komið fram var garðyrkjan þýðingarmikil fyrir uppbyggingu 

bæjarins, garðyrkjubæjarins. En fleira setti mark sitt á bæinn. Listamenn settu mjög svip sinn 

á bæinn á árunum 1940 til 1960, þeir skópu listamannabæinn. Þetta voru þjóðþekktir 

einstaklingar á sinni tíð, Jóhannes úr Kötlum, Kristmann Guðmundson, Kristján frá Djúpalæk, 

Ingunn Bjarnadóttir og fleiri. Flestir þessara listamanna bjuggu við sömu götuna sem kölluð 

var Skáldagatan, en heitir Frumskógar. Í kringum þetta fólk var oft glatt á hjalla (Frumskógar, 

e.d.-a). Fræg voru til að mynda svo kölluð Garðyrkju- og listamannaböll. Líklega voru þessir 

listamenn að sækja í ódýrari framfærslukostnað vegna hitaorkunnar sem í Hveragerði var að 

finna (Björn Pálsson, 1996:33-34). Mörg húsanna standa enn sem þessir listamenn bjuggu í 

og eru nú flest í eigu Dvalarheimilisins Áss.  

Langt er síðan fólk byrjaði að sækja sér heilsubót til Hveragerðis. Á árunum 1931 til 

1938 var rekið heilsuhæli fyrir berklaveika, að Reykjum í Ölfusi (Björn Pálsson, 1996:29) og 

Landsspítalinn hóf að reka leirböð í bænum árið 1950 (Hveragerði, e.d.-a). Það var síðan 

fimm árum síðar (árið 1955) að Náttúrulækningafélag Íslands hóf rekstur heilsuhælis í bænum 

(Páll Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:430) og gerir enn. Héraðssundlaugin í 

Laugaskarði, sem opnuð var 1938, hefur leikið stórt hlutverk í heilsubænum Hveragerði. 

Sundlaugin var stækkuð smá saman og árið 1939 var hún orðin 50 metra löng. Lengi vel var 

hún sú eina þeirrar stærðar á landinu (Björn Pálsson, 1996:32).  

Í seinni tíð hefur nokkur áhersla verið lögð á ímyndina Heilsubærinn Hveragerði af 

bæjaryfirvöldum og er sundlaugin í Laugaskarði nokkurs konar útgangspunktur. Meðal annars 

hefur verið útbúinn og merktur heilsustígur í nágrenni Laugaskarðs. Tilgangurinn er tvíþættur, 

annars vegar að stuðla að bættri heilsu bæjarbúa og hins vegar að laða að fólk, annars staðar 

frá, sem er í leit að betri heilsu (Hveragerði, e.d.-b).  

En tímarnir breytast og mennirnir með og breytt bæjarfélag kallar á breytta ímynd. 

Listamennirnir eru horfnir af sjónarsviðinu og á síðari árum hefur garðyrkjustöðvum fækkað 

til muna. Núna er fjöldi þeirra kominn niður fyrir 10 (Aldís Hafsteinsdóttir og Jóhanna M. 

Hjartardóttir, viðtal, 24.apríl 2012). Þá hefur starfsemi Garðyrkjuskóla ríkisins verið sameinuð 

Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri og í kjölfarið minni starfsemi á Reykjum en áður. 

Bæjaryfirvöld vilja þó halda í þessa þríþættu ímynd á þann veg að stoðir bæjarins séu eftir 

sem áður heilsa, menning og gróður/umhverfi. Aldís bæjarstjóri talar um að hliðra garðyrkju- 

og blómaímyndinni yfir á umhverfi og gróður í bæjarfélaginu (Aldís Hafsteinsdóttir og 

Jóhanna M. Hjartardóttir, viðtal 24. apríl 2012). Burðarásar atvinnulífsins eru orðnir aðrir en 
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garðyrkjustöðvar. Einn af þeim er Dvalarheimilið Ás, sem hóf starfsemi árið 1952 og er 

reksturinn meðal annars í húsum sem áður voru í eigu listamannanna við Skáldgötu (nú 

Frumskóga)  (Ás, e.d.). Þá er Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands hlutfallslega stór 

vinnustaður og ísgerðin Kjörís er stærsta iðnaðarfyrirtækið í Hveragerði. Að auki vinna 

margir hjá bæjarfélaginu, svo sem við leik- og grunnskóla.  

Í Hveragerði er í dag að finna fjölbreytta þjónustu svo sem bæjarskrifstofur, leik- og 

grunnskóla, bókasafn, sundlaug, líkamsræktarstöð, heilsugæslustöð, lyfjaverslun, 

hársnyrtistofu, banka, pósthús, bifreiðaverkstæði, dvalarheimili fyrir aldraða, Heilsustofnun 

NLFÍ, Listasafn Árnesinga, verslanir, bakarí,  þrjú kaffi- og veitingahús, sjoppur, 

bensínstöðvar, tvö gistiheimili, hótel, upplýsingamiðstöð ferðamanna, hannyrðaverslun, 

handverkssölu, afþreyingafyrirtæki og fleira. Ef þörf er á þjónustu sem ekki er að finna í 

Hveragerði er stutt á Selfoss, þar sem er að finna fjölda verslana, sjúkrahús og lögreglustöð. 

Þá ber þess að geta að Hveragerði er í 45 km fjarlægð frá Reykjavík og 13 km frá Selfossi 

(Vegagerðin, e.d.). 

4.3 Ferðaþjónusta fyrr og nú í Hveragerði 

4.3.1 Upphafið 

Það hefur lengi verið svo að fólk leggur lykkju á leið sína í þeim eina tilgangi að berja 

eitthvað augum sem er því framandi. Það á við um eitt fyrsta aðdráttarafl Hveragerðis. Það 

kom þannig til að hluti þess rafmagns sem vatnsaflsvirkjunin neðan við Reykjafoss 

framleiddi, fyrir Mjólkurbú Ölfusinga, var nýtt til götulýsingar árið 1907. Ástæðan var sú að 

maður hafði fallið í hver og hlotið bana af. Þetta var fyrsta götulýsing utan þéttbýlis á Íslandi. 

Það varð vinsælt hjá ferðamönnum sem fóru um Hellisheiði að skoða „rafurmagnið“ í 

Hveragerði (Björn Pálsson, 1996:13).  

Um Hellisheiðina fór mikill straumur fólks og naut ferðaþjónusta í Hveragerði góðs af 

því strax í upphafi. Fram kemur í M.A.- ritgerð Njarðar Sigurðssonar, Mjólk og markaður, að 

vísir að ferðaþjónustu hafi verið að finna í Hveragerði strax upp úr árinu 1930. Þar kemur 

fram að árið 1931 stóð Mjólkurbú Ölfusinga fyrir veitingasölu í þinghúsinu. Auk þess segir að 

þjónustan var auglýst í Morgunblaðinu og að var boðið upp á hestaleigu og hveraskoðun. Þá 

segir Njörður einnig frá því að þá átti Hellisheiðin það til að lokast vegna ófærðar og við það 

varð fólk strandaglópar í Hveragerði. Þá var gott að geta boðið upp á gistingu og mat (Njörður 

Sigurðsson, 2006:122-123). 

Nokkru fyrir miðja síðustu öld var Hveragerði vinsæll staður til sumardvalar. Þannig 

sóttu Reykvíkingar í að byggja sér „ ... skýli til athvarfs yfir sumarmánuðina sér til hvíldar úr 
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ys stórborgarinnar“ (Gunnar Benediktsson, 1978:89). Ásamt því að njóta vinsælda sem 

sumardvalastaður fyrir fjölskyldur voru um tíma, í Hveragerði, reknar sumarbúðir fyrir börn 

úr Reykjavík.  

Jarðhitinn var ekki eingöngu nýttur til garðyrkju, að hita upp kroppa gesta eða til 

heimilishalds, því snemma varð vinsælt að skoða hveri og síðar einnig borholur. Ein af 

borholum sem boruð var fyrir Hveragerðishrepp árið 1949 var ekki virkjuð og gekk hún undir 

nafninu Ferðamannaholan eða Túristaholan, því hún gaus á nokkra mínútna millibili háum 

strókum áratugum saman og laðaði að ferðamenn. Síðar átti að virkja hana en komið var í veg 

fyrir það af forsvarsmönnum í ferðaþjónustu, meðal annarra var þar á ferðinni Eiríkur 

Bjarnason, veitingamaður á Hótel Hveragerði.  Hagsmunir ferðaþjónustunnar urðu ofan á og 

holan var aldrei virkjuð. Einu sinni var holan hreinsuð og greiddi Ferðaskrifstofa ríkisins 

kostnaðinn sem því fylgdi (Þorgils Jónasson, 2008:14-15). 

Ekki verður svo fjallað um ferðaþjónustu í Hveragerði að Eden og Bragi Einarsson 

komi ekki við sögu. Fram hefur komið að snemma varð vinsælt að heimsækja bæinn og versla 

við garðyrkjubændur. Bragi Einarsson stofnaði garðyrkjustöðina Eden árið 1958 og rak hana í 

nær hálfa öld (hann seldi fyrirtækið 2006), með áherslu á afurðir garðyrkjunnar og síðar 

einnig vörur fyrir ferðamenn. Með tíð og tíma varð Eden einn helsti viðkomustaður 

ferðamanna á Suðurlandi og áætlaður fjöldi gesta var á bilinu 400-500 þúsund manns á ári 

þegar mest var (Morgunblaðið, 2011). Algengt var að gestir skemmtiferðaskipa, sem voru í 

höfn í Reykjavík, kæmu við í Eden í skipulögðum ferðum (Morgunblaðið, 2011) oftast í 

tengslum við hinn svokallaða Gullna hring. Endanlega lauk sögu Edens þann 21. júlí 2011 

þegar staðurinn brann til grunna.  

4.3.2 Staðan í dag 

Þegar litið er á ferðaþjónustu sem er starfandi í Hveragerði í dag má sjá að ýmislegt er 

í boði, hvað varðar gistingu, mat og afþreyingu.  

Gistingu er hægt að kaupa á þremur stöðum, en þeir eru: Hótel Örk, Gistiheimilið 

Frumskógar og gistiheimilið Frost og funi. Hótel Örk  býður upp á 76 tveggja manna herbergi 

og 9 stærri. Hótelið býður upp á afþreyingu af ýmsu tagi svo sem sundlaug, vatnsrennibraut, 

heita potta, gufubað, 9 holu golfvöll og fleira (Hótel Örk, e.d.-a). Á hótelinu eru einnig salir af 

ýmsum stærðum, eða á bilinu 25,5-315 fermetrar (Hótel Örk, e.d.-b). Gistiheimilið 

Frumskógar býður upp á 5 íbúðir, 40 fermetrar hver, 4 tveggja manna herbergi og 1 eins 

manns. Heitur pottur er við gistiheimilið (Frumskógar, e.d.-b). Þess má geta að Gistiheimilið 

Frumskógar stendur við götuna sem áður var kölluð Skáldagatan. Gistiheimilið Frost og Funi 
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býður upp á 17 herbergi og fundarherbergi fyrir smærri fundi, að auki er þar að finna litla 

sundlaug og heita potta (Frost og Funi, e.d.-a,-b,-c). Auk þessara gistimöguleika er, nánast í 

miðbæ, Hveragerðis að finna tjaldsvæði með þjónustuhúsi. Þar eru snyrtingar, sturtur, 

þvottavél og eldunaraðstaða. 

Veitingastaðir eru nokkrir í Hveragerði. Þrír staðir bjóða upp á meira en skyndibita, 

þeir eru: Kjöt og Kúnst að Breiðumörk 21, Hoflandsetrið að Breiðumörk 2b og Hótel Örk að 

Breiðumörk 1c. Þá eru tvö bakarí með konditorí, Hverabakarí að Breiðumörk 10 og Almar 

baki að Sunnumörk 2. Þar að auki er eitt kaffihús eða bar að finna í bænum, Kaffi Rós að 

Austurmörk 2. 

Afþreying í Hveragerði er mikið til byggð á náttúru, jarðfræði og útvist. Hverasvæðið í 

miðjum bænum er nokkurs konar flaggskip í ferðaþjónustu bæjarins. Þar er opið á ákveðnum 

tímum yfir sumartímann og þess utan er það opið fyrir hópa. Tvö afþreyingarfyrirtæki eru 

rekin í Hveragerði, þau eru IG tours og Iceland Activities. En það er einungis hið síðarnefnda 

sem bíður upp á afþreyingu innan bæjarmarkanna, svo sem gönguferðir, ratleiki og hjólatúra 

(Iceland Activities, e.d.). Af annarri afþreyingu má nefna sýningar Listasafns Árnesinga og 

sundlaugina í Laugaskarði. 

Stefna bæjaryfirvalda og áherslur í ferðmálum bæjarins eru ekki til afmarkaðar á prenti 

en eru til „ ... í kollinum á bæjarstjóranum“ (Aldís Hafsteinsdóttir og Jóhanna M. 

Hjartardóttir, viðtal 24. apríl 2012). Grunnstoðirnar eru þrjár, sem eru menning, heilsa og 

gróður/umhverfi. Öll starfsemi innan bæjarmarkanna á að falla að þessum stoðum. Með 

söguskiltum, heilsustíg og uppbyggingu íþróttamannvirkja er unnið að aukinni afþreyingu 

fyrir ferðamenn. Núna er það helst á döfinni að Hveragerðisbær er aðili að samstarfsverkefni 

sem snýr að því að bæta göngustíginn um Reykjadal (norður af Hveragerði), ásamt 

Sveitarfélaginu Ölfusi, Garðyrkjuskóla ríkisins og Eldhestum. Þá eru unnið að útfærslu á 

söguhlustun þar sem hægt verður nálgast upplýsingar á tónhlöðu (Aldís Hafsteinsdóttir og 

Jóhanna M. Hjartadóttir, viðtal, 24. apríl 2012). Einnig er menningarstarfsemi sem tengist 

Varmahlíðarhúsinu , það er nýtt er sem listamannahús og leigt er út listamönnum í fjórar vikur 

í senn án þess að greitt sé fyrir í formi peninga. Listamennirnir miðla síðan af list sinni í 

Hveragerði, með margvíslegum hætti án endurgjalds, svo sem upplestri, sýningum eða 

tónleikum (Aldís Hafsteinsdóttir og Jóhanna M. Hjartadóttir, viðtal, 24. apríl 2012). 

Hveragerði hefur löngum laðað að fólk af höfuðborgarsvæðinu, sem er í dagsferðum. 

Dagsferðir er form ferðalaga sem nýtur töluverðra vinsælda. Þannig svöruðu 3 af hverjum 4 

svarenda því til, í könnun sem Ferðamálastofa lét gera á ferðahegðun Íslendinga, að þeir 
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hefðu farið í dagsferð árið 2011 og varð Suðurlandi fyrir valinu hjá rúmum helmingi þeirra 

(Ferðamálastofa, 2012-b).  

4.4 Byggingararfurinn 

Íbúðarhúsin tvö sem fyrst risu í Hveragerði, Fagrihvammur og Varmahlíð, standa enn. 

Við Fagrahvamm var margsinnis byggt við í gegnum tíðina og er húsið í dag afar ólíkt hinu 

upprunalega. Varmahlíðarhúsið komst í eigu Hveragerðisbæjar fyrir allnokkrum árum, það 

var gert upp í sem næst upprunalegri mynd og er nú nýtt sem listamannahús (Aldís 

Hafsteinsdóttir og Jóhanna M. Hjartardóttir, viðtal, 24. apríl 2012).  

Elstu byggingaminjarnar í Hveragerði er hins vegar að finna í Lystigarðinum, á 

bökkum Varmár. Það er grunnur ullarverksmiðjunnar síðan árið 1902 og litlu innar, upp með 

ánni, má sjá uppistandandi veggi rafstöðvar sem reist var árið1929 (Hveragerði, e.d.-c). 

Grunnur ullarverksmiðjunnar er grasi vaxinn flöt, vinsæl á góðviðrisdögum og þar hafa farið 

fram hjónavígslur.  

Við götuna Frumskóga (Skáldagötu) er að finna byggð sem reis á 5. áratug síðustu 

aldar. Húsin eru í fönkísstíl, það eru lágreist hús með horngluggum og valmaþaki (Pétur H. 

Ármannsson, 2005:3). Af öðrum merkum byggingum í Hveragerði má nefna að gróðurhús 

voru þar áberandi en þeim er óðum að fækka og varla hægt að tala um sem kennileiti lengur. 

Sú bygging sem er hvað mest áberandi í Hveragerði er Hveragerðiskirkja, sem stendur á hóli 

nokkrum (Sandhóli). Kirkjan var teiknuð af Jörundi Pálssyni arkitekt og vígð árið 1972 (Páll 

Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:436). Hún blasir vel við hvar sem verið er í bænum. 

Hún hefur mikið umhverfisgildi sem sú bygging sem setur hvað mestan svip á bæinn (Pétur 

H. Ármannsson, 2005:6). Þá er rétt að nefna hér sundlaugarhúsið í Laugaskarði. Það er 

sérstæð bogalaga bygging, teiknuð af Gísla Halldórssyni arkitekt á 6. áratug síðustu aldar. 

Sundlaugarhúsið sjálft og sundlaugin þykja dæmi um „ ... vel heppnaða umhverfismótun og 

aðlögun að landinu“ (Pétur H. Ármannsson, 2005:6).  

Ríkidæmi Hveragerðis, hvað byggingararf varðar, felst þó fyrst og fremst í því að 

nokkrar byggingar frá upphafsárum núverandi þéttbýlis, standa enn. Bygging Mjólkurbús 

Ölfusinga stendur nánast öll enn, lítið breytt að ytra útlit. Sömu sögu er að segja af fleiri 

húsum sem risu um og upp úr 1930 og mynda hinn gamla miðbæjarkjarna Hveragerðis. Þetta 

eru húsin Hótel Hveragerði (þinghúsið), Varmahlíð, Mjólkurbúið og Egilsstaðir (gamli 

barnaskólinn) (Njörður Sigurðsson, tölvupóstur, 15. mars 2012). Öll húsin standa við eða 

nálægt Breiðumörk, aðalgötu bæjarins og njóta hverfisverndar, að Egilsstöðum undanskildum. 

Pétur H. Ármannsson (2005:2) arkitekt lýsir þessu þannig: „Gamla mjólkurbúið og þinghúsið 
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mynda enn þann dag í dag eins konar kjarna við enda aðalgötunnar og hafa þessi hús mikið 

sögulegt gildi sem minjar um upphaf byggðar í bænum“. Í þinghúsinu var síðar rekið hótel 

áratugum saman, Hótel Hveragerði.  

4.5 Hótel Hveragerði - þinghúsið 

 Byggingin sem fjallað verður um í þessum kafla hefur gengið undir ýmsum nöfnum í 

gegnum tíðina, svo sem Hótel Hveragerði, Hótel Ljósbrá, Hótel Björk, Þinghúskaffi, 

Snúllabar og Kaffi Hveró. Lengst af hefur það gengið undir nafninu Hótel Hveragerði, en í 

skrifuðum heimildum um fyrri tíð er það iðulega nefnt þinghús. Bygging þessi stendur við 

Breiðumörk 25 í Hveragerði, sem er aðalgata bæjarins. 

Hótel Hveragerði var byggt árið 1930 sem þinghús Ölfusinga (Páll Lýðsson og Þórður 

Ö. Jóhannsson, 1983:426). Áfast við það var álma í eigu Mjólkurbús Ölfusinga, sem í var 

skyrgerð búsins á jarðhæðinni en starfsmannaíbúðir á efri hæðinni (Björn Pálsson, 1996:20). 

Síðar varð þessi álma hluti hótelsins. Hluti Hótels Hveragerðis og byggingar Mjólkurbús 

Ölfusinga voru teiknuð af Guðjóni Samúelssyni, húsameistara ríkisins. Byggingarnar sýna vel 

einkenni íslenskrar húsagerðar á 3. áratug 20. aldar þar sem verk Guðjóns settu mikinn svip 

(Pétur H. Ármannsson, 2005:3). Í einu herbergi í þinghúsinu (hótelinu) var rekin farskóli á 

árunum 1930 til 1937 (Pétur H. Ármannsson, 2005:5). Í byggingunni var síðar rekið hótel og 

veitingahús og einnig frægt bíó (Njörður Sigurðsson, tölvupóstur, 15.mars 2012).  

 Fyrsta verslunin sem rekin var í Hveragerði var í hótelinu/þinghúsinu, en það var árið 

1938 (Björn Pálsson, 1996:37). En veitingarekstur hófst þar fyrr eða árið 1932 og stóð að 

minnsta kosti í tvö ár. Þá er að sjá að hafi tekið við hnignunartími fram að til ársins 1946 eða 

eins og Páll Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson segja: „Síðan gekk á ýmsu með hótelrekstur ...“ 

(1983:429).  

 Ákveðin þáttaskil verða í sögu hússins á árunum 1945 til 1946 sem að mati sumra áttu 

stóran þátt í því að Hveragerðishreppur varð til. En þá ákvað hreppsnefndin að byggja við 

þinghúsið (hótelið) og var horft til þess að stærri sal mætti nýta til íþróttaiðkana. Ekki var 

eining um þetta og vildi hópur fólks fremur verja fjármununum í nýjan skóla. Það varð úr að 

byggt var við húsið. Óánægjan sem viðbyggingin vakti, varð að því hreyfiafli sem síðar klauf 

Ölfushrepp í Ölfus og Hveragerði (Björn Pálsson, 1996:39-41).  

 Við hreppskiptin árið 1946 keyptu hjónin Sigríður Björnsdóttir og Eiríkur Bjarnason 

hlut Ölfuss í þinghúsinu og hófu rekstur hótels, auk þess að reka ferðabíó. Þau stóðu fyrir 

rekstri í húsinu allt til ársins 1982 (Páll Lýðsson og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:429). Fyrstu 

árin áttu þau hótelið í félagi við Hveragerðishrepp en keyptu mest allan hlut hans árið 1949. 
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Eitthvað hafði viðhaldi hússins verið ábótavant því Sigríður lýsir ömurlegu ástandi þess þegar 

þau fengu það afhent. Það hafði snjóað inn um norðurendann og allt var morandi í veggjalús 

(Sigríður Björnsdóttir, 1984:202-204). Með tíð og tíma byggðu þau hjón upp hótelrekstur og 

byggðu við húsið, sal (minni en þann upprunalega) og álmu á tveimur hæðum með 

gistirýmum. Þau voru í viðskiptum við ferðaskrifstofurnar Kynnisferðir og Loftleiðir. Auk 

hótelsrekstursins var umfangsmikil starfsemi í samkomusalnum, stærri salnum. Böll voru tíð 

og nutu vinsælda, enda vinsælustu hljómsveitir landsins að leika fyrir dansi, hljómsveitir eins 

og KK sextett og söngkonurnar Ellý Vilhjálms. og Sigríður Geirs. (Sigríður Björnsdóttir, 

1984:205-206). Hin árlegu garðyrkju- og listamannaböll voru fræg á sinni tíð (Páll Lýðsson 

og Þórður Ö. Jóhannsson, 1983:435) og síðar blómaböllin. Í tíð Sigríðar og Eiríks var húsið 

miðpunktur í öllu félags- og samkvæmislífi Hvergerðinga og nærsveitunga. Ekki er hægt að 

ljúka svo umfjöllun um tímabil Sigríðar og Eiríks án þess að geta þess að Eiríkur var blindur, 

þó gekk hann í ýmis störf sem sinna þurfti, hann keyrði bíl og afgreiddi í sjoppu hótelsins 

(Ásta Björg Ásgeirsdóttir og Sigrún Sigfúsdóttir, viðtal, 12. apríl 2012).  

Þegar tíma Sigríðar og Eiríks lauk á Hótel Hveragerði, tók við nokkur hnignunartími. 

Það keypti maður sem ekki reyndist megnugur að reka það, salan gekk til baka og gekk illa að 

selja. En þegar hjónin Sigrún Sigfúsdóttir og Sigurður Pálsson keyptu hótelið ásamt börnum 

sínum, árið 1984, fóru hjólin aftur að snúast. Þá hafði rafmagn ekki verið á húsinu um tíma og 

mýs nánast tekið húsið yfir.  Sigrún og hennar fólk réðust í nokkrar endurbætur. Í þeirra tíð 

gekk hótelið undir nafninu Hótel Ljósbrá. Nafnið vísar í lag sem Eiríkur, fyrri eigandi, samdi 

og varð nokkuð þekkt. Sigrún hafði áður keypt hús í næsta nágrenni við hótelið (húsið Ból) og 

rekið þar farfuglaheimili um skeið. Hótelið og farfuglaheimilið voru síðan rekin saman í 14 

ár. Í tíð Sigrúnar og Sigurðar bauð hótelið upp á gistingu í 9 tveggja manna herbergjum og 3 

eins manns og þá eru gistirými farfuglaheimilisins ekki talin með. Uppistaðan í rekstrinum 

voru ferðamenn í svokölluðum pakkaferðum. Þetta voru hópar, á bilinu 20 til 30 manns, sem 

sóttir voru út á Keflavíkurflugvöll og dvöldu í viku á hótelinu. Þaðan fór fólkið í dagsferðir 

um Suðurland sem Sigurður sá um, leiðsagði og ók. Hóparnir voru í morgunmat og kvöldmat, 

ásamt því að fá nesti í ferðir dagsins. Þá var allnokkur önnur veitingasala og margir 

kostgangarar. Margs konar veislur voru haldnar í stóra salnum, svo sem fermingarveislur, 

brúðkaupsveislur og erfidrykkjur. Kaffihlaðborð var lengi vel haldið á sunnudögum. 

Markvisst var dregið úr dansleikjahaldi, því það þótti taka of mikinn toll af húsinu. Með fram 

þessari starfsemi var rekin sjoppa og að auki, tjaldsvæði á túni við hótelið á sumrin. Það var 

fyrsta tjaldsvæðið í Hveragerði (Ásta Björg Ásgeirsdóttir og Sigrún Sigfúsdóttir, viðtal, 12. 

apríl 2012). 
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Sigrún og Sigurður lentu í svipuðum ógöngum við söluna á hótelinu eins og 

fyrirrennarar þeirra. Illa gekk að fá greitt og sölur gengu tvívegis til baka. Í kjölfarið tók aftur 

við hnignunartími. Það var síðan árið 2000 að nýir eigendur koma að rekstrinum, Sigríður 

Helga Sveinsdóttir og Guðbrandur Sigurðsson. Með þeim urðu nokkrar áherslubreytingar og 

hætt var að bjóða upp á gistingu í húsinu. Aðal áherslan var lögð á rekstur kaffihúss og bars 

(Morgunblaðið, 2000). Í þeirra tíð gekk húsið undir nafninu Þinghúskaffi. Álmunni sem hýst 

hafði flest gistirýmin var breytt í þrjár íbúðir sem síðan voru seldar út úr hótelinu. Reksturinn 

gekk ekki vel hjá þeim Sigríði Helgu og Guðbrandi og lauk á þann veg að hótelinu hafði verið 

skipt upp í nokkrar einingar. Þannig varð hótelið ekki lengur ein heild heldur margar minni 

eignir, í eigu nokkurra óskyldra aðila (Steingrímur Ingason, viðtal, 25. apríl 2012). Og enn tók 

að halla undan fæti hjá þessa sögufræga húsi og lagðist starfsemi alveg af um tíma eða þar til 

að opnaður var aftur bar í húsinu árið 2003, af leigjanda (Morgunblaðið, 2003).  

Það var síðan seint á árinu 2003 að núverandi eigandi, Steingrímur Ingason, keypti 

fyrsta hlutann af hótelinu, stóra salinn. Smá saman eignaðist hann barinn, hæðina fyrir ofan 

barinn (sem upphaflega var álma Mjólkurbúsins), litla salinn og íbúðirnar (þar sem mest af 

gistirýminu var áður). Nú er svo komið að hótelið er allt orðið í eigu sama aðila. Þegar 

Steingrímur kemur að hótelinu er það verulega farið að láta á sjá eftir áralanga vanrækslu. 

Hægt og rólega hefur verið unnið að endurbótum á húsinu og hefur verið leitast við, að færa 

hótelið sem mest í sína upprunalega mynd, sem dæmi má nefna að nýir gluggar voru smíðaðir 

sem nákvæm eftirlíking þeirra sem upprunalega voru í húsinu. Í öllu litavali hefur verið farið 

að ráðum Jóns Nordstain arkitekts og tekið mið af húsum á Árbæjarsafni. Að eiga og 

endurbæta hótelbygginguna er nokkurs konar hugsjón hjá eigandanum sem vill endurbæta 

frekar hægt og vel, en hratt og illa. Upphaflega var hugsun hans eingöngu að fjárfesta, en það 

átti eftir að breytast. Þetta orðaði ágætur maður við Steingrím eitthvað á þessa leið: já, fyrst 

eignaðist þú hótelið og síðan eignaðist það þig! (Steingrímur Ingason, viðtal, 25. apríl 2012). 

Steingrímur vill ekki hvaða stafsemi sem er í húsið og leggur út frá markaðsfræðinni að færri 

fá, en vilja og að þeim sé síðan sinnt vel. Hann vill að húsið velji sér gesti og að starfsemin í 

því fái að þróast með tímanum. Þá vill hann forðast mikla áfengisneyslu í húsinu og segir það 

ekki hæfa því. Steingrímur segir samkeppnisumhverfið vera afar erfitt, hér í bæ séu fundir 

haldnir í skólanum og skemmtanir í kirkjunni, að erfitt sé að vera í samkeppni við þá sem reka 

niðurgreidda aðstöðu. Reksturinn sem fram fer í húsinu núna er sá helstur að stóri salurinn er 

leigður undir veislur og viðburði og í minni salnum er búið að koma upp aðstöðu til 

golfkennslu. Á efri hæð gömlu viðbyggingarinnar er skrifstofa eigandans, en hann rekur lítið 

innflutningsfyrirtæki. Í vetur hefur verið danskennsla og jóga á virkum dögum í stóra salnum. 



29 

 

Þar hafa jafnframt verið haldnar ljósmynda- og málverkasýningar. Nýverið var haldið 

brúðkaup salnum, þar voru á ferðinni Bretar sem vildu gifta sig á Íslandi. Vinir þeirra og 

ættingjar fylltu gistiheimilin tvö í Hveragerði og að auki voru veitingar keyptar af veitingastað 

í bænum. Samstarf þessara aðila gekk alveg hnökralaust (Steingrímur Ingason, viðtal, 25. 

apríl 2012). Inntur eftir framtíðarmöguleikum hússins nefndi hann sem markhóp Íslendinga 

búsetta á suðvestur horni landsins og halda áfram að leigja húsið undir veislur, jafnvel að 

leggja sérstaka áherslu á brúðkaupsveislur. Að auki henti húsið vel sem menningarhús 

(Steingrímur Ingason, viðtal, 25. apríl 2012). Umgjörð salarins felur í sér andblæ liðins tíma. 

Það gera gluggarnir sem líta eins út og hinir upprunalegu og enn frekar loftið sem er 

bogadregið. Upprunaleg hönnun lýsingar undirstrikar fallega lögun loftsins. Svona loft eru 

ekki smíðuð í dag því þau þykja of kostnaðarsöm. Salurinn hefur verið notaður við 

kvikmyndagerð og er eftirsóttur fyrir brúðkaupsveislur (Steingrímur Ingason, viðtal, 25. apríl 

2012). 

Hlutverk hússins hafa þannig verið mörg í gegnum tíðina og það hefur hýst margs 

konar starfsemi, svo sem danskennslu, ræðunámskeið, tískusýningar, leiksýningar, ýmis hóf, 

þorrablót, framboðsfundi, borgarafundi, starf eldri borgara og hótelið var stoppistöð fyrir rútur 

áratugum saman (Ásta Björg Ásgeirsdóttir og Sigrún Sigfúsdóttir, viðtal, 12. apríl 2012). 

Það gefur húsinu ákveðið gildi að saga þess er samofin sögu Hveragerðis og að auki er 

það nánast í upprunalegri mynd, þó einhverjar breytingar hafi verið gerðar innan dyra í áranna 

rás. Pétur H. Ármannsson (2005:5) lýsir þessu svo: „Vegna aldurs síns og hlutverks hefur 

húsið mikið menningarsögulegt gildi, m.a. salurinn, sem haldið hefur upphaflegum 

einkennum. Ásamt mjólkurbúinu myndar það kjölfestu hins ,,sögulega kjarna” við enda 

aðalgötunnar og hefur mikið umhverfisgildi.“ Álit Péturs ýtir undir mikilvægi þess að hótelið 

fái að standa á sama stað, í eins upprunalegri mynd og við verður komið. Til að svo megi 

verða er væntanlega besti kosturinn að finna því verðugt hlutverk sem á erindi við nútímann 

um leið og fortíðin er varðveitt.  

4.6 Umræður og ályktanir 

Ferðmönnum á Íslandi hefur fjölgað gífurlega á síðustu áratugum og hefur tala þeirra 

fjórfaldast frá árinu 1991 (Ferðamálastofa, e.d.-a). Í kjölfarið hafa vaknað áhyggjur af ágangi 

við helstu náttúruperlur landsins (Vísir, 2012-a og -b). Þorri ferðamanna vill skoða sömu 

staðina og koma að auki langflestir á sama tíma, eða yfir sumartímann. Það er því kominn 

tími á að skoða aðra möguleika í ferðaþjónustu hér á landi en þá sem byggja á náttúruskoðun. 

Menningarferðaþjónusta er einn af þeim möguleikum sem vert er að skoða. Hún byggir meðal 
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annars á menningararfi þjóðarinnar sem er að finna um allt land og sem nýta má allan ársins 

hring. Menningararfur er vítt hugtak og stendur fyrir fjarska margt, stórt og smátt (Timothy og 

Boyd, 2003:14-17). Birtingarmyndir hans eru að sama skapi fjölbreytilegar, meðal annars 

byggingar, listir, viðburðir og fleira (Smith, 2009:79). Það styrkir hugmyndina, um 

menningararfsferðaþjónustu, að hún nýtur vaxandi vinsælda í heiminum í dag (Timothy og 

Boyd, 2003:1) og er talin ein sú ábatasamasta innan ferðaþjónustunnar (Facca og Aldrich, 

2011:44). 

Hveragerði hefur allt til að bera sem áfangastaður innan menningararfsferðaþjónustu 

þarf. Bærinn býr yfir aðdráttarafli, nauðsynlegum innviðum, góðri umgjörð og hefð fyrir 

móttöku ferðamanna. Allt eru þetta þættir sem Timothy og Boyd (2003:48-50 og 282) telja að 

þurfi að vera til staðar og að auki ákveðið stoðkerfi og eiga þar við samgöngur, 

upplýsingarveitur og fræðasamfélagið. Staðsetning bæjarins er einn af kostum hans, hann er 

stutt frá höfuðborgarsvæðinu og því kjörin til dagsferða fyrir stóran hluta þjóðarinnar. En 

dagsferðir eru afar vinsælar meðal Íslendinga og Suðurlandið er ofarlega í hugum þeirra 

(Ferðamálastofa, 2012-b). Í vaxandi mæli sækja menningararfsferðamenn í upplifun og 

fræðslu á ferðum sínum. En það er einstaklingsbundið fyrir hvað menningararfur stendur í 

hugum fólks (Weaver, 2010:249) og Hveragerði býr yfir það fjölbreyttum menningararfi að 

flestir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi.  

Menningararfur Hveragerðis er meðal annars sýnilegur í byggingararfi bæjarins og 

hann er einnig að finna í sögum af lífinu og samfélaginu í Hveragerði. Þessar sögur tengjast 

meðal annars ímynd Hveragerðis sem listamannabæjar, heilsubæjar og garðyrkjubæjar og eru 

liður í að skapa Hveragerði sérstöðu og sterka ímynd sem nýta má betur til vöruþróunar í 

ferðaþjónustu. Byggingararfurinn getur einnig verið forsenda vöruþróunar í ferðaþjónustu en 

gamlar byggingar er oft aðdráttarafl fyrir ferðamenn (Weaver, 2010:263). Ekki endilega 

vegna sérstæðs arkitektúrs heldur skiptir saga og starfsemi byggingarinnar einnig miklu máli. 

Því sögufrægir staðir eru ósjaldan burðarásar samfélagsins og gefa innsýn í það og fræðslu 

(Facca og Aldrich, 2011:39). Hótel Hveragerði er einmitt dæmi um byggingu sem á sér 

áhugaverða sögu sem er samtvinnuð uppbyggingu Hveragerðis.  

Hvergerðingar eru heppnir að eiga enn hús frá upphafsárum núverandi byggðar og 

allnokkur með upprunalegt útlit. Fólk er að vakna til vitundar um verðmætin sem í 

byggingararfi eru fólgin (Haraldur Helgason, 2004:141). Það má byggja 

menningararfsferðaþjónustu á þeim byggingararfi sem er að finna í Hveragerði, hann er ekta 

og ekkert fals. En í birtingarmyndum menningararfsins innan ferðaþjónustunnar eru mörkin á 

milli fals og upprunaleika oft óljós. Happasælast er að stefna ávallt að falsleysi í 
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menningararfsferðaþjónustu (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007:26), þannig verður góð upplifun 

ferðamannsins best tryggð.  

Ef horft er til Hótels Hveragerðis er þar á ferðinni bygging sem kalla má kennileiti. 

Byggingin blasir við þegar ekið er inn eftir aðalgötu Hveragerðis. Þetta er bygging frá árinu 

1930 og þar sló hjarta samfélagsins áður. Hótelið á sinn menningararf, sem er fólgin í útliti 

þess og ekki síður, í þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar fór fram. Það hefur 

menningarsögulegt gildi sem byggir á aldri hússins og hlutverki í gegnum tíðina (Pétur H. 

Ármannsson, 2005:5). Hótelið hefur gengið í gegnum blómaskeið og hnignunarskeið. Það er 

ljóst af sögu hússins hversu þýðingarmikið það er að einhver starfsemi fari þar fram og kom 

það skýrt fram í orðum Sigrúnar (Ásta Björg Ásgeirsdóttir og Sigrún Sigfúsdóttir, viðtal, 12. 

apríl 2012). Það hafa komið tímabil þar sem starfsemi í húsinu lagðist alveg af. Margar 

sambærilegar byggingar víða um heim hafa horfið af sjónarsviðinu vegna þess að ekki tókst 

að finna þeim nýtt hlutverk í takt við breytta tíma (Fuentes o.fl., 2010:738). Lykilatriði er að 

finna starfsemi við hæfi sem myndar tengingar við húsið sjálft og sögu þess. Hún þarf að 

byggja á menningararfi hússins, en má ekki skaða hann. Tryggja þarf að sú nýting sem farið 

er út í dag dragi ekki úr möguleikum komandi kynslóða (Timothy og Boyd, 2003:134) á að 

nýta menningararf hússins.  

Af starfsemi sem hentar Hótel Hveragerði má nefna samstarf í tengslum við 

Varmahlíðarhúsið. Á þann hátt að listamennirnir sem þar dvelja standi fyrir viðburði í 

hótelinu, í samstarfi við eigendur þess og bæjaryfirvöld. Slíkt samstarf styrkir ímynd 

Hveragerðis sem listamannabæjar, sem verðugt er að varðveita. En í 

menningararfsferðaþjónustu þarf  eitthvað sem er verðugt að varðveita, einnig viljann til að 

fjárfesta í og þróa varðveisluna, auk þess þarf að velja gestina og stýra heimsóknum þeirra 

(Weaver, 2010:259). Öllum þessum markmiðum má ná með samstarfi við 

Varmahlíðarlistamennina. Nú þegar hefur verið fjárfest í húsunum Varmahlíð og Hótel 

Hveragerði og þeim menningararfi sem þau hafa að geyma. Liður í þróun varðveislunnar er að 

finna verkefni við hæfi fyrir húsin og með ákveðnum viðburðum má velja gestina og stýra 

heimsóknum þeirra. Því eins og fram kom í máli Steingríms vill hann ekki hvaða starfsemi 

sem er í hótelið heldur eitthvað sem er samboðið virðingu þess (Steingrímur Ingason, viðtal, 

25. apríl 2012). Verndun menningararfsins gengur einmitt út á að vernda hann en ekki hversu 

margir gestirnir eru (Timothy og Boyd, 2003:185). Aðgengi ferðamanna, sem og 

heimamanna, að list þessara listamanna má tryggja með slíkum viðburðum. En skipulagning 

aðgengis ferðamanna að menningarlífi er einn þáttur menningarferðaþjónustu (Guðrún 

Helgadóttir o.fl., 2007:43). Eins geta viðburðir sem þessir, aukið efnahagslegt gildi 
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menningararfsins, með því að skilja eftir sig tekjur af ferðamönnum og auknu þjóðfélagslegu 

gildi í formi ánægðari íbúa (Timothy og Boyd, 2003:13). Að standa fyrir hagyrðingakvöldum 

í hótelinu og tengja það við gömlu Hveragerðisskáldin er viðburður af sama meiði. Báðir 

þessir viðburðir sem hér hafa verið nefndir tryggja upplifun gesta, sem er einmitt það sem 

flestir menningararfsferðamenn eru að leita eftir (Moscardo, 1999:64). Möguleikarnir eru 

fleiri, til að mynda veisluhöld. 

Salurinn og hönnun hans býður upp á að endurvekja anda liðins tíma og hentar hann 

vel fyrir veislur og núverandi eigandi hefur áhuga á að þróa það áfram. Brúðkaupsveislan, 

sem haldin var nýlega í hótelinu, sýnir samtakamátt fólks í ferðaþjónustu í Hveragerði. En þar 

komu að bæði gistiheimlin, Frost og Funi og Gistiheimilið Frumskógar, veitingar voru í 

umsjón Hoflandsetursins og veislan sjálf í hótelinu. Það styrkir vöruþróun á þessu sviði að 

Hveragerðiskirkja er í örstuttu göngufæri frá hótelinu og á milli bygginganna liggur 

huggulegur göngustígur. Þá hafa pör látið gefa sig saman í Lystigarðinum (á grunni gamla 

ullarþvottahússins), sem er nánast við hótelið. Hér er á ferðinni fjölþætt samstarf 

hagmunaaðila sem í þessu tilfelli eru heimamenn, eigendur menningararfsins (Hótels 

Hveragerðis), ferðaþjónustufólk og yfirvöld. Það er samhljómur með þessari upptalningu og 

áherslum ICOMOS (e. Internal Cultural Tourism Charter) um sjálfbæra nýtingu 

menningararfsins, en samtökin tala fyrir kynningu hans, aðkomu heimamanna, stýringu 

ferðaþjónustunnar, samstarfi og fleiru (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007:19).   

Í framhaldi af þessu er rétt að árétta mikilvægi heimamanna og að þeir séu sáttir við 

framkvæmd menningararfsferðaþjónustunnar og framsetningu menningararfsins. Sátt þarf að 

ríkja meðal heimamanna um þann grunn sem þessi ferðaþjónusta byggir á. Þannig er dregið úr 

neikvæðum áhrifum ferðaþjónustunnar (Timothy og Boyd, 2003:134 og 181). Dæmið um 

uppgröftinn á húsum sem fóru undir hraun í Vestmannaeyjum, í óþökk sumra hlutaðeiganda, 

er víti til varnaðar. Svipað dæmi í Hveragerði væri að gera út á þau slys sem fylgt hafa 

jarðhitanum og afleiðingar jarðskjálfta. Það er vandmeðfarinn menningararfur og rétt að láta 

hann bíða betri tíma. Því fólk er viðkvæmara fyrir atburðum sem eru nálægir því í tíma 

(Smith, 2009:96).  

Niðurstaða þessarar úttektar á möguleikum Hótels Hveragerðis til að nýta 

menningararf hússins, er að stefna að starfsemi sem á tengingar í sögu Hveragerðis ásamt 

sögu hússins. Aðal salur hótelsins hentar fyrir ýmsa viðburði og þar má auðveldlega skapa 

margvísleg hughrif, allt eftir því hvert tilefnið er. En virðingu fyrir húsinu og sögu þess þarf 

ávallt að hafa að leiðarljósi. 
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4.7 Lokaorð 

Ferðaþjónusta er fyrirbæri sem fylgt hefur manninum lengi og mun gera um ókomin 

ár. Það sama á við um menningararfinn, hann fylgir manninum eins og rófan kettinum. Því 

ber að sýna menningararfinum tilhlýðilega virðingu. Byggingar eru ein birtingarmynda hans 

og segja oft mikla sögu. Það er ábyrgðarhluti að ganga vel um sögufrægar byggingar og 

tryggja sem best varðveislu þeirra. Hótel Hveragerði er ein slíkra bygginga og hefur lifað 

tímana tvenna en vonandi er bjartari tíð framundan. Til að svo megi verða þarf að að tryggja 

viðeigandi starfsemi. Starfsemi, sem í senn, þjónar nútímanum og varðveitir menningararfinn 

fyrir framtíðina. 
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