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Abstract 

 

This project is about writing about guiding in Hólar in Hjaltadalur, Hólaskógur and 

Gvendarskál. First the literature on guiding, common aspects of guiding and how one 

can guide guests and tourists will be discussed. There will be two types of guided tours: 

firstly a tour around the main historic sites and buildings in Hólar and secondly a tour in 

Hólaskógur and to Gvendarskál. Tour number two will last longer than tour number 

one.  

After the discussions on the literature on guiding manuscripts for both tours will be 

presented. The manuscript details things connected to Hólar and what guides can talk 

about. For clarification there are pictures from Hólar and a map of the area. 

Key Words 

Guiding, nature interpretation, history, nature, environment. 
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Útdráttur 

Í verkefninu er fjallað um leiðsögn um Hóla í Hjaltadal, Hólaskóg og Gvendarskál. 

Farið er ítarlega í fræðilega og almenna þætti um leiðsögn og hvernig haga ber henni og 

framkvæma. Um tvær leiðsagðar ferðir er að ræða. Fyrri ferðin er um Hólastað sjálfan 

og mannvirki sem þar eru. Sú seinni er um Hólaskóg og Gvendarskál með upphafsstað á 

Hólum. Seinni ferðin er lengri en sú um Hólastað. 

Auk fræðilegrar umfjöllunar er handrit að leiðsögn fyrir báðar ferðirnar. Í handritinu eru 

pistlar um ýmiss efni sem tengjast Hólum. Þar er einnig greint frá hvernig haga ber 

leiðsögn í báðum ferðum og hvaða pistil skuli nota til leiðsagnar þar sem stansað er. 

Til skýringar eru einnig myndir og kort. 

Lykilorð 

Leiðsögn, náttúrutúlkun, saga, náttúra, umhverfi. 
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Formáli 

Verkefnð á sér langan aðdraganda. Fyrir rúmlega ári síðan þurftu nemendur í ferðamála-

fræði við Háskólann á Hólum að huga að því hvað yrði fyrir valinu sem BA verkefni 

eða ritgerð. Eftir töluverða umhugsun ákvað ég að velja leiðsögn á Hólum sem BA 

verkefni. Áhugi minn var til staðar, ég hafði þegar unnið við leiðsögn og farnast vel í 

því starfi. 

Í náminu á Hólum hafði áhuginn aukist til muna. Síðast en ekki síst fékk ég mikla 

hvatningu til verksins. Ég hófst handa í október s.l. og hef unnið jafnt og þétt við 

verkefnið síðan. Leiðbeinandi minn Kjartan Bollason hefur aðstoðað mig með mikilli 

elju og fagmennsku og hvatt mig til dáða. Kann ég honum kærar þakkir fyrir. 

Á Hólum spannar sagan rúm 900 ár og fegurð náttúru og umhverfis er mjög mikil. Það 

er vandaverk að túlka þetta fyrir gesti og gangandi. Eftir að hafa starfað við leiðsögn á 

Hólum í þrjú sumur fannst mér að margt mætti betur fara. Ég vil með verkefni mínu 

leggja lóð mín á vogarskálarnar í þeim tilgangi að leiðsögn um Hóla og umhverfi verði 

unnin af fagmennsku, þannig að gestum þeim sem sækja staðinn heim, verði 

heimsóknin fróðleg og eftirminnileg. 
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1 Inngangur 

Í BA verkefni mínu mun ég taka fyrir leiðsögn um Hóla í Hjaltadal. Ég mun afmarka 

verkefnið við Hólaskóla sjálfan, Nýjabæ, Hóladómkirkju, Auðunarstofu, Hólaskóg og 

Gvendarskál og leggja drög að því hvernig best sé að haga leiðsögn sem miðast við 

þessar byggingar og svæði. Í fyrsta hluta mun ég fjalla almennt um leiðsögn og leið-

sögumenn, almenna leiðsögn, safna og kirkuleiðsögn og gönguleiðsögn. Ég mun einnig 

fjalla um erfiðleika sem upp kunna að koma í leiðsögn og hvernig best sé að bregðast 

við þeim. Að því loknu mun ég fjalla um tilhögun alla og skipulag og afmarka verkefnið 

við tvær leiðsagðar ferðir. Einnig mun ég fjalla um leiðsögutækni, umhverfistúlkun og 

upplifun, samskipti við ferðaþjónustu og samstarfsaðila og úrlausn vandamála, sem upp 

kunna að koma. 

Tilurð BA verkefnis míns á sér nokkurn aðdraganda. Ég hef stundað nám í ferðamála-

fræði við Háskólann á Hólum í fjögur ár, 2009–2013, og unnið í þrjú sumur sem kirkju-

vörður og leiðsögumaður í Hóladómkirkju, sem tjaldstæðavörður í Hólaskógi í tvö 

sumur og leiðsögumaður í Sögusetri íslenska hestsins í eitt sumar í hlutastarfi. Í þrjú 

sumur hef ég einnig fengist við móttöku og leiðsögn ferðafólks um Hólastað, Hólaskóg 

og Gvendarskál. Ég hef orðið var við það í störfum mínum við leiðsögn á Hólum, að 

nokkuð hefur skort á að um fastmótað leiðsagnarferli sé um að ræða hjá þeim aðilum 

sem leiðsagt er fyrir, þ.e. Hóladómkirkju, Ferðaþjónustuna á Hólum og Sögusetri 

íslenska hestsins. 

Þegar til þess kom að ég skyldi skrifa BA verkefni, fannst mér tilvalið að skrifa um leið-

sögn á Hólum og reyna að koma henni allri  í betra ferli. Í störfum mínum við leiðsögn 

hef ég öðlast reynslu og áhuga á viðfangsefninu. 

Markmið verkefnisins er að gera leiðsögn aðgengilegri og skýrari en verið hefur fyrir 

leiðsögumenn sem vinna á Hólum. Fjöldi fólks sem heimsækir Hóla fer vaxandi ár frá 

ári. Mér finnst leiðsögn heillandi og vil leggja eitthvað að mörkum, sem t.d. nýst gæti 

öðrum, leiðsögumönnum, ferðaþjónustuaðilum og ferðafólki sem sækir Hóla heim. 
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2 Leiðsögn 

2.1 Leiðsögumenn, hlutverk, skyldur og ábyrgð 

Leiðsögn er snar þáttur í allri ferðaþjónustu út um allan heim. Hún á sér langa sögu allt 

til daga Rómverja og Grikkja. Hin sögulega hefð skiptir leiðsögumönnum í tvo flokka: 

Annars vegar er svonefndur „pathfinder” og hins vegar „mentor”. Pathfinder fann leiðir 

en mentor fræddi og menntaði ferðafólk. Mentor gæti því verið nefndur leiðsögumaður í 

dag. Í hinum svonnefnda „grand tour”, sem tíðkaðist á tímabilinu frá fjórtándu til 

átjándu aldar, nefndust leiðsögumenn „cicerones.” Þeir voru nefndir cicerones, eftir 

hinum fræga rómverska mælskulistarmanni Cicero. Mikils var ætlast af cicerones sem 

fræðandi leiðsögumönnum. Þeir töluðu fjölmörg tungumál, þekktu til bókmennta, 

byggingarlistar, menningar og mála sem efst voru á baugi (Pond, 1993, bls. 2). 

Leiðsögumenn þurfa að búa yfir mikilli þekkingu og getað miðlað henni. Þeir þurfa að 

kunna skil á menningu, sögu, listum, náttúru, manngerðu umhverfi, byggingalist, stjórn-

málum, félagslegum og trúarlegum þáttum, kunna erlend tungumál og getað miðlað 

þekkingu sinni á raunsannan hátt (Pond, 1993, bls. 2). 

Staðarleiðsögumenn eru lykilmenn í að túlka og segja frá þjóðháttum á hverjum 

áfangastað og eru oft einu tengiliðir milli ferðafólks og áfangastaðarins (Salazar, 2005, 

bls. 629). Leiðsögumenn gegna stóru hlutverki. Er því nauðsynlegt að til þess hlutverks 

veljist fólk með víðtæka menntun og kunnáttu á sínu sviði. 

Hjá Evrópusamtökum leiðsögufélaga sömdu aðilar samtakanna skilgreiningu á starfi 

leiðsögumanns: „Leiðsögumaður er sá aðili sem leiðsegir á því tungumáli sem óskað er 

eftir og túlkar menningarlegan og náttúrulegan menningararf ákveðins svæðis. Hann 

skal hafa viðurkenningu hlutaðeigandi yfirvalda og hafa mikla þekkingu á því svæði 

sem tilgreint er” (Evrópusamband leiðsögumannafélaga, 2013). 

Í framhaldi af þessu má geta þess, að íslenskir leiðsögumenn sömdu sérstakar siða-

reglur, sem öllum leiðsögumönnum ber að fara eftir. Helstu fyrirmæli siðareglnanna eru 

að leiðsögumaður skuli ávallt fylgja settum reglum og vera kurteis í allri framkomu. 

Honum ber að veita réttar upplýsingar, haga málfari sínu og túlkun á virðulegan hátt, 

vera óhlutdrægur í leiðsögn sinni, fara að fyrirmælum yfirboðara sinna, ekki vekja 

andúð neins né lasta neitt, bera auðkennismerki og umfram allt vera til fyrirmyndar 

(Félag leiðsögumanna, 2013). 
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Mjög mikilvægt er að leiðsögumaður sé meðvitaður um rétta upplýsingagjöf og skapi 

tengsl innan hvers hóps sem leiðsegja skal, hvetji til verndar, túlki hið náttúrulega og 

menningarlega umhverfi og hreyfi við fólki (Rabotic, 2010, bls, 1 – 2). Mjög gott ráð til 

að efla andann í þeim hópi sem leiðsegja skal, er að beita hópefli. Það ýtir mjög undir 

alla upplifun einstaklinga í hverjum hóp og gerir leiðsögnina auðveldari fyrir leið-

sögumanninn. 

Leiðsögumaðurinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna á öllum stigum. Hann þarf að 

túlka og miðla og vera allt í senn almannatengill, gestgjafi og leiðtogi. Hann þarf að 

túlka mikilvægi umhverfisins og koma á framfæri hvernig best sé að hrófla sem minnst 

við því. Hann þarf að leggja lóð sín á vogarskálarnar til að tryggja sjálfbærni 

menningarlegs og náttúrulegs umhverfis og hvetja til varfærnislegrar umgengni við það 

(Black, Ham og Weiler, 2001, bls. 149). 

Leiðsögumenn þurfa að vera jákvæðir, hafa góða framkomu og vera viðræðugóðir. Þeir 

þurfa að geta brugðist hratt og rétt við vandamálum sem upp kunna að koma. Að auki 

að geta skemmt fólki og veitt því ánægju með góðum frásögnum og kímni (Stefán Helgi 

Valsson, 2010, bls. 6). Til að undirstrika mikilvægi alls þessa, ber að geta þess að slys 

og óhöpp gera ekki boð á undan sér. Leiðsögumaður þarf að geta brugðist mjög fljótt 

við í slíkum tilvikum.   

Í bók Sigþrúðar Stellu Jóhannsdóttur, Handbók í náttúrutúlkun er rætt um landverði og 

persónulegan stíl þeirra. Þetta getur allt eins átt við leiðsögumenn. Hún nefnir að 

landvörður eigi að hafa sinn eigin stíl og hafa gaman af samskiptum við fólk. Hann á að 

láta sér líða vel með það sem hann gerir, vera hann sjálfur og taka þátt í upplifun 

gestanna (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 43 - 44). Í framhaldi af þessu má 

benda á mikilvægi þess að leiðsögumaður gefi af sér og gleðji fólk. Þannig er auðvelt að 

skapa jákvætt andrúmsloft og auðveldara verður fyrir leiðsögumanninn að sýna 

fagmennsku, bera ábyrgð og að sjá til þess að áætlun sé fylgt. 

Ljóst er að leiðsögustarf er fag þar sem  að gæta þarf að ýmsum þáttum. Skilgreina 

mætti að starfsheitið leiðsögumaður sé sá sem aðstoðar gesti við að skilja og upplifa alla 

þætti áfangastaðar. Leiðsögumaður verður að gerast undirgefinn gestum sínum og gefa 

af sér. Hann þarf að sýna og túlka menningararf og menningu áfangastaða og er þannig í 

áhrifastöðu til að bæta sýn ferðafólks á það sem hann túlkar, getur gætt hlutina lífi og 

bætt gæði hverrar ferðar. Hann þarf að geta leiðsagt á öðru tungumáli en sínu eigin og 

hafa yfirgripsmikla þekkingu á því sem hann leiðsegir um (Rabotic, 2010, bls. 3 - 4). 
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Atriði sem leiðsögumaður þarf að kunna skil á. 

Samantekt höfundar á atriðum sem nefnd eru í ofangreindum kafla. 

a) Menning  

b) Saga  

c) Listir  

d) Náttúra  

e) Manngert umhverfi 

f) Byggingalist 

g) Stjórnmál 

h) Trúarlegir þættir  

i) Erlend tungumál  

j) Þjóðhættir  

k) Vinsamleg samskipti 

l) Siðareglur 

m) Sýna góða umgengni 

n) Bera virðingu fyrir náttúrunni 

o) Tryggja sjálfbærni menningar 

p) Tryggja sjálfbærni náttúru 

q) Vera viðræðugóður 

r) Tryggja öryggi 

s) Skapa upplifun gesta 

t) Vera gleðigjafi 

u) Þykja vænt um fólk 

v) Hafa gaman af fólki 

w) Vera almannatengill 

x) Vera gestgjafi og leiðtogi 

Öll atriðin sem talin eru upp í samantektinni þarf að hafa í huga við hönnun leiðsagnar á 

Hólum. Leiðsögumaður þarf að setja sig inn í ákveðið hlutverk og má helst ekki gleyma 

neinum þætti. Hann hefur ríkum skyldum að gegna og ber mikla ábyrgð. Þess vegna eru 

ofangreind atriði mjög mikilvæg. 

2.2 Almenn leiðsögn 

Almenn leiðsögn á sér margar hliðar og skiptist í marga undirflokka. Of langt mál væri 

að telja alla undirflokkana upp, en nefna má sem dæmi gönguleiðsögn, safnaleiðsögn, 

rútuleiðsögn, fjallaleiðsögn og leiðsögn í hvalaskoðun.  

„Leiðsögn er til að auðvelda ferðafólki skilning á menningu” (Rapotic, 2010, bls. 2). 

Miklu máli skiptir í allri leiðsögn, hverjum er verið að leiðsegja, hvar leiðsagt er og frá 

hverju er sagt. Eitt af grundvallaratriðum leiðsagnar er að sá sem leiðsegir haldi rétt á 

málum og geri leiðsögn sína áhugaverða. Þetta getur verið vandasamt hlutverk og ber 

margs að gæta. 

Til að byggja upp góða frásögn er gott að styðjast við svonefnt fiskilíkan. Athygli þeirra 

sem leiðsegja á er náð með því að krækja í fiskinn. Upphaf frásagnar er höfuðið og inni-
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hald góðrar frásagnar er búkurinn og lok hennar sporðurinn (Stefán Helgi Valsson, 

2010, bls. 15). 

Mjög mikilvægt er fyrir leiðsögumann að kynna sig í upphafi leiðsagnar, bjóða fólk 

velkomið og að reyna að lesa í hópinn ef svo má að orði komast. Gæta verður þess mjög 

vel að hver leiðsögn sé ekki of löng, svo hún nái athygli gestanna. Þó ekki séu til neinar 

skýrar reglur um hvernig góð leiðsögn eigi að vera, er margt sem hægt er að styðjast 

við. Leiðsögn sem hentar einum hóp getur fallið í grýttan jarðveg hjá öðrum. 

Leiðsögumenn verða að taka tillit til áhugasviðs hvers hóps og geta breytt um stefnu sé 

þess þörf (Pond, 1993, bls. 140). Í framhaldi af þessu má geta þess hversu mikilvægt 

það er fyrir leiðsögumann að lesa rétt í hvern hóp og geta brugðist rétt við í hverri 

leiðsögn. Eftir því sem hópar eru minni skapast meiri nánd og kynni við hópinn og allt 

verður auðveldara í meðförum. Í litlum hópum gefst einnig tækifæri til að bregða aðeins 

út af dagskrá leiðsagnarinnar og bæta einhverju skemmtilegu við til eflingar andans í 

hópnum. 

2.3 Gönguleiðsögn 

Í gönguleiðsögn er eitt af grundvallaratriðum að valinn sé rauður þráður, m.ö.o. ákveðið 

þema. Leiðsögumaður þarf að þekkja gönguleiðina mjög vel og stansa á fyrirfram 

ákveðnum stöðum. Stoppin eiga að vera stutt, tengjast hvert öðru og rauða þræðinum. 

Leiðsögnin þarf að vera hvetjandi fyrir gesti og skemmtileg. Nauðsynlegt er fyrir leið--

sögumann að hafa öll hjálpar og skyndihjálpartæki meðferðis. Leiðsögumaður þarf að 

vera fyrstur göngumanna. Ef um stóra hópa er að ræða, er betra að stansa sjaldnar en 

ella. Gæta þarf þess vel að skaða ekkert í umhverfinu. Leiðsögumaður þarf að blanda 

geði við fólk í hópnum milli stoppa, vera jákvæður og uppörvandi. Í gönguleiðsögn er 

það mjög mikilvægt að allir nái því sem leiðsögumaður segir. Gönguhraði þarf að 

miðast við þann síðasta í hverjum hóp. Gestirnir þurfa að skynja að gönguferðin sé leið-

sögumanni einhvers virði. Því er gott fyrir leiðsögumann að reyna að tengja allt við hinn 

rauða þráð gönguferðarinnar og leiðsagnarinnar (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, 

bls. 61 - 62). 

Gönguleiðsögumenn þurfa að geta brugðist við breyttum aðstæðum í gönguferð m.a. 

vegna veðurs, veikinda, breyttrar tímaáætlunar og fleiri þátta. Gönguferðir gera fólki 

kleift að nota öll skilningarvit og gefur tækifæri til mikillar nálægðar við hlutina. 

Leiðsögumaður þarf að hvetja þátttakendur til að snerta, hlusta og skynja. Það eykur 

gildi ferðarinnar. Einnig er mikilvægt að leiðsögumaður hvetji hvern hóp til að hafa 
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allan búnað í lagi, einkum föt og skó. Mikilvægt er að útskýra ferðina fyrirfram, lýsa 

gönguleiðinni og segja frá hve langan tíma ferðin tekur. Rétt upplýsingagjöf er mjög 

mikilvæg í upphafi allra ferða (Pond, 1993, bls. 167 - 168). 

Gott ráð til að halda hóp saman og auka upplifun hans, er að efla andann með hópefli. 

Í útivist og upplifun verður leiðsögumaður að kunna skil á hópefli og hópeflisleikjum 

(Mitten og Clement, 2007, bls. 82 - 84). Geta t.d. einfaldir leikir eða athöfn verið gott 

ráð til þess. Þegar efla skal andann er leiðsögumaður í forystuhlutverki. Reynir þar mjög 

oft á kunnáttu hans og þekkingu. Hópefli getur líka verið nauðsynlegt, einkum ef veður 

er ekki gott eða aðstæður erfiðar.  

Oft þurfa leiðsögumenn að takast á við ólíkt veðurfar, sjá breytingar fyrir og hvaða 

tilfinningar það vekur hjá hverjum hóp (Rantala, Valtonen og Markuksela, 2011, bls. 

286 – 287). Hvað veður snertir er nauðsynlegt að leiðsögumaður fylgist með 

veðurfregnum og gefi hópnum upplýsingar um það. Veður getur breyst með litlum 

fyrirvara og reynir þá á leiðsögumanninn að geta brugðist rétt við. 

Gönguleiðsögn. Atriði sem leiðsögumaður þarf að kunna skil á. 
Samantekt höfundar. 

a) Rauður þráður, þema 

b) Þekkja gönguleið 

c) Vita hvar á að stansa 

d) Vera hvetjandi 

e) Vera skemmtilegur 

f) Kunna skyndihjálp 

g) Hafa öryggismál í lagi 

h) Blanda geði við fólk 

i) Gæta að gönguhraða 

j) Geta brugðist við breyttum aðstæðum 

k) Geta brugðist við veikindum 

l) Fá gesti til að snerta, hlusta og skynja 

m) Veita réttar upplýsingar 

n) Kunna hópefli og leiki 

o) Efla andann 
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2.4 Safna- og kirkjuleiðsögn 

Leiðsögn í kirkjum og söfnum er í grundvallaratriðum eins og almenn leiðsögn, en 

nefnist sérhæfð leiðsögn. Það sem bætist við er að leiðsögumaður þarf að vera vel að sér 

og þekkja safna- og kirkjugripi og sögu þeirra. Hann þarf að reiða sig meir á augnsam-

band við gesti, rétta líkamsstöðu, látbragð, öndunartækni og raddbeitingu. Oft bregða 

leiðsögumenn sér í búninga eða gervi til að lífga upp á leiðsögnina. Þetta er einkum 

tilvalið þar sem börn eru með í gestahópi. Undirbúningur að safna- og kirkjuleiðsögn 

þarf að vera mjög góður. Kynning við gesti áður en leiðsögn hefst skapar gott andrúms-

loft og gefur leiðsögumanni tækifæri til að meta hópinn (Stefán Helgi Valsson, 2010, 

bls. 69 - 70). Þegar hópar eru fámennir auðveldar það leiðsögumenni að kynnast fólkinu 

betur en ella. Þá gefst  tækifæri til nánari kynna og leiðsögnin verður auðveldari. 

Safna og kirkjuleiðsögn kann oft á tíðum að vera meira fráhrindandi en almenn leið-

sögn. Þá reynir oft mjög á leiðsögumenn að gera leiðsögnina líflega og skemmtilega 

(Pond, 1993, bls. 154). Í kirkjum og söfnum er oftast margt að sjá og skoða. Mikilvægt 

er því að sá sem leiðsegir gæti að því hvað tímanum líður. Sá tími sem hverjum hóp er 

ætlaður er oft naumur og þarf þá leiðsögumaður að vera röggsamur og vita fyrirfram 

hvar best er að stoppa og fræða fólk.   

Þegar leiðsegja þarf börnum og unglingum um söfn og kirkjur, getur sú staða komið upp 

að erfitt sé að halda athygli þeirra. Þá er oft gott ráð að slaka á leiðsögninni og leyfa 

þeim að skoða og skemmta sér á sinn hátt og bregða á leik og spyrja þau auðveldra 

spurninga (Pond, 1993, bls. 142). 

Safna og kirkjuleiðsögn. Atriði sem leiðsögumaður þarf að kunna skil á. 

Samantekt höfundar. 

a) Þekkja hluti til hlítar 

b) Gæta að réttri líkamsstöðu 

c) Gæta að látbragði 

d) Gæta að öndunartækni 

e) Gæta að raddbeitingu 

f) Vera vel undirbúinn 

g) Geta metið hvern hóp 

h) Vera skemmtilegur 

i) Gæta að tíma 

j) Vera röggsamur 

k) Vita hvar á að stansa 

l) Geta brugðið á leik 
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2.5 Vandamál í leiðsögn 

Ljóst er að í leiðsögn af öllu tagi þarf að vanda til verka. Undirbúningur og kunnátta 

leiðsögumanns þarf að vera eins og best verður á kosið. Vandamál sem upp kunna að 

koma í hinum fjölmörgu flokkum leiðsagnar eru mjög mörg og af ólíkum toga.  

„Til að geta sinnt öllu því sem vinnuveitendur og viðskiptavinir krefjast, þarf leiðsögu-

maður að búa yfir mikilli þekkingu og kunnáttu í starfi sínu” (Black, Ham og Weiler, 

2001, bls. 148). Komi upp vandamál í leiðsögn þarf leiðsögumaður að hafa kunnáttu og 

getu til að leysa þau. Í gönguleiðsögn eru vandamálin helst bundin við ferlimál og að 

fólk heyri til viðkomandi leiðsögumanns. Sé um fatlað og hægfara fólk að ræða þarf 

leiðsögumaður að hafa lausnir á reiðum höndum fyrir viðkomandi. Þetta á einnig við ef 

fólk heyrir ekki vel. Í gönguleiðsögn skiptir veðurfar miklu máli og þarf leiðsögumaður 

að vera viðbúinn því að bregðast við, séu veður válynd. Um fjölda í hverjum hóp þarf 

hann að vita. Góð regla er fyrir leiðsögumann að telja hópinn öðru hvoru því sumir fara 

á undan en aðrir dragast aftur úr. Leiðsögumaður verður að gera þá kröfu til fólks að 

það haldi hópinn, því annars geta skapast vandamál. Hann skal ávallt vera fyrstur og 

gæta þess að ekkert valdi uppnámi. Stundum getur það gerst að eitthvað veldur misklíð í 

hópnum. Þá verður leiðsögumaður að vera viðbúinn því að jafna ágreining og ná sáttum. 

Afar brýnt er að öryggismál séu í lagi í gönguferðum. Geta oft skapast vandamál vegna 

þess að öryggis er ekki gætt. Þá þarf leiðsögumaðurinn að geta brugðist rétt við. 

Veikindi fólks, andleg og líkamleg, geta birst í ýmsum myndum og orsakað vanda sem 

brýnt er að tekið sé rétt á. Í þeim tilvikum er mjög brýnt að rétt sé brugðist við. 

Að skoða söfn og kirkjur getur orðið eins og verslunarleiðangur, leiðigjarnt og tímafrekt 

(Pond, 1993, bls. 148). Vegna þessa geta komið upp vandamál. Verði fólk leitt þá þarf 

leiðsögumaður að vera viðbúinn með einhverjar ráðstafanir. Hann gæti t.d. þurft að 

stytta leiðsögn sína eða að bregða á leik. Oft er það svo að börn og unglingar hafa ekki 

mikla þolinmæði til að skoða söfn og þarf leiðsögumaður að vera meðvitaður um það. 

Í safna og kirkjuleiðsögn eru vandamálin helst þau að ná eyrum fólks og að allir heyri 

í leiðsögumanni. Oft þarf hann að brýna raustina vegna skvaldurs í hóp eða 

heyrnardeyfðar fólks. Þá er mjög mikilvægt að hann sé meðvitaður um hve lengi hann 

talar í hvert sinn. Oft eru hópum þröngar skorður settar varðandi tíma. Í safna og kirkju-

leiðsögn gildir það sama og í gönguleiðsögn. Fólk þarf að halda hópinn, leiðsögumaður 

að vita fjöldann, því að auðvelt er að týnast í stórum söfnum. 
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2.6 Persónuleg kynning, kímni og endir 

Einn af mikilvægum þáttum í leiðsögn er hvernig leiðsögumaður kynnir sig, það sem 

gera skal og þegar kvatt er. „Fólki finnst gaman að hitta leiðsögumann sem er glaðvær, 

öruggur, gætinn og sýnir kunnáttu” (Pond, 1993, bls. 162). Leiðsögumanni ber að kynna 

sig með nafni og segja frá hvert hann ætlar með hópinn og hvað hann ætlar að sýna 

honum. Lengi býr að fyrstu gerð og á það við í leiðsögn sem öðru. Góð kynning kveikir 

strax áhuga fólks og er liður í að ná athygli þess. Kynning má samt ekki taka of langan 

tíma. Að enda leiðsögn er líka mjög mikilvægt atriði. Þar er áríðandi að kveðja hópinn, 

þakka honum fyrir komuna, óska honum góðrar ferðar með von um að hann hafi notið 

leiðsagnarinnar. 

Kímni nær til allra en getur verið vandmeðfarin. Verður að gæta hófsins, því skopskyn 

getur verið einstaklingsbundið og bundið þjóðerni. Auðveldara er að beita kímni í litlum 

hópum er stórum (Pond, 1993, bls. 147 - 148). Mikilvægt atriði í kynningu og við lok 

leiðsagnar er að leiðsögumaður slái á létta strengi, því þá verður allt eftirminnilegt og 

allt er gott ef endirinn er góður. Kímni er nefnd hér sökum þess hversu mikilvæg hún er 

í kynningu og þegar kvatt er. Hún auðveldar mjög leiðsögnina og í upphafi er hún oft 

lykillinn að góðri leiðsögn og til að ná athygli fólks. 

2.7 Hverjum er leiðsagt 

Leiðsögumaður vinnur í umhverfi þar sem gestir hafa kosið að eiga góða stund til 

fróðleiks og afþreyingar á ferð sinni. Ábyrgð og áhrif leiðsögumanns er því mikil 

(Rapotic, 2010, bls. 9). 

Eitt af grundvallaratriðum í leiðsögn er að vita hverjum verið er að leiðsegja og hvaða 

markhópa er um að ræða. Hver markhópur samanstendur af mörgum einstaklingum með 

ólíkan bakgrunn, menntun og reynslu. Innan hvers hóps getur einnig verið fólk á 

mismunandi aldri (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2006, bls. 20). 

Þegar um gamalt fólk er að ræða, þarf leiðsögumaður að huga vel að ferlimálum og 

gæta að því að meiri tíma þarf til að sinna gömlu fólki en ungu. Þarf hann þá að sníða 

sér stakk eftir vexti og sýna þolinmæði. 

Börn og unglingar eru oft þeir hópar sem leiðsegja þarf. Í slíkum tilvikum þarf leiðsögu-

maður alveg sérstaklega að höfða til þeirra. Oft getur verið erfitt að ná athygli þeirra. 

Er þá oft gott ráð að bregða á leik og nota kímni til leiðsagnarinnar. 
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Útlendingar eru stór hluti þeirra gesta og ferðafólks sem þarf að veita leiðsögn. 

Leiðsögumaðurinn þarf að geta sett sig í spor þeirra. Mjög gott er að vita með góðum 

fyrirvara frá hvaða landi viðkomandi hópur er og aðlaga væntanlega leiðsögn að 

hópnum, því oft geta hópar af  ýmsum þjóðernum haft ólíka háttu. 

„Leiðssögumaður er ábyrgur fyrir að fólk kynnist innan hópsins” (Rabotic, 2010, 

bls. 7). Hópar geta verið af ýmsum toga og fjölda. Leiðsögumaður þarf að vera við því 

búinn að fjöldinn er mismunandi. Yfirleitt er auðveldara að fást við litla hópa  og verður 

nándin þar meiri. Í því tilviki skiptir þó miklu máli hvernig stemningin er í hverjum hóp. 

Æskilegt er að leiðsögumaður reyni að kynna fólk innbyrðis í hverjum hóp til að 

viðhalda góðri stemningu. Oft getur þurft að leiðsegja hópi fólks sem ekki beinlínis er 

ferðafólk, t.d. ráðstefnugestum. Í slíkum tilvikum reynir mjög á kunnáttu leiðsögumanns 

að skapa áhuga hjá fólki. 

2.8 Árstíðir og veður 

Leiðsögumaður þarf að vera búinn að kynna sér veður og veðurhorfur. Þó sumarið sé 

algengasti árstími leiðsagnar gesta og ferðafólks, koma hópar oft á öðrum árstímum. 

Leiðsögumaðurinn þarf þá að vera viðbúinn því að sníða leiðsögnina eftir því veðri sem 

er í það skiptið. Veðurstofa Íslands veitir ýmsar upplýsingar varðandi veður og 

veðurhorfur (Veðurstofa Íslands, 2013). Í útvarpinu eru veðurfregnir á nokkurra tíma 

fresti. Hægt er að hringja og hlusta á veðurspá Veðurstofu Íslands og hægt er að fara inn 

á netið og kanna veðurspár fram í tímann. 

Þótt leiðsögumaður viti að sjálfsögðu hvaða árstími er, þarf hann að gera sér grein fyrir 

að á Íslandi geta veður skipast skjótt í lofti. Á þetta einkum við í gönguferðum um fjöll 

og firnindi. Veður geta orðið válynd upp á fjöllum þótt vel viðri í byggð. 

2.9 Öryggismál 

Leiðsögumaður þarf að vera við öllu búinn hvað snertir öryggismál, einkum í löngum 

gönguferðum. Fatnaður og útbúnaður gesta þarf að vera í samræmi við það sem 

stjórnendur segja fyrir um. Matur og drykkjarföng þurfa að vera nægjanleg. Sé vel 

hugsað um þessi mál frá upphafi til enda, eykur það öryggistilfinningu þátttakenda og 

upplifunin verður jákvæð og skemmtileg. Bregðist eitthvað í fyrirhugaðri áætlun, þarf 

leiðsögumaður að hafa varaáætlun tiltæka. Huga þarf vel að þreki og þoli þátttakenda og 

að öll hjálpargögn séu meðferðis svo að vellíðan allra verði eins og best verður á kosið 

(Jón Gauti Jónsson, 2004, bls. 26 - 36 , 62 - 64). 
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Í stuttum gönguferðum er mikið öryggisatriði fyrir leiðsögumann að hafa farsíma með-

ferðis, staðsetningartæki og áttavita, ef t.d. dimm þoka skellur á, eða fólk villist. Mikið 

öryggisatriði fyrir leiðsögumann er að hafa tölu þátttakenda í hverjum hóp á hreinu. Góð 

regla er að telja hópinn öðru hvoru. Það eykur öryggistilfinningu leiðsögumannsins  

Útivist og gönguferðir geta verið erfiðar á stundum. Það reynir á fólk líkamlega og 

sálarlega og getur kallað fram ótta og kvíða, þótt alla jafna sé fólk ánægt í leit að nýjum 

tækifærum úti í náttúrunni (Wagstaff, Attarian og Drury, 2007, bls. 201 – 202). Fólk 

getur veikst hvar og hvenær sem er. Leiðsögumaður verður að hafa með sér 

skyndihjálpargögn. Hann þarf að kunna skil á fyrstu hjálp, geta greint við fyrstu sýn 

hvað amar að og kallað á hjálp sé þess þörf. Verði fólk fyrir andlegum skakkaföllum 

verður leiðsögumaðurinn að setja sig í spor huggarans og geta sýnt fólki meðaumkun og 

uppörvun. 
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3 Leiðsögutækni 

3.1 Leiðsögn með þemaaðferð 

Í þemaleiðsögn er ákveðið þema valið og getur það verið af ýmsum toga. Þegar þessari 

aðferð er beitt er talað um rauðan þráð, þ.e.a.s. meginskilaboð sem leiðsögumaður vill 

koma á framfæri. Fræðimaðurinn Sam Ham telur að rauði þráðurinn eigi að rúmast í 

einni einfaldri og fullkominni setningu, vera í einni megin hugmynd, segja það sem 

segja þarf, sem er nákvæm, sérstök, áhugaverð og grípandi (Sigþrúður Stella Jóhanns-

dóttir, 2006, bls. 26). 

Þemaaðferðin hjálpar leiðsögumönnum að skipuleggja frásögn eins og hann vill og auð-

veldar áheyrendum að meðtaka efni. Kostir þemaaðferðarinnar eru þeir að hún gerir 

frásögn rökrétta, auðveldar val á umræðuefni og gagnasöfnun og áheyrendur kunna að 

meta efni frásagnarinnar (Stefán Helgi Valsson, 2010, bls. 16). 

Forsenda þemaleiðsagnar er sú að leiðsögumaður geti ákveðið með fyrirvara hvert 

þemað er, geti tjáð sig um það þannig að það nái eyrum áheyrenda og geti haldið athygli 

þeirra allt til enda (Ham og Weiler, 2004, bls. 3). 

3.2 Söguaðferðin, pistlagerð 

Eitt það áhrifaríkasta við að leiðsegja er að segja sögu. Grundvallaratriði við að segja 

sögu er að kunna hana til hlítar. Miða þarf frásögn við hvern hóp og þarf leiðsögu-

maðurinn að vita um hvers konar hóp er að ræða í hvert sinn. Það er list að segja sögur 

og liggur það misjafnlega vel fyrir leiðsögumönnum. Nokkur atriði er vert að hafa í 

huga. Sagan verður að hafa upphaf og kynningu, atburðarás, lausn vandamáls og endi. 

Staðsetja þarf sögusviðið, hvar og hvenær sagan gerðist. Frásögnin þarf að vera hnit-

miðuð svo auðvelt sé fyrir áheyrendur að muna söguþráðinn. Taktur sögunnar þarf að 

vera góður og sagan ekki of löng. Látbragð þarf að vera gott, það viðheldur athygli 

áheyrenda (Stefán Helgi Valsson, 2010, bls. 19). 

Fyrir marga leiðsögumenn getur það að segja sögu verið erfitt. Því er nákvæmni nauð-

synleg þegar saga er sögð. Misfellur geta verið varasamar, en smákímni skaðar ekki. 

Áhrifaríkt er að segja sögu þar sem ákveðin persóna skipar aðalhlutverkið. Áheyrendur 

margir hverjir heillast af söguhetjum og afrekum þeirra. Enn áhrifaríkara er þegar 

leiðsögumaður getur tengt sig sjálfur við söguhetjur (Pond, 1993, bls. 144 – 145, 153). 
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Þegar leiðsögumaður segir sögu eða segir frá ákveðnu efni, þarf hann að hafa undirbúið 

það með pistlagerð af ýmsu tagi. Lykilatriði er að hann hafi hvern pistil innan ákveðinna 

tímamarka, hafi hann hnitmiðaðan, uppörvandi fyrir áheyrandann og segi aðeins 

aðalatriði. 

3.3 Umhverfis- og náttúrutúlkun 

„Umhverfis og náttúrutúlkun felur í sér að tengja saman auðlind og gest.” (Sigþrúður 

Stella Jóhannsdóttir, 2006, bls. 3). Ljóst er að öflug umhverfistúlkun er gott stjórntæki 

í náttúruvernd og á viðkvæmum og friðlýstum svæðum. Leiðsögumenn sem nota 

umhverfistúlkun verða að vera mjög vel að sér um umhverfið og náttúruna sem túlka 

skal og leiðsegja um. Umhverfistúlkun þarf að byggjast á staðreyndum.  

Fræðimaðurinn Freeman Tilden skilgreinir umhverfistúlkun sem form fræðslu sem 

varpar ljósi á merkingu. Hann nefnir að umhverfistúlkun verði marklaus tengist hún 

ekki persónulegri reynslu og þekkingu þátttakenda. Túlkun verður að vekja fólk til 

umhugsunar og skilnings á heildarmynd. Hann telur að umhverfistúlkun sé að þýða 

tæknimál yfir á mannamál. Einnig telur hann að umhverfistúlkun verði að vera 

ánægjuleg fyrir gesti og hafa ákveðið þema eða rauðan þráð (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2006, bls. 8 – 14). 

Leiðsögumaður sem notar umhverfistúlkun á gönguferðum verður að fylgja því eftir að 

fólk fari að hans fyrirmælum, gangi eftir merktum stígum, fari varlega í varplöndum og 

á viðkvæmum svæðum. Einnig er mjög mikilvægt að hann gæti þess að farið sé eftir 

öllum lögum og reglum. Góð umhverfistúlkun þar sem þessa er gætt, eykur skilning 

fólks á náttúruvernd og virðingu við landið (Stefán Helgi Valsson, 2010, bls. 63). 

Öflugur leiðsögumaður í umhverfis- og náttúrutúlkun verður þess oft valdandi að gestir 

upplifa staði og annað sem þeir ella hefðu misst af, hefði túlkun leiðsögumanns ekki 

komið til. Í umhverfistúlkun þarf leiðsögumaður að höfða til skynjunar, sjónar, heyrnar 

og tilfinninga gesta. Takist honum þetta er upplifun gestanna mun meiri en ella 

(Pond, 1993, bls. 152 - 153). 
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3.4 Frásagnartækni, málfar og raddbeiting 

Í frásagnartækni eru margir þættir sem koma til álita, s.s. áhugi, kunnátta, þekking á 

svæðum, sögu, náttúru og fleiri. þáttum, raddbeiting og látbragð. Leiðsögn og frásögn 

þarf að vera vel skipulögð, ánægjuleg og viðeigandi. Leiðsögumaður þarf að halda 

athygli gesta og má leiðsögn í hvert skipti ekki vera of löng. Er það mjög mikilvægt. 

Raddbeiting þarf að vera öguð og ekki eintóna. Leiðsögumaður þarf að gæta þess að 

hafa vökva til að væta kverkarnar og eitthvað mýkjandi þannig að röddin bresti ekki. 

Hnitmiðuð frásögn með góðu látbragði og raddbeitingu er mjög nauðsynleg. Slík 

frásögn er mun líklegri til að ná eyrum áheyrenda en langdregin upptalning. Frásögn 

sem er litrík og rétt uppbyggð, flutt af kunnáttu, reynslu og öryggi með réttu látbragði 

og raddstyrk, nær oftast eyrum áheyrenda. Lykilatriði er að undirbúningur allur sé eins 

og best verður á kosið og sagt sé frá á skiljanlegu og góðu máli 

(Stefán Helgi Valsson, 2010, bls. 26 – 27). 

Rétt frásagnartækni gerir það að verkum að miðlun upplýsinga og leiðsögnin sjálf 

verður til þess að gestir kunna mun betur að meta þann stað sem heimsóttur er en ella 

væri. 

3.5 Hjálpargögn 

Leiðsögumaður í útivistar- og gönguferðum verður að hafa hjálpargögn og leiðsögutæki 

á reiðum höndum (Cloutier, 2003, bls. 248). Í gönguleiðsögn er t.d. oft nauðsynlegt fyrir 

leiðsögumann að hafa göngustafi með í för, farsíma, landakort, myndir, kynningar-

bæklinga og upplýsingarit, áttavita, staðsetningartæki, sjónauka, hlífðarföt, sjúkragögn, 

bakpoka, vasahníf, vatnsbrúsa, orðabók o.fl. sem hægt er að nota sem hjálpartæki við 

leiðsögnina. Sé um að ræða stóra hópa eða hóp eldri borgara, getur verið nauðsyn að 

hafa gjallarhorn með í för, þannig að allir heyri. 

List getur á stundum verið fráhrindandi efni og margir eru fremur áhugalausir þegar 

skoða skal söfn (Pond, 1993, bls. 154). Til að ráða bót á þessu eru ýmiss hjálpargögn 

í söfnum og kirkjum. Eru það aðallega kynningarrit, myndir, kort, orðabók, vasaljós og 

stækkunargler sem handhægt þykir að hafa með í leiðsögninni. Séu hópar stórir eða ef 

fólk heyrir illa, getur verið nauðsynlegt að hafa eitthvert tæki sem magnar upp tal 

leiðsögumannsins. Ágæt regla er að biðja fólk að slökkva á farsímum sínum þegar 

leiðsagt er í söfnum og kirkjum. 
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4 Samskipti og skipulag 

4.1 Samskipti við ferðaþjónustaaðiðla og samstarfsfólk 

Gildi þau sem ættu að vera aðalsmerki ferðaþjónustu á Íslandi eru heiðarleiki, gæði, 

sérstaða, gestristni, fagmennska og mikilvægi umhverfismála (Ólöf Ýrr Atladóttir, 

Helga Haraldsdóttir, Erna Hauksdóttir og Svanhildur Konráðsdóttir, 2010, bls. 6). Þessi 

gildi verða að móta samskipti milli ferðaþjónustuaðila og samstarfsfólks í ferða-

þjónustu. Verði ferðafólk vart við eitthvað neikvætt í samskiptum við ferðaþjónustu-

aðila og starfsfólk í ferðaþjónustu, þarf ekki að spyrja að afleiðingunum. 

Mannleg samskipti skipta sköpum í starfi stjórnanda. Hann verður að sýna hæfni sína og 

sinna skyldum sínum til að ná settu marki. Til þess þarf hann að fylgja ákveðnum 

reglum, skráðum sem óskráðum (Kreitner, 2009, bls. 13). Eftir höfðinu dansa limirnir 

segir gamalt máltæki. Það er mjög undir stjórnendum komið hvernig samskipti við 

ferðaþjónustuaðila og samstarfsfólk er. Góð stjórn er mikil list. Upp geta komið erfiðar 

aðstæður sem erfitt er að eiga við. Það er hins vegar margt hægt að leysa með 

umburðarlyndi og fagmennsku. Bjáti eitthvað á er það fyrst og fremst stjórnanda að 

koma því til leiðar að bætt verði úr. Séu samskipti hans, samstarfsaðila og starfsfólks 

góð er auðveldara að leysa vandamálin en ella. 

Á Hólum er rekin ferðaþjónusta, sem aðallega starfar yfir sumarmánuðina. Aðrir aðilar 

sem koma að þjónustu við ferðafólk á Hólum eru hjá Hóladómkirkju, Háskólanum á 

Hólum, Sögusetri íslenska hestsins og Bjórsetri Íslands. Það er því ljóst að boðleiðir 

milli allra aðila á Hólum þurfa að vera skýrar og beinar. Fólk þarf að vera jákvætt og 

gæta þess að ekki til árekstra komi. Velta má því fyrir sér hvort ekki séu of margir aðilar 

á sama stað að fást við móttöku ferðafólks og gesta sem sækja Hóla heim. Það væri 

a.m.k. mjög gott að einn aðili hefði stjórn móttökunnar á sinni hendi og væri í samstarfi 

við aðra aðila sem að málinu koma. 

Samskipti við samstarfsfólk þurfa að vera hnökralaus. Mjög æskilegt ert að fólk ræðist 

sem oftast við og skipuleggi það sem í vændum er. Ferðafólkið má ekki verða vart við 

annað en að þjónusta og leiðsögn sé eins og það væntir. Góð samskipti milli 

samstarfsaðila eru því mjög mikilvæg á stað eins og Hólum. Góð þjónusta sem veitir 

ferðafólki gestum ánægju er mikilvægust af öllu. 
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4.2 Skipulag 

Boðið verður upp á tvenns konar leiðsagðar ferðir. Annars vegar leiðsagða ferð um 

Hólastað og það sem ber fyrir augu. Hins vegar leiðsagða ferð um Hólaskóg og 

Gvendarskál. Miðað verður við að fyrri leiðsögnin taki um eina klukkustund, en hin 

síðari þrjár til fjórar klukkustundir. Sá tími getur þó riðlast og fer það eftir aðstæðum 

hverju sinni, hvaða og hvers konar hópum verður leiðsagt. Í báðum ferðunum er hver 

pistill áætlaður um þrjár mínútur í flutningi. Tímaáætlanir geta riðlast einkum í ferðinni 

um Hólaskóg og Gvendarskál. Fer það eftir aðstæðum hverju sinni, veðri, stærð 

hópsins, aldri þátttakenda og fleiri þáttum. Í leiðsögninni um Hólastað er rauði 

þráðurinn saga Hóla frá nútíma til daga Gvendar góða eins konar ganga til fortíðar. 

Í leiðsögninni á leið upp í Gvendarskál er hann Hólaskógur, náttúra og umhverfi Hóla. 

Í báðum ferðum er gönguleiðin ákveðin fyrirfram sem og staðir þar sem stansað er og 

pistlar fluttir. Pistlarnir í ferðinni um Hólastað eru 14 en 12 í ferðinni um Hólasóg og 

Gvendarskál. 

4.3 Móttaka og ferð 

Móttökustaður verður í Biskupagarði svonefndum, sem staðsettur er sunnan við aðal-

skólabyggingu Hólastaðar. Leiðsögumaður kynnir sig og býður fólk velkomið heim að 

Hólum. Hann les í hópinn ef svo má að orði komast, þ.e.a.s. reynir að komast að því á 

hvaða aldri fólkið er, hversu margt það er og hver er áhugi fólksins og hvaðan hópurinn 

kemur. Gott er að vita hvort einhver hefur komið heim að Hólum áður og hvort börn séu 

með í hópnum. Leiðsögumaður mun vita fyrirfram hvers lenskur hópurinn er. Sé um 

blandaðan hóp þjóðerna, þarf leiðsögumaðurinn að vita á hvaða tungumáli best er að 

leiðsegja. 

Leiðsögumaður mun eftir stutt kynni við hópinn, greina frá því hvernig leiðsögn verður 

háttað í stórum dráttum og hvert verður farið. 
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5 Handrit 

5.1 Staðarleiðsögn á Hólum í Hjaltadal. 1 klst. 
Gegnið til fortíðar 

Ferðinni verður þannig háttað að byrjað verður í Biskupagarði sunnanvert við aðal-

byggingu Hólaskóla. Þar hefst leiðsögnin með kynningu á garðinum og starfsemi 

Hólaskóla í dag. Að því búnu verður haldið upp að Nýjabæ, stansað fyrir utan hann og 

sagt frá byggingastíl hans. Svo verður farið inn í bæinn og rakin saga hans. Þaðan er 

haldið niður að Hóladómkirkju að sunnanverðu, niður með hlaðna kirkjugarðsveggnum 

og numið staðar fyrir framan aðaldyr kirkjunnar skammt frá leiði Þóru Gunnarsdóttur. 

Þar verður sagt frá þeirri merku konu en síðan haldið inn í kirkjuna og fólki boðið til 

sætis. Þar segir leiðsögumaður frá sögu Hóladómkirkju. Að því loknu er fólki boðið að 

ganga upp í kór kirkjunnar, þar sem sagt verður frá Hólabríkinni, legsteinum í altarinu 

og Guðbrandi Þorlákssyni. Þaðan liggur leiðin að skírnarsá og Frúardyrum þar sem 

kynnt verður saga dyranna og skírnarsásins ásamt róðukrossi, sem hangir þarna. Að því 

loknu fer leiðsögumaður með hópinn í forkirkjuna og býður fólki að heyra sögu hvítu 

bjálkanna og barnsleiðisins, sem þar er bak við aðaldyr kirkjunnar. Síðan er aftur haldið 

út á kirkjuhlaðið, þar sem saga Jóns biskups Arasonar er sögð. Því næst er haldið sem 

leið liggur að Auðunarstofu og saga hennar kynnt fyrir utan húsið. Síðast verður sagt frá 

Guðmundi góða. Þar með er lokið leiðsögn í gegnum sögu Hóla frá nútíma allt til daga 

Guðmundar góða sem uppi var á 13. öld. 

Mikilvægt er að leiðsögumaður hafi fengið sem ítarlegastar upplýsingar um þann hóp 

sem leiðsegja skal. Ef engar upplýsingar liggja fyrir, þarf hann að lesa í hópinn. Á hvaða 

aldri er fólkið, hver er fjöldinn og áhugi fólksins. Úr hvaða geira eða starfsstétt kemur 

hópurinn og hvers konar gestir eru þetta? Eru börn með í hópnum? Hvaðan kemur 

hópurinn? Er einhver kunnugur Hólastað eða hefur komið áður heim að Hólum? Ef til 

vill fleiri spurningar. 
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Meginþema leiðsagnarinnar og rauði þráður er saga Hóla allt frá nútíma til daga 

Guðmundar góða. Nefna má leiðsögnina Gengið til fortíðar. Alls eru pistlarnir í ferðinni 

14 og ferðin tekur um það bil eina klukkustund. 

1. Leiðsögumaður kynnir sig fyrir hópnum í Biskupagarði 

2. Korti, myndum eða bæklingum um Hóla úthlutað til þátttakenda. 

3. Leiðsögnin hefst formlega. Hver pistill hennar er um þrjár mínútur. 

Kynning á sögu, Hóla umhverfi og byggingum. Núverandi starfsemi kynnt. 

Leiðsögn hefst í Biskupagarði – þar eru fluttir pistill 1 og 2. 
Biskupagarðurinn er á hlaði Hólastaðar, þar er auðvelt að safnast 

saman og næg bílastæði í kring. 
 

5.1.1 Biskupagarður – Pistill 1 

Eins og allir sjá þegar ekið er í 

hlað á Hólum, er trjágarður 

sunnan við skólahúsið. Hann 

nefnist Biskupagarður. Uppruna 

Biskupagarðsins má rekja til 

ársins 1915. Sigurður Sigurðsson, 

þáverandi skólastjóri Bænda-

skólans á Hólum, lagði grunn að 

trjágarði sunnan við skólahúsið 1915. Garðurinn hlaut nafnið Biskupagarður. Nafnið er 

þannig tilkomið, að þegar birkiplöntur voru settar niður, var ein fyrir hvern biskup sem 

gegnt hafði embætti biskups á Hólum. Ekki hafa allar hríslurnar lifað, en trén sem nú 

má sjá í garðinum eru um það bil aldargömul (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 153). 

Biskupssetur var á Hólum í nær sjö aldir frá 1106. Frá upphafi hafa setið 36 biskupar, 

23 kaþólskir og 13 lútherskir. Margir nafntogaðir biskupar hafa setið á Hólum. Má þar 

nefna fyrsta biskupinn, Jón Ögmundarson, sem sat Hóla frá 1106 – 1121, Guðmund 

góða Arason 1203 – 1237 og Jón Arason, síðasta kaþólska biskupinn á Íslandi frá 

1524 - 1550 (Þorsteinn Gunnarsson, Kristín Huld Sigurðardóttir, Kristján Eldjárn og 

Gunnar Bollason, 2005, bls. 160). 

Núverandi víglubiskup á Hólum, er sr. Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Hún hlaut vígslu í 

ágúst 2012 og er er fyrsta konan til að gegna vígslubiskupsembætti á Íslandi. Biskup 

Íslands, sr. Agnes Sigurðardóttir, vígði hana til embættis (Þjóðkirkjan, 2012). Það er 

tímanna tákn að fyrsta konan sem gegnir biskupsembætti á Íslandi skyldi vígja fyrsta 

kvenvígslubiskupinn. 

Mynd 1: Biskupagarður 
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5.1.2 Hólaskóli í dag –Pistill 2 

Skólahald á Hólum á sér merka sögu. Fyrsti biskupinn á Hólum, Jón Ögmundarson 

stofnaði fyrsta skólann. Jón var biskup á árunum 1106 – 1121 (Þorsteinn Jósepson og 

Steindór Steindórsson, 1981, bls. 106). 

Bændaskóli var stofnaður á Hólum 1882. Fyrst var kennt í gömlum torfbæ, en skóla-

húsið reis árið 1892. Það hús brann til kaldra kola 1926. Árið 1910 var hafist handa við 

byggingu nýs skólahúss. Árið 1927 var reist nýbygging við skólahúsið norðanvert 

(Hjalti Pálsson, 2011, bls. 151). 

Námsbrautir í hefðbundnum búfjárfræðum lögðust af 1996, en áfram héldu námsbrautir 

í fiskeldi, ferðamálafræði og hestamennsku sem starfræktar eru enn í dag, nú á 

háskólastigi, þar sem Hólaskóla var breytt í háskóla árið 2007 (Hjalti Pálsson, 2011, 

bls 227, 229). 

Nemendur við Háskólann á Hólum eru 266 skólaárið 2012 – 2013. 18 á fiskeldisbraut, 

178 á ferðamálabraut og 70 á hestafræðibraut. Þess má geta að 70% nemenda eru konur. 

Á hestafræðibraut stunda 25 útlendingar nám, allt konur. Fjarnám hefur þróast mjög ört. 

Á fiskeldisbrautinni eru allir í fjarnámi og 154 í ferðamáladeild. Fjarnám er hins vegar 

ekki hægt að stunda á hestafræðibraut. Nokkrir nemendur fiskeldis og ferðamáladeildar 

eru í mastersnámi (Hjördís Gísladóttir, munnleg heimild, 5. febrúar 2013) 

Tilkynnt um næsta leiðsagnarstað Nýjabæ og gengið þangað. Það 
tekur um það bil þrjár mínútur. Nýibær er steinsnar frá 

Biskupagarðinum. Með því að fara þangað gefst tækifæri á að sjá 
hvernig híbýli fólks voru frá 19. öld. 

5.1.3 Nýibær 
5.1.3.1 Byggingastíll Nýjabæjar – Pistill 3 

Nýibær er gott dæmi um meðalstóran 

torfbæ, sem byggður er í norðlenskum 

byggingastíl um miðja 19. öld. Norð-

lenskir torfbæir entust mun lengur en þeir 

sunnlensku, því veðurfar nyrðra er miklu 

stöðugra og ekki eins úrkomusamt eins og 

syðra (Haraldur Helgason, 2004, bls. 142, 

145). Nýibær hefur verið í umsjón Þjóðminjasafnsins og er skýrt dæmi um hve vel hefur 

tekist til að bjarga menningarverðmætum frá eyðileggingu. Á fyrri hluta síðustu aldar 

var bærinn orðinn mjög illa farinn. 

Mynd 2: Nýibær 
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5.1.3.2 Torfbæir á Íslandi – Pistill 4 

Torf var algengasta byggingarefni íslenskra húsa í 1100 ár. Íslendingar eru eina þjóðin á 

Norðurlöndum sem varðveitt hefur þá tækni að byggja úr torfi. Torfið var lélegt 

byggingarefni en var samt það eina sem fyrir hendi var (Þjóðveldisbærinn, án árs). 

Heimsminjanefnd Íslands vinnur að því að tilnefna ýmsa staði og byggingaarf 

Íslendinga til UNESCO. Í þessum tillögum eru margir frægustu torfbæirnir á Íslandi.  

Er aldrei að vita nema að Nýibær verði tilnefndur (Heimsminjar, án árs). 

Gengið inn í bæinn og til baðstofu. Þar er sagt frá ábúendum 
Nýjabæjar. Sé hópurinn mjög stór verður frásögnin að vera utandyra. 

Hér má einnig brydda upp á einhverjum sögum. 
Fer það allt eftir því um hvers konar hóp er að ræða. 

5.1.3.3 Ábúendur Nýjabæjar – Pistill 5 

Nýibær er að stofni til frá því í byrjun 19. aldar. Þá voru ekki margar byggingar á 

Hólum, nema Hóladómkirkja. Sr. Benedikt Vigfússon byggði Nýjabæ og bjó þar alla 

tíð. Hann efnaðist mjög á sinni tíð. Hann og kona hans eignuðust þrjár dætur og einn 

son Jón að nafni. Dæturnar dóu ungar. Þau ofvernduðu Jón og ólu hann upp nær 

eingöngu innandyra. Sr. Benedikt fann syni sínum konu sem Sigríður Halldórsdóttir hét. 

Hún var dóttir Þóru Gunnarsdóttur frá Laufási, sem Jónas Hallgrímsson greiddi lokka 

við Galtará. Þóra bjó síðustu æviárin í Nýjabæ, hjá dóttur sinni. Sr. Benedikt arfleiddi 

Jón að Nýjabæ og miklum auð. Jón varð ógæfumaður, sólundaði auðnum, missti 

Nýjabæ og fluttist vestur um haf (Morgunblaðið, 1994). 

Búið var í Nýjabæ allt til ársins 1945. Í dag er hann notaður til sýnis fyrir ferðafólk og 

aðra sem sækja Hóla heim(Hjalti Pálsson, 2011, bls. 147 - 148). 

Næsti áfangastaður nefndur til sögunnar. 
Hóladómkirkjugarður 

Gengið að Hóladómkirkju sunnanverðri, inn í kirkjugarðinn og numið 
staðar við leiði Þóru Gunnarsdóttur við aðaldyr kirkjunnar. Á leið í 

kirkjugarðinn gefst fólki tækifæri á að skoða hlaðna 
kirkjugarðsvegginn og steinhleðsluna í forkirkju Hóladómkirkju. 
Leiðin liggur aftur í tímann. Þetta tekur um það bil fimm mínútur. 

Áætlaður leiðsagnartími í kirkjunni og fyrir utan er 25 mínútur. 

5.1.4 Kirkjugarður – Pistill 6 

Í kirkjugarði Hóladómkirkju er að finna leiði Þóru Gunnarsdóttur. Leiðið stendur rétt 

hjá kirkjudyrunum að vestanverðu. Þóra Gunnarsdóttir bjó síðustu æviár sín í Nýjabæ á 

Hólum hjá dóttur sinni Sigríði, lést þar og var greftruð í Hólakirkjugarði. Þóra er fræg 

fyrir það að vera fylgdarkona Jónasar Hallgrímssonar norður yfir heiðar. Jónas varð 
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mjög hrifinn af henni og orti um hana eitt fegursta ástarkvæði sitt Ferðalok. Á legsteini 

Þóru er skráð eitt erindi úr þessu fagra kvæði (Morgunblaðið, 2007). 

Árið 1871 var framinn stórþjófnaður á Reykjum í Hjaltadal. Hinn grunaði að þessum 

verknaði hét Otti Sveinsson, vinnumaður á Hólum. Þóra Gunnarsdóttir skaut skjólshúsi 

yfir hann og fól hann í útihúsi á Hólum vetrarlangt. Þegar á leið guggnaði Otti á vistinni. 

Samverkamenn hans í þjófnaðinum tóku þá til þess ráðs að sálga honum og komu líkinu 

fyrir í gröf barns í Hólakirkjugarði. Upp um það komst seinna, en þá voru samverka-

mennirnir fluttir til Vesturheims og náðist aldrei til þeirra. Sakamál þetta varð fyrirmynd 

skáldsögunnar Rauðamyrkur eftir Hannes Pétursson (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 109). 

Farið inn í kirkjuna og fólki boðið til sætis. 
Saga kirkna Hólastaðar og byggingarsaga núverandi kirkju sögð. 

5.1.5 Hóladómkirkja – Pistill 7 

5.1.5.1 Almennt um kirkjuna 

Í hinu manngerða umhverfi Hóla, 

er Hóladómkirkja og turn hennar 

það kennileiti sem nær allir 

Íslendingar þekkja. Þess konar 

umhverfi er vitnisburður um 

söguna sem svo mikilsvert er að 

varðveita og segir til um tíðar-

andann (Menntamálaráðuneytið, 

2007, bls. 23). 

Hóladómkirkja er sú áttunda í röðinni af kirkjum á Hólum. Fyrstu kirkjuna lét Oxi 

Hjaltason byggja á 11. öld, en hann bjó á Hólum og var afkomandi Hjalta á Hofi, fyrsta 

landnámsmanns í Hjaltadal.  

Hóladómkirkja er byggð á árunum 1757 – 1763. Hún er elsta steinkirkja á Íslandi, 

byggð í síðbarrokkstíl. Arkitekt hennar var danskur, Laurids de Thurah. Bygginga-

meistari kirkjunnar var þýskur, Johan C. Sabinsky að nafni. Erfiðlega gekk að fá menn 

til byggingar kirkjunnar og lyktaði því svo, að gefin var út konungleg tilskipun, sem 

skikkaði bændur úr Skagafirði, Eyjafirði og Húnaþingum til að vinna kauplaust við 

kirkjubygginguna. Efniviður til kirkjusmíðinnar, rauður sandsteinn, var fenginn úr 

Hólabyrðu. Kirkjan var vígð árið 1763. 

Mynd 3: Hóladómkirkja 
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Í tímans rás lét kirkjan á sjá. Gert var við hana með nokkurra áratuga millibili, en alltaf 

sótti í sama farið. Árið 1989 – 1991 var hafist handa við gagngerar endurbætur á 

kirkjunni. Arkitekt endurbótanna var Þorsteinn Gunnarsson. 

Árið 1950 á 400 ára dánardægri Jóns Arasonar var hafist handa við bygginu turnsins 

sem stendur við Hóladómkirkju, eftir teikningum Sigurðar Guðmundssonar arkitekts 

(Þorsteinn Gunnarsson, Kristín Huld Sigurðardóttir, Kristján Eldjárn og Gunnar 

Bollason, 2008, bls. 166 - 177, 187). 

Grjótgarðurinn í kringum kirkjuna var hlaðinn á árunum 1974 - 1976. Grjótið er frá 

Mallandi á Skaga (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 224). 

Gestum boðið að koma upp í kór kirkjunnar þar sem sýndir verða 
legsteinar í gólfi og Hólabríkin kynnt. 

Sagt frá Guðbrandi Þorlákssyni biskup. 

5.1.5.2 Hólabríkin og legsteinar í altari – Pistill 8 

Altaristafla Hóladómkirkju er nefnd Hólabríkin. Hún er einhver dýrmætasti kirkjugripur 

á Íslandi. Talið er að Jón biskup Arason hafi fært Hóladómkirkju bríkina þegar hann 

gerðist biskup á Hólum. Bríkin er frá kaþólskri tíð, líklega frá 1520. Á henni eru hurðir 

öðru heiti vængir sem hægt er að loka henni með. Skrautverkið inn í henni er úr fugla-

kirsuberjaviði. Aftan á vængjunum eru málverk. Bríkin er afar þung og talið er að Danir 

hafi ætlað að flytja hana burt eftir siðaskiptin og dauða Jóns Arasonar. Þeir hafi hins 

vegar hætt við þá fyrirætlan sökum þyngsla hennar. Hún hefur staðist tímans tönn 

ótrúlega vel. Við endurgerð Hóladómkirkju á árunum 1989 - 1991 var gert við bríkina. 

Í altari Hóladómkirkju eru sex legsteinar fyrrum biskupa á Hólum og legsteinn Halldóru 

Guðbrandsdóttur biskups. Steinarnir höfðu í gegnum tíðina verið huldir í altarinu með 

tréhlerum. Við endurgerð kirkjunnar 1989 - 1991 voru þeir felldir í gólfið á ný og eru nú 

sjáanlegir (Þorsteinn Gunnarsson og Kristján Eldjárn, 1993, bls. 65 – 70, 77). 

5.1.5.3 Guðbrandur Þorláksson – Guðbrandsbiblía – Pistill 9 

Guðbrandur Þorláksson var einn nafntogaðasti biskup í lútherskum sið. Hólar risu hvað 

hæst á hans tíð, en fór hnignandi eftir dauða hans. Hann sat á Hólum lengur en nokkur 

annar biskup eða í hart nær 60 ár, frá 1557 til 1627. Síðustu ár ævi sinnar gerðist hann 

hrumur mjög og sá Halldóra dóttir hans um skylduverk hans að mestu leyti það sem 

hann átti eftir ólifað (Jón. Þ. Þór, 2006, bls. 361 – 363). 
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Árið 1584 kom Biblían út á íslensku og var prentuð og útgefin á Hólum. Hún var mikið 

stórvirki og ómentanleg í varðveislu íslenskunnar. Guðbrandur Þorláksson sá um 

útgáfuna og var biblía þessi kennd við hann æ síðan (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 199). 

Í Hóladómkirkju gefur að líta portrettmynd af Guðbrandi Þorlákssyni. Myndin mun vera 

fyrsta portrettmynd af Íslendingi, en málarinn var danskur (Þorsteinn Gunnarsson og 

Kristján Eldjárn, 1993, bls. 104). 

Gestir leiddir að skírnarfonti og Frúardyrum. Saga þeirra sögð ásamt 
saga róðukrossins sem þarna hangir. 

5.1.5.4 Skírnarsár og róðukross – Pistill 10 

Í miðri Hóladómkirkju stendur forkunnarfagur skírnarsár frá árinu 1674. Hann er 

höggvinn í barrokkstíl af skurðlistamanninum og bóndanum Guðmundi Guðmundssyni 

frá Bjarnastaðahlíð í Skagafirði. Sárinn er úr klébergi. Kléberg finnst ekki á Íslandi, en 

er algengt á Grænlandi og í Noregi. Ofan á sábörmunum er standa með fögru letri orð úr 

Matteusarguðspjalli: „Leyfið börnunum að koma til mín og bannið þeim það eigi því 

slíkra er Guðsríki” Á hliðinni sést hver hjó steininn og hvaða ár. 

Á norðurvegg Hóladómkirkju er þriggja metra hár róðukross, þar sem sjá má Jesú Krist 

á krossinum í fullri líkamsstærð. Krossinn er frá kaþólskum tíma, fyrri hluta 16 aldar og 

er í gotneskum stíl (Þorsteinn Gunnarsson og Kristján Eldjárn, 1993, bls. 46 – 47, 71). 

Farið í forkirkjuna þar sem saga hvítu bjálkanna og barnsleiðis sögð. 

5.1.5.5 Forkirkjan og barnsleiði – Pistill 11 

Þegar komið er inn í forkirkju Hóladómkirkju blasa við hvítmálaðir bjálkar sem m.a. 

bera uppi tvær kirkjuklukkur. Bjálkar þessir eru taldir vera úr Halldórukirkju, sem stóð á 

sama grunni og Hóladómkirkja, sú næsta á undan núverandi kirkju. 

Í forkirkjunni norðan kirkjudyra er minningarsteinn um lítið barn sem dó tveggja vikna 

gamalt. Barnið var dóttir Johans C. Sabinsky, yfirsmiðs Hóladómkirkju og vinnukonu á 

Hólum. Stúlkan hét Jóhanna Dóróthea, var fædd 26. október 1762 og dáin 11. nóvember 

sama ár. Nafn stúlkunnar, fæðingar og dánardægur má lesa á minningarsteininum og er 

skrifað á þýsku (Þorsteinn Gunnarsson og Kristján Eldjárn, 1993, bls. 40). 

Farið út úr kirkjunni 
og stansað á kirkjuhlaðinu og saga Jóns Arasonar sögð. 
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5.1.6 Við kirkjuturninn - Jón Arason – Pistill 12 

Kunnastur allra Hólabiskupa var Jón Arason, sem var síðasti kaþólski biskupinn og sat á 

Hólum 1524 til 1550. Hann var mikill kirkjuhöfðingi og framkvæmdamaður. Meðal 

annars. lét hann flytja inn fyrstu íslensku prentsmiðjuna. Hann stóð í miklum deilum við 

Skálholtsbiskup vegna þess að hann vildi ekki taka upp hinn nýja sið lútherskuna og 

samþykkti ekki siðaskipti á Íslandi. Á tímabili var hann nánast alvaldur á Íslandi. Einn 

var þó sem Jón Arason náði ekki að beygja undir vald sitt. Það var Daði Guðmundsson í 

Snóksdal í Dölum. Til að knýja Daða til hlýðni, hélt hann vestur ásamt sonum sínum 

Ara og Birni. Förin varð banabiti þeirra. Daði handtók þá feðga og lét flytja þá til 

Skálholts. Leikar fóru svo að þeir voru hálshöggnir í Skálholti, þann sjöunda nóvember 

1550 (Jón Þ. Þór, 2006, bls. 330 – 332). Lík feðganna voru flutt norður að Hólum til 

greftrunar. Sagan segir að þegar líkfylgdin kom á Hrísháls, þar sem sér heim að Hólum, 

hafi kirkjuklukkan Líkaböng byrjað sjálfkrafa að hringja og sprungið er komið var heim 

í hlaðá Hólum.  

Þegar 400 ár voru liðin frá andláti Jóns og sona hans árið 1950, var þeim reistur minnis-

varði á Hólum, 27 metra hár kirkjuturn við Hóladómkirkju. Í turninum er lítil kapella 

með grafhýsi sem varðveitir bein þeirra (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 

1981, bls. 107). 

Fyrir norðan skólahúsið á Hólum er Virkishóll. Í enda hans lét Jón Arason reisa virki sér 

og sínum til varnar þegar hann stóð í illdeilum við danska konungsvaldið. Í virkinu kom 

hann fyrir fallbyssum. Virkið nefndi hann Slotið. Enn má sjá tóftarbrot á Virkishól 

(Hjalti Pálsson, 2011, bls. 162). 

Haldið að Auðunarstofu. Stansað fyrir utan og saga hússins sögð. Nú 
er enn á ný haldið aftur til fortíðar. Þetta tekur um það bil fimm 

mínútur. 

5.1.7 Auðunarstofa 

5.1.7.1 Auðun rauði Þorbergsson – Pistill 13 

Auðun rauði Þorbergsson var biskup á 

Hólum 1313 – 1322. Hann lét reisa 

bjálkahús eitt mikið á Hólum. Viðir og 

timburstokkar til byggingarinnar voru 

tilhöggnir í Noregi og fluttir til Íslands. 

Hús þetta stóð sunnan við Hóla-

dómkirkju. Húsið stóð uppi í nær 500 ár, 

Mynd 4: Auðunarstofa 
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en var rifið 1810. Á þessum árum voru erfiðir tímar á Hólum, en viðirnir úr húsinu 

næstum jafnverðmætir og Hólajörðin, sem seld var 1801. Má nærri geta að margir hafi 

séð eftir þessu fornfræga húsi (Jón A. Baldvinsson og Þorsteinn Gunnarsson 2004, 

bls. 7 og 16 – 19). 

Hafist var handa við byggingu Auðunarstofu hinnar nýju árið 2000. Tveimur árum 

seinna var hún vígð (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 228). Húsið er rammgert að allri gerð og 

efniviðurinn norskir viðir. Þar er skrifstofa Hólabiskups, stór salur fyrir menningar-

viðburði og á lofti aðstaða fyrir fræðimann. Í kjallara Auðunarstofu eru kaleikar og aðrir 

dýrgripir Hóladómkirkju geymdir (Jón A. Baldvinsson, 2004, bls. 7 - 8). 

5.1.7.2 Guðmundur góði – Pistill 14 

Guðmundur Arason var einn nafntogaðasti biskup á Hólum fyrr á tíð. Hann var biskup á 

Hólum 1203 - 1237. Guðmundur var vinsæll hjá alþýðu fólks, enda bar hann hag þess 

fyrir brjósti, tók frá hinum ríku og færði þeim fátæku. Vegna þessa var hann nefndur 

Guðmundur góði og oft Gvendur góði.  

Guðmundur stóð í deilum við volduga höfðingja, hélt fram réttindum kirkjunnar og var 

oft hrakinn frá Hólum á tíð sinni vegna þess. Hann stóð m.a. í hatrömmum deilum við 

höfðingjann Kolbein Tumason. Skarst að lokum í odda milli þeirra á Víðineseyrum og 

féll Kolbeinn þar til ólífis. 

Guðmundur ferðaðist víða um Ísland og blessaði marga staði. Urðu mörg örnefni til um 

land allt, sem kennd eru við hann, t.d. Gvendarbrunnur og Gvendarlaug. Guðmundur 

var talinn heilagur maður og urðu margar þjóðsögur til um hann (Jón Þ. Þór, 2006, 

bls. 293 – 300). 

Á Hólum er fjöldi örnefna kennd við Guðmund góða. Má þar nefna Gvendarskál, 

Gvendaraltari og Gvendarbrunn. Rétt norður af Hóladómkirkju er Gvendarbrunnur, sem 

endurgerður var í núverandi mynd 1996 (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 163). 

Nú er leiðsögninni lokið. Gestum er bent á að líta inn í Auðunarstofu 
sem opin er alla daga, ganga að Gvendarbrunninum að vestanverðu 

við kirkjuna eða að styttunni af Gvendi góða í skógarjaðrinum skammt 
frá biskupssetrinu. Eins má benda gestum á að fara upp í kirkjuturninn 

sem er opinn og veitingastaðinn Undir byrðunni í skólahúsinu, þar 
sem hægt er að fá mat og kaffi. 
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5.2 Gönguleiðsögn í Hólaskógi og Gvendarskál 
Leiðsögn sem segir frá náttúru og umhverfi 

Ferðin hefst í Biskupagarði sunnanvert við aðalbyggingu Hólaskóla. Þar kynnir leið-

sögumaður sig fyrir hópnum. Hann kynnir sögu garðsins og biskupa Hólastaðar í stuttu 

máli. Þá hefst ferðin og verður genginn stikaði stígurinn austanvert við skólahúsið í átt 

til Hólaskógar, í gegnum hann upp á grasflöt sem heitir Paradís. Þar er stansað og 

Hólaskógur og saga hans kynnt. Þaðan er haldið niður á veginn sem gengur í gegnum 

Hólaskóg til austurs og haldið í allt að vatnsbóli Hóla. Þar er numið staðar og sagt frá 

vistfræði og umhverfi Hólaskógar. Áfram er haldið um stikuðu leiðina í austur allt upp 

að þar sem skógræktargirðingin er. Þar er numið staðar og leiðsögumaður segir frá 

Hólabyrðu og Gvendarskál. Enn er áfram haldið og stansað neðarlega í hlíðinni. Þar 

verður sagt frá Hjaltadal og fornum leiðum. Áfram er haldið upp brattann, stansað og 

sagt frá jarðfræði Hjaltadals og Hóla. Enn er haldið upp allt þar til í Gvendarskál er 

komið og haldið að Gvendaraltari. Þar segir leiðsögumaður frá Guðmundi góða. Eftir 

góða hvíld er haldið heim á leið en stansað einu sinni í mesta brattanum. og segir 

leiðsögumaður frá landslagi. Áfram niður er haldið allt að skógræktargirðingunni. Þar 

verður gerð göngustíga kynnt. Aftur er stansað við vatnsbólið. Þar segir leiðsögumaður 

frá mikilvægi skógarins fyrir börnin. Nokkru neðan við vatnsbólið verður sveigt til 

suðurs yfir mýrina sem þar er. Þar eru einar þrjár brýr. Þegar yfir þær er komið verður 

stansað og sagt frá trjátegundum í Hólaskógi. Að því loknu er haldið allt að Prestssæti 

austanvert við Hólaþorpið, þar sem útsýn er mjög góð. Þar segir leiðsögumaður frá 

nytjum, grisjun og umhirðu Hólaskógar. Hann bendir fólki einnig á það sem vert er að 

skoða á Hólastað og segir frá veitingastaðnum Undir byrðunni í aðalbyggingu 

Hólaskóla. Þar með er leiðsögðu ferðinni lokið. Ætlað er að hún taki fjóra klukkutíma 

og að hver pistill taki um þrjár mínútur í flutningi. 

Meginþemað og rauði þráðurinn sem leiðsögumaður fer eftir í pistlum sínum er náttúra 

og umhverfi Hóla, Hólaskógar og Gvendarskálar. 

Til glöggvunar fylgir kort af Hólaskógi með handrítinu þar sem hægt er að átta sig á 

leiðsögðu leiðinni (sjá viðauka, mynd: 5, kort nr. 1, bls. 50). 
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5.2.1 Biskupagarður 

(Hér er notaður sami pistill og í leiðsögn um Hóla 5.1.1) – Pistill 1 

Eins og allir sjá þegar ekið er í hlað á Hólum, er trjágarður sunnan við skólahúsið. 
Hann nefnist Biskupagarður. Uppruna Biskupagarðsins má rekja til ársins 1915. 
Sigurður Sigurðsson, þáverandi skólastjóri Bændaskólans á Hólum, lagði grunn að 
trjágarði sunnan við skólahúsið 1915. Garðurinn hlaut nafnið Biskupagarður. Nafnið 
er þannig tilkomið, að þegar birkiplöntur voru settar niður, var ein fyrir hvern biskup 
sem gegnt hefur embætti biskups á Hólum. Ekki hafa allar hríslurnar lifað, en trén sem 
nú má sjá í garðinum eru um það bil aldargömul (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 153). 
Biskupsetur var á Hólum í nær sjö aldir frá 1106. Frá upphafi hafa setið 36 biskupar, 
23 kaþólskir og 13 lútherskir. Margir nafntogaðir biskupar hafa setið á Hólum. Má þar 
nefna fyrsta biskupinn, Jón Ögmundarson, sem sat Hóla frá 1106 – 1121, Guðmund 
góða Arason 1203 – 1237 og Jón Arason, síðasta kaþólska biskupinn á Íslandi frá 
1524 - 1550 (Þorsteinn Gunnarsson, Kristín Huld Sigurðardóttir, Kristján Eldjárn og 
Gunnar Bollason, 2005, bls. 160). 
Núverandi víglubiskup á Hólum, er sr. Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Hún hlaut vígslu 
í ágúst 2012. Hún er fyrsta konan til að gegna vígslubiskupsembætti á Íslandi. Biskup 
Íslands sr. Agnes Sigurðardóttir, vígði hana til embættis (Þjóðkirkjan, 2012). Það er 
tímanna tákn að fyrsta konan sem gegnir biskupsembætti á Íslandi skyldi vígja fyrsta 
kvenvígslubiskupinn. 

Gengið í gegnum skóginn og komið niður á flötina Paradís og þaðan á 
aðalveginn sem liggur í gegnum hann. Stansað og sagt frá Hólaskógi. 

Paradísarflötin er í hjarta Hólaskógar, eitt elsta og fegursta rjóður 
skógarins og því upplagt að stansa þar og segja frá skóginum. 

5.2.2 Hólaskógur 

Eitt það fyrsta sem fólk sér þegar það kemur heim að Hólum er Hólaskógur. Hann er 

hluti af hinu manngerða landslagi sem Hólar eru í. Í sambýli manna og náttúru þarf að 

gæta vel að því að mannvirkjagerð falli vel að stöðum utan hefðbundinnar byggðar 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 23).  

Hólaskógur á sér rúmlega einnar aldar sögu. Í fyrstu voru trén ekki mörg, en þegar líða 

tók á bættist alltaf við. Verulegur skriður komst ekki á skógræktina fyrr en 1952, þegar 

stofnuð var Hóladeild Skógræktarfélags Skagfirðinga. Á árununm 1952 – 1979, voru 

gróðursettar hátt í 300.000 trjáplöntur. Frá 1977 hafa verið felld jólatré og gaf það 

nokkrar tekjur um árabil. Birki er aðal trjátegundin í skóginum, en einnig má finna 

fjórar furutegundir og fjórar grenitegundir. 
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Ráðist var í gerð tjaldstæðis sumarið 1985. Alls er Hólaskógur um 160 hektarar að 

stærð. Hin síðari ár, einkum eftir að ferðamálanám hófst á Hólum, hefur Hólaskógur 

öðlast markvissan sess sem útivistarskógur (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 167 - 168). 

Áfram gengið austur aðalveginn í gegnum Hólaskóg, upp fyrir 
vatnsból Hóla og að lúpínustóði, sem er við göngustíginn upp í 

Gvendarskál. Við vatnsbólið gefur að líta lyngbreiður og lúpínustóð. 
Lúpínan er aðkomin í íslenska náttúru og vistkerfi. Því er kjörið að 

flytja pistil um vistfræði og umhverfi. 

5.2.3 Vistfræði og umhverfi 

Vistkerfi er samofin heild lífvera og umhverfis, samlíf dýra og plantna. Í því má sjá 

hversu vöxtur og viðkoma eru mikil (Ágúst H. Bjarnason, 1975, bls. 14 - 15). Hóla-

skógur er að öllu leiti manngerður. Samt benda örnefni til að skógur eða kjarr hafi verið 

í hlíðum eins og örnefnið Raftahlíð segir til um, en svo heitir vesturhlíð Hólabyrðu. 

„Í skógrækt er litið á trén og allt umhverfi þeirra sem eina heild” (Haukur Ragnarsson, 

1990, bls. 17). Hólaskógur er ákveðið vistkerfi. Þegar skógrækt er hafin á landi breytist 

margt eins og gefur að skilja. Tré skógarins vaxa og veita skjól, ljóstillífun vex og dýra 

og fuglalíf breytist. Fjöldi fugla býr í Hólaskógi. Þar hafa sést allir skógarfuglar 

íslenskrar náttúru. Þar er einnig fjöldi rjúpna sem leita skjóls í skóginum. 

Þegar skógur fer að vaxa byrja sveppir að sjást í skógarbotni. Á síðari árum hefur fólk 

tínt sveppi til matargerðar í Hólaskógi. Í vesturjaðri skógarins vex mikið hvannstóð. 

Hvönnin er notuð til matargerðar hjá Ferðaþjónustunni á Hólum (Valgerður Björg 

Stefánsdóttir, munnleg heimild, 15. febrúar 2013). Í jaðri Hólaskógar að austanverðu 

eru breiður af lúpínu. Lúpínan er umdeild á Íslandi enda getur hún verið ágeng við aðrar 

tegundir og dreift sér mikið. 

Gengið áfram í austur upp að skógræktargirðingunni, stansað þar. 
Sagt frá Hólabyrðu og Gvendarskál, sem blasa nú betur við eftir að 

austur fyrir skóginn er komið. 
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5.2.4 Hólabyrða og Gvendarskál 

Aðal kennileiti Hóla eru fjallið sem staðurinn stendur undir. Það heitir Hólabyrða 

1248 m hátt og er eitt af hæstu fjöllum Tröllaskagans. Frá Hólum sést fjöldi gilja og má 

víða finna sandsteinslög í giljum þessum, rauð að lit. Úr þessum lögum var efni tekið til 

byggingar Hóladómkirkju. Hlíðin þar sem sjá má gilin heitir Raftahlíð sem bendir til að 

áður hafi hún verið þakin skógi. Í norðurhlið Hólabyrðu er gríðarmikil sylla sem heitir 

Gvendarskál. Syllan er berghlaup 650 m löng. Hlaupið hefur runnið niður hlíðina og 

myndað hóla þá sem Hólar eru kenndir við. Í Gvendarskál sunnanverðri er gríðarstór 

steinn sem nefnist Gvendaraltari (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 154, 163). 

Fjöldi ferðamanna sem sækir Hóla heim gengur upp í Gvendarskál, enda er þar merkt 

gönguleið í gegnum Hólaskóg. Sagan segir að Guðmundur góði hafi gengið upp í 

Gvendarskál til bænaiðkana. Svo trúheitur hafi hann verið að hann gekk berfættur upp í 

skálina á föstunni. Á Hólahátíðum sem haldnar eru á hverju sumri hefur skapast hefð að 

messa við Gvendaraltari (Hóladómkirkja, 2008). 

Stansað á leið upp hlíðina og sagt frá Hjaltadal. 
Eftir því sem ofar dregur eykst útsýnin. Á þessum tímapunkti tekur á 

að ganga upp í móti og því nauðsynlegt að hvílast. 
Þá er ágætt að segja frá því sem fyrir auga ber Hjaltadalnum og hinum 

fornum fjallaleiðum til og frá Hólum. 

5.2.5 Hjaltadalur og fornar leiðir 

Hjaltadalur er kenndur við Hjalta Þórðarson sem nam dalinn eins og getið er um í 

Landnámabók. Dalurinn er 30 km langur, umlukinn snarbröttum basaltfjöllum 

(Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1981, bls. 71). 

Hólar voru í þjóðbraut fyrr á tíð og þangað lágu leiðir hvaðanæva. Aðalleið til sjávar var 

niður að Kolkuósi sem var lífhöfn Hóla um aldir. Aðalleiðir austur á bóginn til Eyja-

fjarðar má telja Heljardalsheiði, Hólamannaveg og Hjaltadalsheiði. 

Heljardalsheiði liggur upp úr Kolbeinsdal að Atlastöðum í Svarfaðardal. Hún er um 

18 km löng og nær upp í um 870 m hæð. Um fimm tíma tekur að ganga leiðina. Síma-

lína var lögð yfir heiðina árið 1906 og var það fyrsta línan milli Eyjafjarðar og 

Skagafjarðar. 

Hólamannavegur var talsvert farinn fyrr á tíð og liggur leiðin upp í 1220 m hæð. Leiðin 

er um 32 km löng og liggur upp Hóladal og á milli Hóla og Baugasels í Barkárdal.  
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Mest farna leiðin milli Hjaltadals og Hörgárdals var Hjaltadalsheiði. Leiðin er 25 km 

löng frá Reykjum syðst í Hjaltadal að Flöguseli í Hörgárdal. Um tíu tíma tekur að ganga 

þar á milli (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 160). 

Stansað aftur á leið upp hlíðina. 
Sagt frá jarðfræði Hjaltadals og Hóla. Nú er brattinn verulegur og því 
nauðsynlegt að hvílast. Jarðfræðin er merkileg og því ágætt að kynna 

hana þegar útsýnin er svo mikil. 

5.2.6 Jarðfræði Hjaltadals og Hóla 

Hjaltadalur er á lághitasvæði eins og Skagafjörður allur. Berggrunnur í Skagafirði er 

basaltlagastafli sem hlóðst upp í eldgosum fyrir 8 - 10 milljónum ára (Ragna Karlsdóttir, 

Guðmundur I. Haraldsson, Auður Ingimarsdóttir, Ágúst Guðmundsson og Þórólfur 

H. Hafstað, 1991, bls. 7). 

Basalt er algeng bergtegund á lághitasvæðum, er dökkt á lit eða jafnvel svart og nefnist 

þá blágrýti. Blágrýtislög eru elstu jarðlög Íslands. Þau má sjá víða á Tröllaskaga og á 

Vestfjörðurm. Basalthraun eru þunnfljótandi og renna langar leiðir og mynda hellu eða 

apalhraun (Þorleifur Einarsson, 1973, bls. 7, 191). 

Hólastaður og Hólaskógur standa á svonefndu berghlaupi úr Hólabyrðu. Berghlaupið 

rann úr norðurenda Hólabyrðu og sést það greinilega þar sem Gvendarskál myndar syllu 

í byrðunni. Í Hólabyrðu eru víða sandsteinslög, rauð að lit. Úr einu sandsteinslagi 

byrðunnar var sóttur efniviður til byggingar Hóladómkirkju (Þorsteinn Gunnarsson 

o.fl., 2008, bls. 169). 

Gengið að Gvendaraltari og sagt frá Guðmundi góða. Hér þarf fólk að 
kasta mæðinni og nærast. Það er því langt stopp. Hér er það skylda 

leiðsögumanns að segja frá Gvendi góða sem Gvendarskál heitir eftir 
og tengjast menningararfi okkar.. 

5.2.7 Guðmundur góði 

(Hér er notaður sami pistill og í leiðsögn um Hóla.) 

Guðmundur Arason var einn nafntogaðasti biskup á Hólum fyrr á tíð. Hann var biskup 
á Hólum 1203 - 1237. Guðmundur var vinsæll hjá alþýðu fólks, enda bar hann hag þess 
fyrir brjósti, tók frá hinum ríku og færði þeim fátæku. Vegna þessa var hann nefndur 
Guðmundur góði og oft Gvendur góði.  



Bls. 39 af 52 

Guðmundur stóð í deilum við volduga höfðingja, hélt fram réttindum kirkjunnar og var 
oft hrakinn frá Hólum á tíð sinni vegna þess. Hann stóð m.a. í  hatrömmum deilum við 
höfðingjann Kolbein Tumason. Skarst að lokum í odda milli þeirra á Víðineseyrum og 
féll Kolbeinn þar til ólífis. 
Guðmundur ferðaðist víða um Ísland og blessaði marga staði. Urðu mörg örnefni til um 
land allt, sem kennd eru við hann, t.d. Gvendarbrunnur og Gvendarlaug. Guðmundur 
var talinn heilagur maður og urðu margar þjóðsögur til um hann (Jón Þ. Þór, 2006, 
bls. 293 – 300). 
Á Hólum er fjöldi örnefna kennd við Guðmund góða. Má þar nefna Gvendarskál, 
Gvendaraltari og Gvendarbrunn. Rétt norður af Hóladómkirkju er Gvendarbrunnur, 
sem endurgerður var í núverandi mynd 1996 (Hjalti Pálsson, 2011, bls.163). 

Stansað í hlíðinni á leið niður 
og sagt frá landslagi Hóla og Hólaskógar. Hvíldar er þörf á niðurleið. 

Útsýnin er mikil yfir landið og því ágætt að segja frá landslaginu í 
kring. 

5.2.8 Landslag 

Hólar með Hólaskóg í bakgrunni hefur skapað ákveðið manngert landslag í því náttúru-

lega eins og þeir sjá sem sækja Hóla heim. „Landslag merkir svæði sem fólk sér og 

fengið hefur ásýnd og einkenni vegna samspils náttúrulegra og/eða mannlegra þátta” 

(Evrópski landslagssáttmálinn, án árs). Ekki er það vafa undirorpið að Hólaskógur 

rammar inn fegurð Hóla og laðar að ferðafólk í ríku mæli. Einkum er skógurinn 

heillandi fyrir útivistarfólk, skógræktarfólk og náttúruunnendur. Margir koma ár eftir ár 

til dvalar og gönguferða um Hólaskóg. Hólaskógur er skýrt dæmi um hvernig manngert 

umhverfi laðar að ekki síður en hið náttúrulega. Með samspili hins náttúrulega og 

mannlega má skapa umhverfi sem er jákvætt og öllum til yndisauka. 

Stansað við girðinguna á leið niður. 
Sagt frá göngustígum og gerð þeirra, sem er nauðsynlegt til kynningar 

á hinu manngerða í náttúrunni. 

5.2.9 Göngustígar 

Þeir sem heimsækja Hólaskóg verða fljótt varir við það að merktir göngustígar liggja 

um skóginn. Gerð göngustíga eykur aðgengi fólks að skóginum og auðveldar því að rata 

um hann. Hönnun og gerð göngustíganna er því mikilvægur þáttur í að gera skóginn að 

aðlaðandi stað fyrir alla sem um hann fara. ,,Góð hönnun sprettur fram úr samvinnu 

margra aðila og byggir á gagnkvæmu trausti allra þeirra sem að verkinu koma” 

(Borghildur Sóley Sturludóttir, 2011, bls. 10). 
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Víða má sjá nýlagða göngustíga og viðgerðir á eldri stígum í Hólaskógi. Á hverju ári 

koma sjálfboðaliðar á vegum Umhverfisstofnunar til viðhaldsverkefna á göngustígum í 

Hólaskógi og Hólastað. Sjálfboðaliðarnir koma frá öllum heimshornum (Umhverfis-

stofnun, 2013). Við störf sín kynnast þeir íslenskri náttúru og má telja það stóran þátt 

í góðri landkynningu. Þess má einnig geta að göngustígagerð er kennd nemendum 

Ferðamáladeildar Hólaskóla.  

Stansað á leið í gegnum skóginn við vatnsból Hóla 
og sagt frá gildi Hólaskógar fyrir börnin sem mjög oft eru með í för 

full áhuga um umhverfi sitt. 

5.2.10 Börn með í för 

Stór hluti þeirra sem heimsækja Hólaskóg eru börn. Mikilvægt er að börn öðlist góða 

reynslu af náttúrulegu umhverfi og er það ávísun á að þau gangi vel um hana og vilji 

vernda hana (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2011, bls. 66). Hólaskógur hefur ótal 

margt upp á að bjóða handa börnum. Þar má nefna fræðslu og skemmtanagildi. 

Í barnaskólanum á Hólum er skógurinn stór þáttur í kennsluumhverfi barnanna sem og 

leiksvæði þeirra. Það hefur sýnt sig að þau börn sem heimsótt hafa Hólaskóg og átt þar 

góðar stundir, koma þangað aftur og aftur. 

Stansað þegar komið er yfir brýrnar í mýrinni sunnan við aðalveginn. 
Sagt frá trjátegundum í Hólaskógi. Hér sér vel yfir skóginn í suðurátt. 

Þar sem skógurinn er manngerður er fróðlegt fyrir fólk að kynnast 
þeim trjátegundum sem skóginn prýða. 

5.2.11 Trjátegundir í Hólaskógi 

Tré sem eru gróðursett í manngerðum skógum koma frá mörgum löndum sem liggja 

norðarlega á hnettinum. Nefna má lönd og svæði eins og Kanada, Bandaríkin, Alaska, 

Rússland og Noreg (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999, bls. 83). 

Birki og ösp eru einu lauftréstegundirnar í Hólaskógi. Af barrtrjám má nefna lerki, 

sitkagreni, blágreni, hvítgreni, rauðgreni, stafafuru, bergfuru, broddfuru og skógarfuru 

(Hjalti Pálsson, 2011, bls. 167). 
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Grenitegundirnar koma aðallega frá Alaska, Skandinavíu og Rússlandi sem og 

furutegundirnar. Lerkið kemur hins vegar að lang mestu leyti frá Rússlandi 

(Haukur Ragnarsson, 1990, bls. 77 – 88). 

Gengið að Prestssæti þar sem sér vel yfir Hólaskóg.  
Sagt frá umhirðu, grisjun og nytjum af Hólaskógi 

til að fræða fólk um það hvaða not við höfum af skógi. 
Þetta er lokafrásögn leiðsögumanns. 

Í lokin bendir hann gestum á Hólastað sjálfan og þau mannvirki og 
byggingar sem þar er vert að skoða. Einnig bendir hann á 

veitingastaðinn Undir byrðunni í skólabyggingunni, þar sem hægt er 
að fá veitingar af ýmsu tagi. Hér gefst leiðsögumanni einnig ágætt 

tækifæri til að kynna fleira sem vert er að skoða á Hólum. 

5.2.12 Umhirða, grisjun og nytjar 

Land það sem ætlað er til skógræktar verður að vera friðað og afgirt fyrir búfé (Haukur 

Ragnarsson, 1990, bls. 201). Ljóst er að skógur sem gegnir jafn margþættu hlutverki 

eins og Hólaskógur verður að vera friðaður fyrir ágangi búfjár. 

Eitt af grundvallaratriðum í umhirðu skóga er grisjun. Hún hefur mjög góð áhrif á 

skóginn. Trén sem eru eftir fá meiri birtu og yl, næringarforði eykst, meiri úrkoma 

kemst niður í jarðveginn og rótarkerfi styrkjast (Haukur Ragnarsson, 1990, bls. 201). 

Á Íslandi hefur viljað brenna við að skógar séu ekki nógu oft grisjaðir. Vöxtur trjáa 

síðustu ár hefur verið mjög ör vegna hlýnandi veðurfars. Hólaskógur hefur þurft að 

gjalda þess að vera ekki nægjanlega grisjaður og er þar mikið verk óunnið svo 

skógurinn nýtist betur sem útivistarsvæði (Hjalti Pálsson, 2011, bls. 168). 

Síðast liðin sumur hafa verið mjög þurrviðrasöm á Hólum. Hefur það oft valdið ferða-

þjónustuaðilum staðarins áhyggjum vegna aukinnar eldhættu í Hólaskógi. Er það 

einkum þegar fólk glóðarsteikir mat sinn á tjaldstæði skógarins og fer óvarlega með eld 

(Ólafur Jónsson, munnleg heimild, 17. apríl 2013). 

Ljóst er að margvíslegar nytjar má hafa af Hólaskógi. Verði grisjað eins og þarf að gera 

myndast gríðarlegur efniviður sem nota má á ýmsan hátt. Má í þessu tilviki benda á 

hvernig Hallormsstaðaskógur er nytjaður á arðbæran hátt. 
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6 Niðurstöður 
Við hönnun á leiðsögninni þurfti ég að taka tillit til fjölda þátta eins og greint er frá 

í fræðilegri umfjöllun verkefnisins. Það sem umfjöllunin bendir einkum á og rökstyður 

er hversu mikilvægt hlutverk leiðsögumanns er, ábyrgð og skyldur. Í leiðsögðu ferðinni 

um Hólastað er það einkum sagan og menningin sem leiðsögnin þarf að koma til skila. 

Hinn rauði þráður er ferð aftur í tímann í sögu Hóla. Inn í þetta fléttast trúmál, 

byggingalist, manngert umhverfi og fleiri þættir. Þetta hafði ég einkum í huga þegar ég 

hannaði ferðina og pistlana, að koma öllu þessu til skila til gesta og ferðafólks. 

Í ferðinni um Hólaskóg og Gvendarskál er rauði þráðurinn náttúran og umhverfið. Þar 

þarf að koma til skila hugtökum um manngert umhverfi, hvernig nýta má það til margra 

hluta og njóta þess sem og náttúrunnar sjálfrar. Þetta hafði ég í huga eins og í fyrri 

ferðinni. Pistlana í handritunum hannaði ég einnig með það í huga að þeir tengdust vel 

og héldu rauða þræðinum.  

Við hönnun beggja leiðsögðu ferðanna varð ég að leggja áherslu á þætti sem hlutverk 

leiðsögumanns hefur að geyma. Þessir þættir verða allir að vera til staðar eigi leiðsögn 

að verða eftirminnileg og fróðleg. Séu þeir fyrir hendi tekst leiðsögumanninum að skapa 

upplifun fyrir gestina og veita þeim ánægju. Um þessa þætti fjallaði ég í fræðilega kafla 

verkefnisins. Þeirra mikilvægastir eru að leiðsögumaður sé leiðtogi, gestgjafi, hafi 

gaman af fólki og sé gleðigjafi. Til að koma þessum þáttum á framfæri þarf hann að 

hafa tæknilegu hlutina á hreinu, ná eyrum allra, halda athygli fólks, vera stuttorður og 

gæta tímamarka og vera jákvæður og skemmtilegur. 

Í umræðunni um samskipti og samstarf ferðaþjónustuaðila á Hólum fjallaði ég um 

mikilvægi þess að samstarf og samskipti séu í lagi. Þessi umfjöllum á að rökstyðja það 

álit mitt að þessir þættir verði að vera í lagi. Séu þeir í lagi álít ég að mjög gott sé að 

hafa til reiðu handrit að leiðsögðum ferðum um Hólastað, Hólaskóg i Gvendarskál.  

Í mínum huga er tilgangur þess að hanna leiðsögn eins og hér um ræðir sá að stuðla að 

því að vandað sé til verka við móttöku og leiðsögn ferðafólks og gesta sem sækja Hóla 

heim. Hönnuð leiðsögn á að nýtast ferðaþjónustuaðilum sem hluti þess ferlis sem 

móttaka gesta er. Sé vel og sómasamlega að öllum þáttum staðið og fari ferðafólk og 

gestir ánægt með ógleymanlegar minningar frá Hólum, þá er björninn unninn í mínum 

huga. Ánægður viðskiptavinur er besta auglýsingin í allri ferðaþjónustu. 
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7 Hagnýtt gildi 
Eins og að framan greinir hef ég starfað við leiðsögn á Hólum í nokkur sumur. Ég hef 

orðið þess áskynja í störfum mínum að skort hefur á að leiðögn og leiðsagðar ferðir um 

Hólastað og nágrenni séu í fastmótuðu ferli. Á Hólum eru margir aðilar sem koma að 

móttöku ferðafólks og gesta. Mér hefur á stundum fundist að of margir aðilar væru að 

fást við sama hlutinn á staðnum án samræmingar. Þetta tvennt sem ég nefni varð mér 

mikill hvati til að semja og hanna leiðsögn fyrir Hóla. Ég nota þetta tvennt einnig sem 

röksemd fyrir hagnýtu gildi verkefnis míns. Þegar ég hannaði verkefnið hafði ég 

hagnýta gildið sífellt í huga. Verkefnið er ekki flókið og á að vera öllum aðgengilegt. 

Handrit verkefnisins eru hönnuð með tímamörk í huga og efniviður allur tengdur 

Hólum. Mögulegt á að vera að nota það í leiðsögn með alla hópa sem sækja Hóla heim. 

Pistlarnir eru stuttir og ættu að ná eyrum fólks. Samstarfsfólk mitt á Hólum hefur oft 

nefnt það við mig að það hafi lítið í höndunum komi gestir í heimsókn og óska eftir 

leiðsögn um Hóla. Þetta nota ég til að rökstyðja það að ég skyldi hanna verkefni mitt 

sem og hagnýtt gildi þess. Vonast ég til að það nýtist sem flestum. 
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8 Lokaorð 

Í BA-verkefni mínu hef ég fjallað ítarlega um leiðsögn og leiðsögumenn og hannað tvær 

leiðsagðar ferðir í handritsformi um Hóla, Hólaskóg og Gvendarskál. 

Tilgangur minn er fyrst og fremst sá að verkefni mitt komi ferðaþjónustuaðilum á 

Hólum að notum með hagnýtt gildi í huga. Það er skylda okkar sem störfum í 

ferðaþjónustu á Hólum að kynna menningararf okkar náttúru og umhverfi fyrir öllum 

þeim sem sækja Hóla heim. 

Ég vil með verkefni mínu leggja mitt að mörkum til að svo megi verða og að leiðsögn á 

Hólastað komist í fastmótaðra ferli en verið hefur. 
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