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YFIRLÝSING HÖFUNDAR 
 
 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin 

athugunum, er samið af  mér og að það hefur hvorki að hluta né í 

heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.  

 

 

 

           Hildur Hartmannsdóttir  
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ÁGRIP 
 
Verkefnið fjallar um arf, skipulag og framtíðarsýn fyrir Hóla í 

Hjaltadal. Meginmarkmið verkefnisins er að skoða með hvaða hætti 

má styrkja staðaranda og miðla hinum forna menningararfi Hóla í 

Hjaltadal með nýju og efldu skipulagi svo staðurinn geti haldið reisn 

sinni og virðingu til frambúðar. 

Menningararfur Hóla snýst um, sögu, forna frægð, sambandið á milli 

manns og náttúru, og trúarlegrar vitundar. Okkur ber skylda til að 

skila þessum verðmætum sem staðurinn býr að til komandi kynslóða 

svo þær öðlist skilning á fortíðinni. Það er best gert með því að taka 

tillit til menningararfleiðar í öllu skipulagi og ákvarðanatöku fyrir 

staðinn. 

Markmiðum verkefnisins var fylgt eftir með því að draga athyglina 

að sérkennum Hólastaðar út frá  hönnun á öflugu stígakerfi svo hægt 

sé að auka aðgengi að menningarverðmætum og möguleikum til 

upplifunar af staðnum. Bein upplifun af náttúru og menningu skapar 

mikilvæg tengsl og virðingu fyrir stað og arfleið. Því meira sem við 

vitum um umhverfið því meiri virðingu berum við fyrir því. Á þann 

hátt getur staður eins og Hólar í Hjaltadal öðlast aukið framtíðar-

vægi. 

 

 

 

Lykilorð: Hólar, saga, arfleið, menning, staðarandi, skipulag og 

framtíðarsýn 
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1 INNGANGUR 
 

Fyrr á öldum lágu þjóðleiðir að Hólum í Hjaltadal. Flestum var 

staðurinn kunnur því þar var biskupstóll og menningarlegur 

höfuðstaður Norðurlands. Í dag eru Hólar úr alfaraleið og virðingu 

staðarins ekki haldið eins hátt á lofti og áður var, þó svo að hann sé 

einn merkasti sögu- og menningarstaður landsins ásamt því að þjóna 

mikilvægu hlutverki í rannsóknar- og menntastarfi. 

Starfsemin á Hólum heyrir að mestu undir ráðuneyti mennta og 

menningarmála því Háskólinn á Hólum er stærsti atvinnuveitandinn 

á svæðinu. Háskólinn á Hólum hefur nú þegar skapað sér sérstöðu í 

námsframboði og rannsóknum en spurning er hvort það nægi til að 

skipa sér sess til framtíðar. Niðurskurður og kröfur hins opinbera um 

hagræðingu í rekstri gera framtíð skólans fremur ótrygga. Ef 

starfsemi Háskólans dregst saman eða verður lögð niður mun það 

ekki aðeins hafa áhrif á Hólastað heldur allt nærsamfélagið og ímynd 

staðarins.  

Í nútíma samfélagi og á svo merkum stað sem Hólum nægir ekki að 

leggja allt í að byggja upp sterka innviði með öflugu háskólastarfi. 

Það þarf að huga að heildarmyndinni til að tapa ekki ímynd og stolti 

staðarins því upplifunin að sækja staðinn heim hefur mikið að segja 

um gildi staðarins. 

1.1 TILURÐ VERKEFNIS 
Forsögu þessa verkefnis má rekja til þess að höfundur hugðist vinna 

á sínum æskuslóðum í Skagafirði sumarið fyrir áætlaða útskrift. Þótti 

því kjörið að nýta stað og stund til að vinna að undirbúningi 

lokaverkefnis. Hólar í Hjaltadal urðu fljótlega fyrir valinu þar sem 

höfundur hefur sterka tengingu við staðinn og ber hag og stolt 

staðarins fyrir brjósti.   
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1.2 MARKMIÐ 
Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða með hvaða hætti má 

styrkja staðaranda og miðla hinum forna menningararfi Hóla í 

Hjaltadal út frá nýju og efldu skipulagi svo staðurinn geti haldið 

reisn sinni og virðingu til frambúðar. Tilgangurinn er að koma með 

tillögu að skipulagi sem nær að auka vitund um sögu og arfleið 

okkar. Tryggja stolt Hólastaðar til framtíðar og eftirminnilega 

upplifun þeirra sem sækja staðinn heim jafnt til fræðslu, dvalar eða 

búsetu.  

 

Þessu markmiði skal náð með því að:  

• Kryfja sögu Hóla. 

• Meta landslag og kosti þess. 

• Greina sérstöðu svæðisins. 

• Koma með tillögu að framtíðarsýn með áherslu á skipulag og 

forna frægð. 
 

Út frá markmiðum verkefnisins var mótuð rannsóknarspurning:  

Hvernig er hægt að standa vörð um arfleið okkar og tryggja 

stöðum eins og Hólum framtíð? 
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2 GÖGN OG AÐFERÐIR 
 

2.1 VINNUFERLI 
Undirbúningur verkefnis hófs með myndatöku, viðtölum og 

almennri upplýsingaöflun um starfsemi og uppbyggingu á svæðinu.  

Í upphafi ritgerðasmíðar var afmörkun ákveðin. Saga svæðisins var 

síðan skoðuð til þess að átta sig á hvað það er sem gerir Hóla að 

þeim stað sem hann er í dag og hvað það var sem réði staðarvali. Því 

næst var gerð landslagsgreining til að meta landslag út frá helstu 

einkennum og sértöðu svæðisins. Krafðist sú vinna frekari 

vettvangsferða á svæðið til að kynna sér vissa staðhætti og afla 

gagna. Að lokum voru niðurstöður greiningar dregnar saman og 

hönnunartillaga mótuð út frá því. 

 

2.2 AÐFERÐAFRÆÐI OG GÖGN 
Mikið er til af rituðum heimildum um sögu Hóla og var því af nógu 

að taka.  Aðallega var þó stuðst við bókina Hólastaður eftir 

Gunnlaug Björnsson fyrrum kennara á Hólum og Byggðasögu 

Skagafjarðar eftir Hjalta Pálsson. Núverandi staða og ásýnd 

svæðisins var metin út frá dvöl, vettvangsferðum og loftmyndum.  

Við greiningarvinnu var stuðst við norska aðferðafræði úr Veileder 

Metode for landskapsanalyse i kommuneplan  ásamt því að skoða 

ýmis fræði sem við koma landslagi og menningu og það ber hæst; 

New cultural landscapes eftir Maggie Roe og Ken Taylor. 

 

3 MENNINGARARFLEIÐ 
Ýmsir hafa reynt að koma með skilgreiningu á hvað menningararfur 

er og hvað teljist í raun til menningararfs. Valdimar Tr. Hafstein 

þjóðfræðingur er einn af þeim. Hann ritaði grein í Lesbók 

Morgunblaðið árið 2006 um merkingu og mikilvægi 

menningarafsins. Samkvæmt grein hans er menningararfur hreyfiafl 

sem drífur áfram athafnir og er hann sjónarhorn á okkar daglega 

umhverfi. Meðvitundin um hann breytir afstöðu fólks hvernig það 

skilur umhverfi sitt og sjálft sig.  

„Útsaumur er til að mynda ekki lengur samur og áður ef maður 

álítur að með því að sauma út sé maður að viðhalda verðmætum 

menningararfi. Hinn meðvitaði „menningarerfingi" leggur annan 

skilning í verk sín en sá sem saumar bara út án þess að hugsa um 

útsauminn í heildarsamhengi fortíðar, framtíðar og menningarskila 

milli kynslóða. Með því að skoða hluti, atferli og tjáningu undir 
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merkjum menningararfs er þeim stillt upp sem sínum eigin 

táknmyndum, sem ímyndum sjálfs sín. Þannig fá þau framlengingu á 

tilveru sinni sem arfur, þ.e. sem fulltrúar fortíðarinnar í 

samtímanum.”(Valdimar Tr. Hafstein, 2006, bls.). 

 

3.1 MIKILVÆGI STAÐA 
Staðir eru misjafnlega mikilvægir í huga okkar.  Sumir hafa skipað 

sér mikilvægan sess en aðrir ekki. Til dæmis eru flestir Íslendingar 

sammála um táknrænt gildi Þingvalla út frá sögunni þó svo að í raun 

hafi þeir margþætt og sérstakt gildi út frá náttúru, fagurfræði, 

þjóðfræði og vísindalegu gildi. Málið er að staðir öðlast 

menningargildi af mismunandi ástæðum. Það getur verið vegna 

sögulegs hlutverks eða viðburða, vegna þess að þeir tengjast 

ákveðnum einstaklingum, eða vegna náttúrugildis (Ástráður 

Eysteinsson, 2005). 

Á heimsminjaskrá UNESCO eru þeir staðir í heiminum sem taldir 

eru hafa sérstakt gildi á heimsvísu í menningarlegu eða náttúrulegu 

tilliti. Um 760 staðir um allan heim eru nú á skránni. Þingvellir er 

einn af þessu stöðum og fékk þá tilnefningu á grundvelli þess hve 

staðurinn er helgur og bundinn fornum hefðum (Þingvellir, á.á.). 

Þeir staðir á Íslandi sem kæmu næst á eftir Þingvöllum í slíkri 

tilnefningu eru tvímannalaust Hólar og Skálholt því einnig hafa þeir 

einstakt menningarlegt gildi út frá helgi og miðaldarmenningu. 

 

3.2 MENNINGARLANDSLAG 
Hugtakið menningarlandslag er frekar nýtt af nálinni. Upphaf 

vakningar og aukinnar áherslu á menningarlandslag má rekja til 

þriggja sáttmála. Sá fyrsti var kynntur fyrir tuttugu og tveimur árum 

(1992) af UNESCO og er hann alþjóðlegur samningur til verndar 

heimsminjum. Annar sáttmálinn er Evrópski Landslagssáttmálinn 

sem samþykktur var af Evrópuráði árið 2000 og síðast en ekki síst er 

svo sáttmáli náttúrverndarsamtakanna IUCN um verndun 

náttúruauðlinda (Roe og Taylor, 2014). Allir þessir samningar minna 

okkur á verðmætt samspil manns og náttúru sem skapast við búsetu 

og hversu viðkvæmt jafnvægi getur ríkt þar á milli. 

Menningarlandslag endurspeglar í raun hin órjúfanlegu og 

margvíslegu tengsl milli mans og náttúru sem má nálgast frá ýmsum 

sjónarhornum. Það getur ýmist verið sjónrænt, félagslegt, sögulegt 

eða mannlegt (Auður Sveinsdóttir, 2012).  
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4 ATHUGUNARSVÆÐIÐ 
 
Hjaltadalur sem Hólar eru kenndir við eru í austanverðum Skagafirði. 

Fjöllin sem umlykja dalinn rísa hátt og tilheyra svonefndum 

Tröllaskaga sem er skaginn milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Miðja 

vegu í Hjaltadal standa Hólar í skógi vaxinni hlíð við norðurenda 

Hólabyrðu. Nánar tiltekið undir mikilli skál sem hefur orðið til vegna 

berghlaups úr fjallinu og nefnist Gvendarskál.  

Næstu þéttbýlisstaðir eru Sauðárkrókur sem er í 32 kílómetra 

fjarlægð og Hofsós í um 20 kílómetra fjarlægð. 

  

 

 

 

Mynd 1 - Yfirlitskort sem sýnir staðsetningu Hóla 

Mynd 2 - Horft heim að Hólum frá vestur hlíðum Hjaltadals 
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4.1 LEGA OG MÖRK 
Athugunarsvæðið afmarkast að mestu af 

landamerkjum Hólalands. Það miðast við 

Hjaltadalsá að vestan verðu, Víðinesá að 

norðan og fjallsgirðingu ofan og austan 

staðar. Sunnan megin eru farið töluvert 

innar en óskráð landamörk segja til um. 

Ræðst það af virðingu við lifandi og 

fullnýtt landbúnaðarlandslag. Er því dregin 

bein lína frá syðstu skógarmörkum og 

niður að á í vestri. Lenda þar með helstu 

útihús, tún og beitarhólf staðarins utan við 

athugunar-svæðið (Sjá kort hér til hliðar). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mynd 3- Kort sem sýnir mork athugunarsvæðisins   
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5 LANDSLAGSGREINING 
 

5.1 STAÐARVAL 
Á miðöldum var þéttbýlt á Hólum í Hjaltadal því staðurinn hafði 

mikið vald og vægi. Hann var í raun höfuðstaður Norðurlands því 

þar var biskupsstóll fyrir norðlendingafjórðung frá 1106 – 1801. 

Tildrög þess má rekja til þess að norðlendingar fengu því framgengt 

að landinu yrði skipt upp í tvö biskupsdæmi svo þeir gætu fengið 

sinn eigin biskup (Pétur Bjarnason, 1991). 

 

Ekki liggja fyrir heimildir um hvers vegna Hólar urðu fyrir valinu 

sem biskupasetur. Til að átta sig á hvað réði staðarvali fyrir 

biskupsstól að Hólum í Hjaltadal er nauðsynlegt að horfa í 

miðaldarsamfélagið og byggðamótun þess tíma. Ólíkt því sem er í 

dag hefur framleiðslan líklega ekki haft áhrif á staðarvalið heldur 

samgöngurnar. Því þær eru órjúfanlegur áhrifavaldur í staðsetningu 

þéttbýlis (Dr. Bjarka Jo ́hannesson, 1998). 
Hólar hafa legið vel við samgöngum bæði innan héraðs og utan. 

Sæmilega greiðfært var yfir heiðar og skörð á Tröllaskaga til að 

komast yfir í Eyjafjörð og að Gásum sem var önnur mikilvæg 

miðstöð á miðöldum. Úr Skagafirði lá einnig þekkt leið yfir Kjöl 

sem var hagstætt ef ferðast þurfti til Skálholtsbiskupsdæmis. 

Mikilvægt var fyrir biskupstól að hafa tryggt aðgengi og bakland við 

útlönd því kirkjan var alþjóðastofnun fyrr á öldum. Aðalhöfn í 

Skagafirði á miðöldum var í Kolkuós (Kolbeinsárós) sem er skammt 

frá Hólum. Samkvæmt fornleifarannsóknum bendir allt til að hún 

hafi skipt höfuðmáli þegar ákveðið var að gera Hóla að biskupssetri 

(Ragnheiður Traustadóttir, 2003). 

Aðrir þættir hafa eflaust einnig haft áhrif á staðarval biskupsstóls og 

má þar nefna landslag, veðurfar, snjóalög, haglendi og búsæld. 

Ásamt þeirri staðreynd að þegar velja átti jörð undir biskupsstól kom 
Mynd 4 - Kort sem sýnir skiptingu biskupsdæma 
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það í ljós að höfðingjar á Norðurlandi voru ófúsir að standa upp af 

jörðum sínum og rýma fyrir biskup. Það var ekki fyrr en Illugi 

prestur Bjarnason gaf jörð sína til biskupsseturs að úr rættist (Pétur 

Bjarnason, 1991). 

 

Mynd 5 - Hólar í Hjaltadal skömmu eftir 1800 

 

FORNAR ÞJÓÐLEIÐIR 
Samskiptagötur lágu fyrr sem nú á milli staða en leiðin er víða önnur 

en áður var. „Lengri aðalleiðirnar lágu milli bæja og byggðakjarna, 

verstöðva, verslunarmiðstöðva, þingstaða eða kirkna, hvort sem var 

með ströndum landsins, yfir fjallgarða, heiðar, ása og úfin eða slétt 

hraun. Leiðirnar voru mislangar, allt frá og til fjarlægustu 

landshluta eða bara út frá bæ í fjárskjólið og stekkinn. Segja má t.d. 

að allar leiðir hafi um tíma legið til og frá Þingvöllum.” 

 ( Hallgrímur Helgi Helgason, 2008, bls. ) 

ÞJÓÐLEIÐ TIL HÓLA 
Fornar samskiptagötur Hóla í Hjaltadal hafa margar verið fjölfarnar 

þjóðleiðir. Öflug tenging var jafnt innan sveitar sem milli landshluta. 

Menn ferðuðust ýmist á hestum eða gangandi lengri eða skemmri 

leiðir og létu ekki fjöll eða firnindi hamla för. Einar fimm 

mismunandi leiðir lágu til að dæmis til austurs yfir hinn gríðarlega 

fjallgarð milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar.  Heljardalsheiði er þeirra  

greiðfærust og fjölfarin enn í dag af göngu- og reiðmönnum. 

Hjaltadalsheiði er seinfarnari og erfiðari leið en var töluvert fjölfarin 

áður. Svo kallaður Hólamannavegur liggur um Hólamannaskarð og 

yfir í Barkárdal og af nafninu að dæma hefur hann einnig verið 

fjölfarin. Leiðir um héraðið lágu bæði á láglendi og yfir fjallaskörð. 

Ef farið var út Hjaltadal að austan lá leið annað hvort niður að 

Kolkuóshöfn og áfram út strandlínuna, eða þá um Hrísháls þar sem 

leið lá fram í Blönduhlíð og yfir í  Hegranes. Einnig lá styttri leið 

milli Hóla og Blönduhlíðar um fjallaskörð Hvammsfjalls (Sjá helstu 

leiðir á mynd 6 ). 
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FORNAR ÞJÓÐLEIÐIR  

Kort 1 Mynd 6 - Kort sem sýnir helstu þjóðleiðir sem liggja að Hólum í Hjaltadal 
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5.2 AÐKOMA OG FLÆÐI 
Tveir akvegir liggja heim að Hólum frá stofnvegi, austan og vestan 

Hjaltadalsár. Sá austari er hinn eiginlegi vegur heim að Hólum og 

nefnist Hólavegur. Hann er um 11 kílómetra langur og tengist inn á  

Hjaltadalsveg við Hof sem er næsti bær innan við Hóla.  

Það fyrsta sem blasir við manni þegar ekið er heim að Hólum er 

tilkomumikil og virðuleg kirkja sem hefur þjónað hlutverki sínu í 

250 ár. Hún ásamt kirkjuturni skapa ímynd og kennileiti staðarins og 

myndar nokkurskonar hlið eða framhlið heim að Hólum og gerir því 

mikið fyrir anda staðarins.  

Aðalbyggingar staðarins standa þétt saman og liggja hátt í landinu. 

Byggingarstíll er áþekkur og það gætir einhvers innra jafnvægis í 

hlutföllum milli rýma og húsa. 

Eldri götur á Hólum kvíslast út frá kjarnanum og falla vel að 

landslaginu. Þær yngri tengjast beint inn á Hólaveg og eru meira 

áberandi. Göngustígar eru ekki afmarkaðir hvorki við húsgötur né 

Hólaveg. Aðeins er að finna eina stígatengingu milli húsa og gatna 

og má því víða sjá marka fyrir slóðum (e. desire line ) í sverðinum. 

Stígakerfið í skóginum er aftur á móti mun öflugra heldur en er 

innan staðarins. Þar má sjá lagningu nýrra stíga og viðgerðir á þeim 

eldri.  

 
Mynd 7 – Horft heim að Hólum 

 

Góðar tengingar eru milli tjaldsvæðis og Hólastaðar en skortur er á 

góðum áningarstöðum. Stígar sem liggja upp með hlíðinni beint fyrir 

ofan staðinn eru mjög áhugaverðir. Þeir virðast þó fremur fáfarnir 

miðað við hversu erfitt getur verið að greina slóðina. Mætti virkja 

þennan hluta skógar mun meira því þaðan liggja bæði stikaðar leiðir 

upp í Gvendarskál og að námu með rauðgrýti. Tveir eldri malarvegir 

liggja um skógræktina en aðeins hluti af öðrum er opinn fyrir 

almenna umferð. Einnig liggur malarvegur milli Hólastaðar og 

grunnskóla sem er eldri heimreið að Hólum. 
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Aðkoma og flæði 

Mynd 8 - Kort sem sýnir aðkomu að Hólum og leiðir um staðinn 
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5.3 SAGA OG ÞRÓUN BYGGÐAR 
 

BISKUPSSETUR 
Hóla er hvorki getið í Landnámu né Íslendingasögum en samkvæmt 

nýjustu fornleifarannsóknum bendir allt til þess að búið hafi verið á 

Hólum allt frá landnámi (Eva Kristín Dal og Ragnheiður 

Traustadóttir, 2010). Almennt er þó talið að upphaf búsetu á Hólum 

megi rekja til Oxa Hjaltasonar sem lét reisa þar kirkju um miðja 11. 

öld.  Hún var veglega búin og vönduð með blýþaki en stóð ekki 

lengi því hún brann nokkru síðar.  

Fáum sögum fer af næstu kirkju en hún var rifin niður fljótlega eftir 

vígslu fyrsta biskup Hólabiskupsdæmis, Jóns Ögmundssonar, árið 

1106. Reisti hann í staðinn mikla og virðulega timburkirkju sem var  

fyrsta dómkirkjan af fimm sem risið hafa á Hólum. Lét Jón ekki þar 

við sitja heldur reisti hann einnig fyrsta skólahús sem getið er um á 

 Íslandi (Þjóðkirkjan .á.á.). Jón naut mikillar hylli bæði í staðarstjórn 

og skólahaldi. Hann var sagður vera örlátur á fé, mildur í garð 

snauðra og ljúfur almenningi. Áhrifa Jóns gætti lengi. Þeir biskupar 

sem sátu Hólastól á eftir Jóni fylgdu stefnu hans og juku veldi og 

virðingu Hólastóls jafnt og þétt. Guðmundur Arason, síðar nefndur 

Guðmundur góði var einn þeirra atkvæðameiri , hann var biskup frá 

1203 til 1237. Þekktastur var Guðmundur fyrir gjafmildi sína 

gagnvart fátækum, bænahald og lækningar (Pétur Bjarnason, 1991). 

Guðmundur blessaði einnig björg og vatnsból víða um land og voru 

þau mörg hver nefnd eftir honum. Heim á Hólum bera 

Gvendarbrunnur og Gvendarskál nafn hans. Sagt er að Guðmundur 

hafi gengið berfættur alla föstudaga upp í Gvendarskál og gert þar 

bæn sína við stóran stein sem kallaður er Gvendaraltari (Þjóðkirkjan 

á.á.).  

 

Mynd 9 - Saga Hóla í Hjaltadal 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 
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Margir biskupana sem fylgdu í kjölfar Guðmundar góða voru 

erlendir, einkum norskir og stöldruðu þeir stutt við. Auðunn 

Þorbergsson hinn rauði sem sat Hóla frá 1313 til 1322 var var sá 

biskup sem stóð fyrir hvað mestum framkvæmdum á svæðinu. Hann 

lét meðal annars reisa Auðunarstofu hina fyrri sem var mikið 

bjálkahús að norskri fyrirmynd. Hún stóð í nær 500 ár, en var rifin 

1826 vegna skorts á timbri (Pétur Bjarnason, 1991).  

 

Í kaþólskum sið stóðu 23 Hólabiskupar. Síðastur þeirra og einn 

merkasti biskup sem setið hefur á Hólum var Jón Arason (1524-

1550). Hann barðist hart gegn siðaskiptunum en beið lægri hlut og 

var hálshöggvinn í Skálholti ásamt tveimur sonum sínum þann 7. 

Nóvember árið 1550. Jón var sagður höfðingi í lund og eitt mesta 

skáld sinnar tíðar. Reistur var kirkjuturn við Hóladómkirkju árið 

1950 til minningar um hann.  

 

LÚTERSK TRÚ 
Þrettán biskupar sátu á Hólum í lúterskum sið.  Sá sem mest kvað að 

og sat allra biskupa lengst var Guðbrandur Þorláksson. Hann gegndi 

biskupsembættinu í 56 ár eða allt þar til hann dó árið 1627. 

Guðbrandur þýddi og gaf út bækur um trúarleg efni. Það verk sem 

hann er frægastur fyrir er Guðbrandsbiblía, sem kom út árið 1584. 

Sagt er að hún eigi stóran þátt í að íslenskan varðveittist eins vel og 

raun ber vitni (Háskólinn á Hólum, á.á.). 

 

Veldi og fjárhagur Hólastóls tók að hnigna um og eftir 1700. Mestu 

ræður þar einveldi konungs og harðræði í landinu. Biskupar sátu því 

stutt og fengu litlu áorkað fyrir utan Gísli Magnússon sem var 

Mynd 10 - Stærð Péturskirkja í samanburði við Dómkirkjuna í dag 
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biskup frá 1755 – 1779. Hann sá til þess að reist yrði ný dómkirkju á 

Hólum. Sú kirkja var fyrsta steinkirkjan á Íslandi og sú sem stendur 

enn (Pétur Bjarnason, 1991). Hún er sjöunda kirkjan sem stendur á 

Hólum og fimmta dómkirkjan.  

Biskupsstóll á Hólum var lagður af og eignir seldar árið 1802. Jörðin 

fór því í einkaeign þar til 1881 að Skagfirðingar keyptu hana og  

stofnuðu bændaskóla. Árið 1990 var biskupstóll endurreistur með 

lögum um setu vígslubiskups á Hólum (Hjalti Pálsson, 2011).  Séra 

Sólveig Lára Guðmundsdóttir er nú vígslubiskup á Hólum. Hún 

hefur gegnt því embætti síðan 12. ágúst 2012. 

 

PRESTASKÓLI 
Upphaf skólahalds á Hólum má rekja allt aftur til prestaskóla Jóns 

Ögmundssonar sem var fyrsti biskup staðarins, frá 1106 - 1121. Eftir 

setu Jóns og fram að siðaskiptunum var skólahald ekki í föstum 

skorðum. Það fór allt eftir vilja eða getu hvers ríkjandi biskups hvort  

menntastarfi væri sinnt með formlegum hætti eða ekki. Það var ekki 

fyrr en árið 1552, er gert var skylt samkvæmt konungsboði að reka 

skóla á biskupsetrum, að regla komst á kennsluna. Prestsefni gátu 

sótt sér æðri menntun í guðfræði, latínu og fleiru um aldir heim að 

Hólum eða allt þar til 1802 að biskupsstóll var lagður niður og 

skólahaldi hætt (Pétur Bjarnason, 1991). 

 
Mynd 11 - Hólar 1897. Hér sést skólahús sem reis 1892. 

 

HÓLASKÓLI 
Sama ár og Hólar misstu hlutverk sitt sem biskupsetur var jörðin 

seld í einkaeign og helst svo allt þar til 1881. Þá kaupir sýslunefnd 

Skagafjarðar Hóla og hefur þar búfræðimenntun árið eftir kaupinn. 

Aðsókn var rýr fyrstu árin sem skólinn var að skipa sér sess. Það var 

ekki fyrr en árið 1889 að skólahald efldist þegar Eyfirðingar og 
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Suður- Þingeyingar gengu í samstarf. Aðild þeirra að rekstrinum 

tryggði að hægt var að efla húsakost staðarins. Keypt var hús til 

niðurrifs í Hrísey og flutt til Hóla þar sem það var endurreist sem 

skólahús árið 1892. 

Aukin aðsókn í Bændaskólann og bylting í búskaparháttum kallaði á 

enn frekari uppbyggingu staðarins. Nýtt skólahús var byggt 1910 

sem var svipað að stærð og fyrra skólahús. Þetta hús er suðurhluti 

núverandi skólahúss (Gunnlaugur Björnsson, 1957). Norðurhluti 

þess var byggður árið 1927 því eldra skólahús brann árinu áður. 

 
Mynd 12 - Hólar um 1920. Séð yfir biskupagarð og skólahús 

HÁSKÓLINN Á HÓLUM 
Nám í almennum búfræðum var lagt niður1996. Við það voru aðrar 

brautir styrktar og lögð meiri áhersla á sérhæft nám. Árið 2003 fékk 

Hólaskóli leyfi til að útskrifa nemendur á háskólastigi og fékk hann 

því nafnið Háskólinn á Hólum. Við það efldist skólinn enn frekar og 

mikil og hröð uppbygging hefur átt sér stað síðan. Áherslur skólans 

felast í sérhæfingu ásamt öflugum samstarfi innanlands sem utan. 

Kennsla og rannsóknir fara fram í hrossafræðum, fiskeldi og 

ferðaþjónustu (Menntamálaráðuneytið, 2013).  

 

5.4 STAÐHÆTTIR 

VEÐURFAR 
Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Háskólans á Hólum þá gætir 

meira staðviðris inn í Hjaltadal heldur en utar. Hlýrra er á daginn en 

svalara á nóttunni. Einnig segir að í Hjaltadal geti verið mikill snjór 

og að leiðinlegasta vindáttin sé að öllu jöfnu suðvestan átt. Hafgola 

nær lítið inn í dalinn á sumrin og hiti getur á góðum dögum farið vel 

yfir 20 gráður ( Háskólinn á Hólum á.á.).  

Áhrif skógar á veðurfar Hólastaðar eru mikil. Hann veitir skjól og 

breytir nærviðri sem getur myndað hitapoll að sumri. Því miður 
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gætir áhrifa hans þó minnst í þeirri átt sem er verst á Hólum, 

suðvestan átt og mætti því huga að aðgerðum sem draga úr þeirri 

vindátt. 

 

NÁTTÚRFAR 
Bergrunnurinn í Hjaltadal að mestu úr basalti og frá tertíertímanum. 

En í Hólabyrðu finnast rauð sandsteinslög og innst á Hjaltadalsheiði 

er hægt að greina líparítlög sem bendir til nálægðar við megineldstöð 

( Háskólinn á Hólum, á.á.).  

Gróðurfar Hólalands einkennist af miklum fjölbreytileika. Þar er að 

finna, graslendi, skógarlendi, mýrlendi, mólendi, blómengi, mela-

gróður og jafnvel plöntur sem þrífast á háhitasvæðum. Á flatlendi 

eru helstu ræktarlönd fyrir búið því þar er víða að finna frjósamt og 

gróðursælt land. Villtan gróður og meiri tegundaauðgi er aðallega að 

finna í skógi og upp með fjallshlíðum. 

 

Hólaland einkennist af skógræktar og landbúnaðarlandslagi. Um 160 

hektarar hafa verið teknir undir skógrækt og um 100 hektarar undir 

ræktað land (Hjalti Pálsson, 2011).  

Skógur er blandaður á mismunandi vaxtarstígi með fjölda 

göngustíga og vistlegu tjaldsvæði. Ríkjandi tegundir eru greni og 

lerki en einnig töluvert mikið af furu og birki sem er elsta tegundin. 

Botngróður í skógi er mjög misjafn, allt eftir þéttleika, aldri og 

staðsetningu. Mesta gróðurframvindu má sjá þar sem lerki hefur 

verið plantað á auða melkolla. Þar er smám saman að myndast 

skilyrði fyrir vöxt melagróðurs og mosa. 

 
Mynd 13 - Horft yfir Hóla og inn Hjaltadalinn 

Hross eru einu húsdýrin á Hólum. Þau munu vera um 120 og þar af 

um 40 sérþjálfaðir kennsluhestar sem nýtast í starfi Háskólans á 



 17 

Hólum (Menntamálaráðuneytið, 2013). Gæludýr eru ekki leyfð á 

Hólum en munnlegar heimildir eru fyrir því að þar séu nú 10 hundar. 

Einu villtu dýrin á svæðinu eru hagamýs og tófa sem hefur náð að 

fjölga sér mikið síðustu árin og því mikið af henni í Hólabyrðu 

(Garðar Jónsson, munnleg heimild, 9 mars 2014). 

Veiði er í Hjaltadalsá. Sjóbleikja er þar ríkjandi fiskur og eitthvað 

um lax. Skammt ofan við greiningarsvæðið er eldistöð, Hólalax hf, 

með seiða- og matfiskeldi (Skagafjörður, 2009). 

Töluvert fuglalíf er á Hólum og þá sérstaklega í skóginum sem 

dregur að sér fjölda spörfugla og hóp af rjúpum. Að vori eiga svo 

gæsir og helsingjar viðdvöl í túnum og korni (Náttúrustofa 

Norðurlands, 2008). 

 

LANDSLAG 
Hjaltadalur er einna þrengstur þar sem Hólar standa og er því stutt á 

milli ár og hlíðar og nálægðin við fjöllin mikil. Fjöllin sem umlykja 

Hólastað eru tilkomumikil og há. Þau eru öll um og yfir 1000 metrar 

en hæst þeirra er Hólabyrða, 1244m, sem rís í bakgrunni Hólastaðar. 

Hún er helsta kennileiti Hóla ásamt Gvendarskál sem er sylla í 

norðurenda fjallsins. Það sem einkennir Hólabyrðu eru gróðurlitlar 

og skriðurunnar hlíðar með endurtekin landform gilja og klettabelta.  

Mikil fjölbreytni og fegurð einkennir landslag og náttúrufar Hóla. 

Sterkustu ásýndina hefur skógræktin sem þekur stórt landssvæði upp 

og norður með Hólabyggð. Hún vex á svokölluðum hólaþyrpingum 

sem hefur orðið til vegna framhlaups á bergi úr Hólabyrðu.  

Skógrækt ber þess glögg merki að vera ekki sjálfsprottinn. Trjám 

hefur verið plantað út í áföngum og afmörkuðum svæðum þannig að 

skógurinn er mjög reitaskiptur, með skörpum jöðrum og á 

mismunandi vaxtartímabili.  

Norðarlega í eldri  hluta skógræktarinnar er tjaldsvæði sem er 

hannað af Auði Sveinsdóttur landslagsarkitekt. Það er brotið niður í 

litlar persónulegar umgjarðir sem skapar vistlegt og skemmtilegt 

yfirbragð. Flatirnar bera þó merki mikils ágangs og lítils viðhalds.   

Landbúnaðarlandslag tekur við neðan skógræktar. Þar eru aðal 

ræktarlönd búsins og beitarhólf fyrir hross. Landform er fremur 

einsleitt og jafnt yfir að líta þar til eftir slátt að tún skera sig út úr 

heildinni. 
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Mynd 14 - Yfirlitsmynd af staðháttum Hóla 

 
Mynd 15 - Hólastaður
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BYGGÐ 
Skógur skapar fallega og skýra umgjörð um byggðina á Hólum sem 

staðsett er við neðri mörk hans. Aðalbyggingar og miðsvæði standa 

hátt í landi og útsýni því gott. Yngri íbúðarhús og nemendagarðar 

stallast til suðurs út frá kjarnanum þannig að syðstu hús eru nánast 

slitin úr samhengi við kjarnann og verða sem stakt „ hverfi”. Það 

sama er að segja um húsnæði grunn- og leikskóla staðarins sem 

staðsett er töluvert norðar en byggðin sjálf og því slitin úr 

samfélagslegu samhengi. Ágætis samræmi er þó í húsagerð. Öll 

svipuð að lögun og hafa flest stefnuna SSV- SSA sem er sama stefna 

og fjöllin beggja megin staðarins. Búshús snýr þó þvert á önnur hús 

og skapar ákveðna spennu og festu. Kirkjan og turn hennar, sem 

stendur stakur, hefur einnig aðra stefnu og snúa meira í austur - 

vestur og mynda þannig sterka aðkomu og kennileiti heim að 

Hólum. Gamlar byggingar eins og kirkja og torfbær tengja mann við 

sögu staðarins og gera mikið fyrir anda staðarins.  

Ef horft er í nærumhverfið á Hólum hefur það mjög misjafna ásýnd. 

Miðsvæðið og eldri íbúðabyggð hefur mjög snyrtilegt og hlýlegt 

yfirbragð á meðan nemendagarðar og sumarhús skortir vinalegar 

eindir og vistlegt umhverfi. Enda mikið gert úr bílastæðum fyrir 

nemendur og gesti sem gefur grátt og kalt yfirbragð. 

BÚSETA 
Á meðan fólksfækkun hefur orðið í sveitum Hólahrepps hefur orðið 

fjölgun á Hólum. Mest fjölgun átti sér stað fyrir efnahagshrunið í 

kjölfar mikillar uppbyggingar á staðnum. Þá náði íbúafjöldi að 

tvöfaldast á mjög skömmum tíma (Guðrún Jóhannesdóttir, 2011). 

Fjöldi íbúa í dag eru samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 85 

(Hagstofa, 2014).  

Dulin búseta er töluverð vegna dvalar nemenda og starfsfólks 

tengdum rannsóknum og starfi á Hólum í lengri eða skemmri tíma.  

Nemendur við Háskólann á Hólum voru alls 260 á vorönn 2014 og 

60 af þeim staðarnemar. Vegna erlends samstarfs dvelur einnig 

hópur af meistara og doktorsnemum á Hólum (Aldís Guðrún 

Axelsdóttir, rituð heimild, 26 mars 2014). 

Flest störf á Hólum skapast í kringum starfsemi Háskólans. Auk 

kennslu sér skólinn um búrekstur og staðarhald ásamt rekstri 

ferðaþjónustu í samstarfi við Hólanefnd (Menntamálaráðuneytið, 

2013). Önnur störf  á Hólum skapast hjá sjálfstætt starfandi 

rannsóknar- og fræðastofnunum, eins og Guðbrandsstofnun og 

Hólarannsóknum sem vinna þó í nánu samstarfi við Háskólann          

(Háskólinn á Hólum, á.á.). 
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5.5 MIÐSVÆÐI   

  

Mynd 16 – Hús sem skapa sterkan kjarna við miðsvæði Hóla 
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STAÐARANDI  
Andi staðar (lat: Genus locii) hefur verið skilgreindur á ýmsan hátt 

enda erfitt að útskýra slíkt hugtak á einfaldan hátt. Flókin samspil 

huglægra og sýnilegra þátta mynda anda staðar og því erfitt að henda 

reiður á hver hann í raun er. Andi staðar hefur verið skilgreindur sem 

öflugt hugtak sem gefur andlegum og líkamlegum þáttum 

tilfinningalegt gildi og sveipar staði dulúð (Roe og Taylor,  2014). 

Á fornheilögum stöðum eins og Hólum er mjög mikilvægt að horfa í 

staðaranda við alla skipulagsvinnu. Eins og fram hefur komið í 

umfjöllun um sögu staðarins hefur staðurinn sterka ímynd í þjóðar-

sálinni og fólk hefur vissar væntingar gagnvart honum og er því 

viðkvæmur fyrir breytingum. Með breytingum í hinu byggða 

umhverfi er hinsvegar bæði hægt að draga úr og styrkja anda staðar 

(Hjörleifur Stefánsson, 2008) . 

Á Hólum sannast að aldrei verður upplifunargildi staða sterkari en 

þegar skynjun á fegurð verður margþætt. Þar leggjast öll skynfæri á 

eitt við að magna upp fegurðarmatið. Hið sjónræna mat kallast á við  

hið huglæga og erfitt verður að finna réttu orðin fyrir friðsæla og 

heillandi upplifun.  

Fjöllin og skógurinn búa til sterka umgjörð um Hóla og hafa mikið 

að segja fyrir jákvæða upplifun af staðnum. Rétt hlutföll og rými 

skapast milli hárra fjalla og skógurinn myndar hlýlega og fallega 

ásýnd ásamt því að ramma byggðina inn.   

Þó saga staðarins sé ekki mjög sjáanleg skynjar maður hana og les út 

úr helstu byggingum staðarins. Gamlar byggingar hafa einnig áhrif á 

upplifun af stöðum og hjá flestum á jákvæðan hátt (Páll Jakob 

Líndal, 2012). 

Þegar farið er á sama staðinn á mismunandi árstímum í sömu 

erindum sér maður glöggt hve mikil áhrif hin íslenska birta og árstíð 

hefur á ásýnd og túlkun staða.  Það var óneitanlega sterkari upplifun 

að sækja Hóla heim um hausti heldur en að vori. Magnað samspil 

haustlita, mildrar birtu og langra skugga sveipar staðinn dulúð. 
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5.6 MENNINGARMINJAR 

 

FORNLEIFAR 
Hólarannsóknin er fornleifaverkefni sem unnið er í samstarfi 

Háskólann á Hólum, Byggðasafn Skagfirðinga og Þjóðminjasafn 

Íslands. Verkefnið er fornfræðilegs og sagnfræðilegs eðlis og miðast 

við rannsóknir á Hólum og stöðum sem tengjast staðnum. Markmið 

rannsóknarinnar er meðal annars að rannsaka skipulag, húsagerð og 

þróun húsaþyrpingar frá landnámi og fram yfir endalok 

biskupsstólsins. Fornleifarannsóknin hófst árið 2002 og eru 

uppgraftrarsvæðin orðin nokkur þar á meðal í Kolkuós þar sem 

meðal annars er verið að kanna engsl Hóla við höfnina þar. Aðal 

rannsóknarsvæðið á Hólum er vestan megin við kirkjuna þar sem 

talið er að prentsmiðja hafi starfað með hléum frá 16. öld til loka 18. 

aldar (merkt D á mynd 17) Skammt frá því svæði fundust 

mannvistarleifar frá landnámi sem þykir mjög merkilegt í ljósi þess 

að ekki eru til heimildir um búsetu á Hólum frá þeirri tíð. Það sem er 

ekki síður merkilegt eru vísbendingar um að fjöldi íbúa á Hólastað 

hafi líklega verið um 200 manns á 14. öld sem er mun meiri fjöldi en 

áður var talið að hafi búið þar (Ragnheiður Traustadóttir, 2003.). 

Mynd 17 – Kort sem sýnir uppgraftrasvæðin á Hólum. Mynd ekki í skala 

 

Mynd 18 - Prentstafir sem fundust í gólflögum prentshússins 
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FRIÐLÝSTAR FORNMINJAR 

Friðlýst hús: Hóladómkirkja sem er elsta steinkirkja landsins. Byggð 

á árunum 1757-1763 og Nýibær sem er torfbær í eigu Þjóminjasafns 

Íslands (Minjastofnun, á.á.). 

 

Friðlýstar fornleifar :  

1. Altarisleifar í Gvendarskál uppi í Hólabyrðu og leifar af 

upphleyptum vegi þangað. Því er trúað að Guðmundur góði Arason 

hafi gengið daglega berfættur upp í Gvendarskál til bænaiðkana.  

2. „Slotið" svonefnda, sem er fyrir norðan kirkjuna. Það gengur 

einnig undir nafninu Virkishóll því þar reisti Jón Arason sér virki 

(Háskólinn á Hólum, á.á.). 

 

Náttúruminjaskrá:  

Hólabyrða tilheyrir fjalllendinu á Tröllaskaga og er því á 

náttúruminjaskrá. 

 
Sérstakar jarðmyndanir: 

Hólahólar og Gvendarskál sem bæði urðu til vegna  framhlaup úr 

Hólabyrðu. 

 

 

 

AÐRAR FORNMINJAR 
Mikill fjöldi er til af skráðum fornminjum á Hólum og eru þær á 

ýmsum aldri og af ýmsum gerðuma. Dregnar voru saman þær helstu 

sem gætu nýst inn í verkefnið og merktar inn á mynd ásamt 

örnefnum (Sjá mynd 20). 

 

Mynd 19 – Haustlitir og skuggar leika um Dómkirkjuna á Hólum 
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 Mynd 20 - Kort af fornminjum og örnefnum á Hólum 
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ÖRNEFNI 
Það getur verið bæði gagnlegt og áhugavert að velta fyrir sér  

örnefnum því þau eru oft mikilvægar heimildir um menningar-

söguna. Þeim fylgja oft sögur og sagnir sem geta vísað á fornar 

minjar. Einnig þjóna örnefni gjarnan þeim tilgangi að lýsa landslagi, 

aðstæðum eða landnotkun og eru þau þá náttúrunöfn. Þau geta gefið 

vísbendingu um hvers konar starfsemi fór fram á ákveðnu svæði eða 

hver ásýnd staða var áður (Hólaransóknin, á.á.). Sjá má helstu 

örnefni á mynd nr 20.  

 

MENNINGARLEGAR SKÍRSKOTANIR 
Eins og við er að búast þá eru flestar menningarlegar og sögulegar 

skírskotanir á svæðinu tengdar biskupum á Hólum. Þær 

menningarlegu skírskotanir eru aðallega í formi formi þjóðsagna, 

kveðskapar eða rita. Ber þar hæst útgáfa Guðbrandsbiblíu, því hún á 

stóran þátt í að íslenska tungan varðveittist eins vel og raun ber vitni 

(Háskólinn á Hólum, á.á.) Þekktustu þjóðsögurnar eru bardaginn 

milli Kolbeins og Guðmundar góða biskups, svokallaður 

Víðinesbardagi. Eins má nefna sögu af Jóni Arasyni þegar hann var 

borin heim að Hólum til greftrunar og kirkjuklukka sprakk úr harmi. 

Ýmist má tengja skáld eða skáldskap þeirra við Hóla á einn eða 

annan hátt. Jónas Hallgrímsson bjó á Hólum svo dæmi séu tekin og 

Matthías Jochumsson orti um ferð sína þangað í kvæðinu um 

Skagafjörð (Sjá mynd 22).  

 
Mynd 21 – Handlituð síða úr Guðbrandsbiblíu
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Mynd 22 – Menningarlegar skýrskotanir
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5.7 SÖGUSLÓÐ 

Mynd 23 - Ferðaþjónustan á Hólum sér um útgáfu á leiðsagnabæklingi um helstu sögustaði á Hólum.  Hugmyndin er að fólk gangi sjálft á milli staða út frá korti í 
bækling og lesi sér til um hvern stað fyrir sig. Þetta er gott framtak sem er ágætlega nýtt en það mætti gefa þessu meira vægi og sýnileika (Söguslóð, á,á.). 
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5.8 FLOKKUN SVÆÐA  

Til þess að greina sérkenni Hóla og 

meta landslag var afmörkunarsvæðið 

flokkað í ákveðnar heildir eftir 

einkennum svæða. Þessar heildir 

ráðast af samhangandi landslags-

þáttum hvað varðar eiginleika og 

útlit. Svæðið flokkaðist í fjórar ólíkar 

heildir sem sjást á korti við mynd 24.  

Hver heild er síðan metin eftir 

ákveðnum greiningarlykli. Með því er 

hægt að meta hversu mikil áhrif 

landslagsásýnd hefur á landslags-

einkenni út frá sérkenni, styrkleika og 

sögulegu samhengi. 

 Áhrif eru metin út frá litlum, 

miðlungs eða miklum áhrifum. 

 

Svæði 1 – Skógrækt 
 
Svæði 2 – Hólastaður 
 
Svæði 3 – Tún og úthagi 
 
Svæði 4 – Áreyrar 

Mynd 24 -  Kort sem sýnir flokkun svæða innan afmörkunarsvæðis 
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FLOKKUN SVÆÐA EFTIR EINKENNUM 

Mynd 25 – Flokkun svæða sýnd myndrænt 
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SVÆÐI 1 – SKÓGRÆKT 

Það sem einkennir svæðið er skóglendi og hólaþyrpingar sem eru þó 

smá saman að hverfa í skógarþykkni. Afmörkun svæðisins ræðst af 

skógarmörkum sem skapa skýr skil milli svæða. Ásýnd skógar í 

formi og litum er margbreytileg því að hann er mjög reitar- og 

tegundaskiptur. Þó er órjúfanlegt innra samhengi  með endur-

tekningu forma. Toppar barrtrjá, kallast á við hvöss fjallaskörð og 

klettabrúnir á meðan birkitré og víðirjóður upphefja mjúkar línur 

landsins . Hólar, hæðir, lautir og bollar í bland við þétt skógarrjóður 

gefa góða rýmistilfinningu og mikið upplifunargildi. Lyng- og 

trjálykt fylla loftið og fallegur fuglasöngur hljómar í eyra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 26 – Svæði 1 í flokkun svæða eftir einkennum 

 
Mynd 27- Kort sem sýnir svæði 1 í flokkun svæða 
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GREININGARLYKILL 1 
Svæði 1 – Skógrækt 
Landslagsásýnd/ eindir Lýsing Áhrif á 

landslagseinkenni  

Sérkenni landslags 
Landform, vatn, lækir  
og ár 

Mjög hæðótt og lautótt landslag. Að meiri hluta þurrlent þó stórt mýrlendi 
fyrir ofan Prestsæti og við einstaka lautarskorninga. Uppsprettulindir að 
finna allavega á tveimur stöðum.Víðinesá rennur við NV mörk. 

Mikil 

Gróðurþekja Nær allt skógi vaxið. Gróðurþekja talsvert brotin upp í hlíðum en 
samfelldari og þéttari eftir því sem neðar dregur. Melkollar að gróa. 

Mikil 

Búseta og  
landnotkun 

Ræktun og nýting skógar. Tjaldsvæði upp og suður af Grunnskóla. Opin og 
óvirk malarnáma.  

Mikil 

Menningarsagan í  
landinu 

Töluvert um gamlar minjar misjafnlega sýnilegar og verðmætar. Helstu eru 
leið Guðmunar biskups að Gvendarskál og altari, mylla, stekkur, 
smalabyrgi ásamt uppistöðulóni. 

Miðlungs 

Menningarlegar  
skírskotanir 

Skammt utan svæðis er náma með rauðum sandstein. Þangað var sótt grjót í 
kirkju. Víðnesbardagi við áreyrar/svæðismörk í norðri. Guðmundur góði 
og ganga til bænahalds. 

Miðlungs 

Rými og  
fagurfræði 

Mikil og góð rýmismyndun í eldri hluta skógar. Með gott jafnvæði milli 
opnunar og lokunar á rými. Víða víðsýnt og fagurt yfir að líta.  

Mikil 

Breytingaröfl 
Virkir náttúruferlar Víðnesá grefur sig niður upp með dalnum og myndar gil en dreifir úr sér 

niður á flatanum og myndar stórar áreyrar. Þar sem áður voru miklar mýrar 
eru nú hálfdeigjur eða þurrlendi. Lerki býr til skilyrði fyrir vöxt gróðurs. 

Miðlungs 
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Jarð- og skógrækt,  
nýting náttúruauðlinda 

Þétt og mikil skógrækt nýtt af ferðaþjónustu og fleirum til útivistar og 
dvalar. Útikennsla fyrir nemendur ferðamáladeildar. Vatnslind nýtt fyrir 
Hólastað.  

Mikil 

Byggingar, framkvæmdir og  
samgöngur 

Vegslóði liggur upp eftir malarhryggjum við Víðnesá. Vegur að tjaldsvæði 
og slóði þaðan upp í skóg og að byggð. Malarnám. Vatnsveituhús og lítil 
þjónustuhús á tjaldsvæði. 

Miðlungs 

Samhengi og rýmisskynjun 
Jarðfræðilegt og  
rýmissamhengi 

Ekki einsleitt en samhangandi svæði sem hefur orðið til úr framhlaupi úr 
Hólabyrðu. Gott innbyrðis samhengi. 

Mikil 

Virkt samhengi Skógur kallar fram sterka rýmisskynjun og góð hughrif. Fuglasöngur og 
trjálykt. 

Mikil 

Sögulegt samhengi Hægt að lesa í skóginn mismunandi tíma útplöntunar. Gömul þjóðleið í 
jaðri skógar. 

Miðlungs 

Kennileiti og lýsandi einkenni 
Náttúruleg kennileiti Mismunandi skógareindir innan svæðis en utan þess fjallasýn og 

Gvendarskál. 
Miðlungs 

Mannleg kennileiti Tjaldsvæði er miðpunktur skógarins og malarnámuhaugar skera sig sterkt út 
úr. 

Miðlungs 

Sérkenni svæðis 
Skógur er eitt af aðal sérkennum Hóla en sérkenni skógarins sjálfs er fjölbreytileiki í formi og vistgerðum. Áberandi skýr efri mörk og jaðrar 
og glögg merki um „frímerkjaútplöntun” á eldri skógarplöntum. Misjöfn gerð á trjám og gróðurþekju gefur fjölskrúðug form og liti og mikið 
sjónrænt gildi. Sérstæð jarðmyndun gefur mishæðótt og fjölbreytt landslag.  
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Mynd 28 – Séð yfir hluta af svæði 1 sem er skógrækt 
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Mynd 29 - Myndabrot af svæði 1 sem er skógrækt 
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SVÆÐI 2 – HÓLASTAÐUR 

Mörk þessa svæðis eru dregin við Hólastað. Einkenni svæðisins er 

mikill hæðarmismunur sem skiptir svæðinu niður í smærri eindir og 

„ hverfi”. Byggingar hafa áþekkt yfirbragð og falla flestar vel að 

landslaginu. Endurtekin form í húsum með sömu stefnuna. V-laga 

form á húsþökum og sama litasamsetningin, hvítur, rauður brúnn. 

Góð rýmistilfinning í eldri kjarna en stærri skali og opnara rými við 

nemendagarða þar sem hlutföll á milli húsa og götu eru ekki eins 

góð. Efsti punktur liggur hátt og því gott útsýni yfir dalinn og til 

fjalla. Sterk menningarsöguleg tengsl sem skapa hughrif þó svo að 

þau séu lítt árberandi í landinu. Mikil nánd við skóg og fjöll skapa 

fallega umgjörð og góða upplifun.  Víða kyrrð en mikill bílaniður við 

skóla og kjarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30 - Svæði 2 í flokkun svæða eftir einkennum 

Mynd 31 - Kort sem sýnir svæði 2 í flokkun svæða 
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GREININGARLYKILL 2 
Svæði 2 -  Hólastaður 
Landslagsásýnd /eindir Lýsing Áhrif á 

landslagseinkenni  
Sérkenni landslags 
Landform, vatn, lækir  
og ár 

Landhalli og hæðarmismunur mikill. Hólar, hæðir og lautir skapa fjölbreytta og 
skemmtilega upplifun. Byggð hefur verið löguð nokkuð vel að landinu. Lækur 
rennur í lág við Auðunarstofu. 

Mikil 

Gróðurþekja Órofin gróðurþekja þar sem ekki er malbik, möl eða fornleifauppgröftur. Stórar 
aspir í laut og víða birki. Mikið hvannastóð og puntgresi í lág við Auðunarstofu. 

Mikil 

Búseta og  
landnotkun 

Íbúðabyggð, sumarhús, nemendagarðar og opinberar byggingar. Byggð dreifist 
nær eingöngu til suðurs frá kjarna. Norðan við kjarna er stórt og falleg lág sem 
er ónýtt – þar var áður gróðrarstöð og matjurtagarðar. 

Mikil 

Menningarsagan í  
landinu 

Áberandi fornleifauppgröftur við heimreið heim að Hólum. Gamall torfbær 
bindur fortíð við nútíð. Forn steinkirkja og biskupsgarður. 

Mikil 

Menningarlegar  
skírskotanir 

Margar sögulegar og fræðilegar sagnir af biskupum og stórmennum. Ljóð og 
kvæði. Galdra Loftur.  

Lítil 

Rými og  
fagurfræði 

Góður skali og sterk rýmiskynjun í kjarna en mjög veik á nýbyggingasvæði. 
Snyrtilegt, lítt blómlegt og saklaust yfir að líta. Fyrir utan fornleifasvæðin sem 
eru opin en í dvala með strigatægjur, njóla og annað illgresi. 

Mikið 

Breytingaröfl 
Virkir náttúruferlar Birkigróður innan staðar orðin nokkuð gamalt og úr sér sprottið. Einstaka 

grasbalar að breytast í villt svæði vegna óbeitar og óræktar. 
Lítil 
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Jarð- og skógrækt,  
nýting náttúruauðlinda 

Stórar og miklar asparþyrpingar eru í laut suðaustur af kjarnasvæði. Lágvaxin 
furustóð í brekkum milli nemendagarða.  Hvergi að sjá gróðurhús eða 
matjurtagarða. Heitt vatn frá Reykjum.  

Miðlungs 

Byggingar, framkvæmdir og  
samgöngur 

Háskólaþorp. Nýlega byggðir nemendagarðar með tilheyrandi vegtengingum. 
Niðurrif og uppbygging á fjárhúsi. Fornleifauppgröftur. 

Mikil 

Samhengi og rýmisskynjun 
Jarðfræðilegt og  
rýmissamhengi 

Fjölbreytt yfirbragð og landform. Veikt samhengi milli eldri og nýrri byggðar. Mikið 

Virkt samhengi Góðar tengingar næst kjarna en fjarar svo út. Skógur og byggð tengjast saman. Miðlungs 

Sögulegt samhengi Eldri saga ekki mjög sýnileg en læsileg víða. Kjarni myndar umgjörð um yngri 
sögu. Torbær og Auðunarstofa hafa sterka tengingu við fortíðina. 

Miðlungs 

Kennileiti og lýsandi einkenni 
Náttúruleg kennileiti Biskupagarður og asparþyrping í stórri laut suðaustur af kjarnasvæði. Miðlungs 

Mannleg kennileiti Dómkirkjan og turn er aðal kennileiti Hóla þó svo að skólabygging standi 
jafnvel hærra. 

Mikil 

Sérkenni svæðis 
Mishæðótt og fjölbreytt landslag sem byggð fellur ágætlega að. Byggð liggur í faðmi skógarins sem býr til fallega umgjörð og skapar góðan 
anda fyrir staðinn. Friðsælt og fallegt yfirbragð með tilkomumikilli fjallaumgjörð. Byggð virkar samhangandi en virkar ekki vel innbyrðis hvað 
göngu-, reið- og hjólaleiðir varðar. 
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Mynd 32 -  Séð yfir svæði 2 sem er Hólastaður

 



 39 

 
Mynd 33 - Myndbrot af svæði 2 sem er Hólastaðu
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SVÆÐI 3 – TÚN OG ÚTHAGI 

Skýr umgjörð  er um svæðið sem nær frá skógarjaðri vestur á 

áreyrar. Ásýnd landslags einkennist af landbúnaðarlandslagi sem er 

gróðursælt og virkt með hross í haga. Þar fer saman beitarhólf, tún 

og úthagi. Landform töluvert ólíkt innbyrðis, nær skógi er landhalli 

og brekkur en neðan þess og við áreyrar er flatlendi. Endurtekin form 

línulegra skurða og túna gefa ákveðið mynstur á flatlendið. Víða er 

hægt að lesa söguna í landinu til dæmis hjá Gvendarbrunni, túngarði, 

virkjun og slóða. Opið svæði sem gefur þó ágætis rýmistilfinningu 

vegna nálægðar við brattar hlíðar og skógarjaðar. Útsýni inn og út 

dalinn ágætt, sérstaklega frá vegi sem liggur að Hólum. Sá vegur 

sker í sundur heildir og heftir jafnvel flæði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 34 - Svæði 3 í flokkun svæða eftir einkennum 

Mynd 35 -  Kort sem sýnir svæði 3 í flokkun svæða 
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GREININGARLYKILL 3 
Svæði 3 -  Tún – Úthagi 
Landslagsásýnd /eindir Lýsing Áhrif á 

landslagseinkenni  
Sérkenni landslags 
Landform, vatn, lækir  
og ár 

Víðinesá og Hjaltadalsá renna á mörkum svæðis. Við Hjaltadalsá eru sléttar 
grundir og engjar sem hafa verið framræstar og ræktaðar. Hæðótt landslag nær 
byggð og fjallshlíð.  

Mikil 

Gróðurþekja Grösugt og vel gróið land. Samfelldar og einsleitar gróðurþekjur. Mikil 

Búseta og  
landnotkun 

Tún, kornsléttur og beitarhagi. Gamalt bæjarstæði neðan vegar við kirkju. 
Grunnskóli og leikskóli við skógarjaðar. Gamall vatnsveitukofi.  

Mikil 

Menningarsagan í  
landinu 

Áberandi fornleifauppgröftur við heimreið að Hólastað. Fyrrum stæði 
prentsmiðju og býlis ásamt jarðgöngum að kirkju. 

Mikil 

Menningarlegar  
skírskotanir 

Minnisvarði Guðmundar Arasonar og steinn við brunn hans, Gvendarbrunn. Lítil 

Rými og  
fagurfræði 

Opnar sjónlínur inn og út dalinn. Veik rýmismyndun nær árbakka en styrkist er 
ofar dregur. Falleg og sterk umgjörð við skóg. Rafmagnslína áberandi. 

Miðlungs 

Breytingaröfl 
Virkir náttúruferlar Fyrrum áreyrar vel grónar. Gróðurframvinda á melkamb. Sjálfsáð birki. Lítil 

Jarð- og skógrækt,  
nýting náttúruauðlinda 

Túnrækt. Mörk svæðis liggja að skógrækt. Lítill trjáuppeldisreitur upp af 
útihúsum.  

Miðlungs 
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Byggingar, framkvæmdir og  
samgöngur 

Vegur heim að Hólum liggur þvert yfir svæði. Fornleifauppgröftur – opið og 
ófrágengið. Niðurrif og endurbygging á gömlu fjárhúsum. 

Miðlungs 

Samhengi og rýmisskynjun 
Jarðfræðilegt og  
rýmissamhengi 

Undirlendi samhangandi og virkar sem ein heild jafnt tún sem úthagi. Vegur 
sker efri hluta svæðis í sundur.  

Miðlungs 

Virkt samhengi Augljós mörk milli svæða vegna veglínu. Framræstar mýrar og stjórnun á beit. 
Menningarlandslag með blómstrandi haga. 

Miðlungs 

Sögulegt samhengi Forn bæjarstæði og fjárhús. Örnefni, þjóðleiðir og gamalgróin tún. Hlaðin rétt á 
flatanum við suðvestari mörk svæðisins. 

Mikið 

Kennileiti og lýsandi einkenni 
Náttúruleg kennileiti Skógarjaðarinn sterkur og áberandi. Fjöll og ár. Mikil 

Mannleg kennileiti Víða góðar sjónlínur að Dómkirkju og turni. Grunnskóli og útihús er sterkt 
kennileiti á þeim stöðum sem ekki sést heim að Hólum. 

Miðlungs 

Sérkenni svæðis 
Nokkuð ólíkt land á að líta en með innbyrðis samhengi. Jaðar á bergframhlaupi skapar mishæðótt og hallandi landslag nær skógi en neðan þess 
tekur við gott flatlendi. Líflegt og virkt menningarlandslag. Gamalgróin tún og hagi með sóleyjum, töðu og blómgresi. Flatlendið mikið 
framræst og ræktað. Vel afmarkað svæði með skörpum skilum við jaðra.  
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Mynd 36 - Séð yfir hluta af svæði 3 sem er tún og úthagi
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Mynd 37 - Myndabrot af svæði 3 sem er tún og úthagi
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SVÆÐI 4 – ÁREYRAR 

Miklar og dreifðar áreyrar einkenna svæðið. Landið er flatt og sker 

sig úr vegna áferðar og yfirborðs sem er hrátt og sterkt. Árbakki og 

brött fjallshlíð vestan árinnar gefur ágætis rýmistilfinningu, annars 

fremur opið svæði. Endurtekningar á fjölbreytilegum mjúkum 

formum  í stórum sem smáum skala. Samspil vatns, gróður og grjóts 

gefur svæðinu mikið líf og léttleika. Síbreytilegt og skemmtilegt 

svæði þar sem mófuglar syngja við undirleik árniðsins. 

 
 

 

 

Mynd 38 - Svæði 4 í flokkun svæða eftir einkennum  

Mynd 39 - Kort sem sýnir svæði 4 í flokkun svæða 
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GREININGARLYKILL 4 
Svæði 4 -  Áreyrar – Hjaltadalsá 
Landslagsásýnd /eindir Lýsing Áhrif á 

landslagseinkenni  
Sérkenni landslags 
Landform, vatn, lækir  
og ár 

Hjaltadalsá er dragá með áhrif frá jökli. Að vetrarlagi er fremur lítið 
rennsli í henni en yfir sumartímann meira vegna áhrifa frá 
jökli/snjóbráð 

Mikil 

Gróðurþekja Nokkuð grónar eyrar en gróðurþekja ekki þétt. Vel gróin tunga sem 
sáð hefur verið í. Ungar skógarplöntur á einum hólma. 

Mikil 

Búseta og  
landnotkun 

Ræktað land nær niður að eyrum austan megin árinnar. Virkir 
veiðistaðir. 
 

Miðlungs 

Menningarsagan í  
landinu 

Ekki sýnileg á svæðinu sjálfu en stutt í gamalt vað, hlaðna rétt og 
fallegt útsýni yfir að Hólabyggð. 

Lítil 

Menningarlegar  
skírskotanir 

Gamlar girðingar vestan árinnar. Lítil 

Rými og  
fagurfræði 

Opið og flatt land sem gefur litla rýmismyndun. Árbakkar vestan ár 
ramma svæðið örlítið inn. 

Mikil 

Breytingaröfl 
Virkir náttúruferlar Óstöðugur árfarvegur á köflum – náðst hefur að hefta útbreiðslu 

árinnar til austurs með varnargarði. 
Mikil 
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Jarð- og skógrækt,  
nýting náttúruauðlinda 

Silungsveiði og eitthvað um lax . 
Frárennsli frá Laxeldisstöð fer í Hjaltadalsdá  

Miðlungs 

Byggingar, framkvæmdir og  
samgöngur 

Laxeldisstöð er rétt sunnan við afmörkun svæðis og við hana 
manngerð tjörn. Markar í vegslóða austan megin árinnar. 

Lítil 

Samhengi og rýmisskynjun 
Jarðfræðilegt og  
rýmissamhengi 

Flatlendi með margbrotið en áþekkt yfirbragð. Vatn, eyrar og gróður 
fléttast saman í eitt mynstur. Endurtekin form og litir. Melir og 
sandeyrar. 

Mikil 

Virkt samhengi Áin brýtur sér nýjar leiðir í vorleysingum og landslag því 
síbreytilegt. 
Gróðurframvinda og vöxtur skógarplantna 

Mikið 

Sögulegt samhengi Gamalt vað yfir ána nokkuð norðan við svæðismörk.  Lítið 

Kennileiti og lýsandi einkenni 
Náttúruleg kennileiti Áin sjálf með lit og rennsli. Miðlungs 

Mannleg kennileiti Norðanmegin við endamörk svæðis eru manngerðir malarkambar til 
að stjórna árrennsli. Skógarplöntur munu síðar verða sterkt 
kennileiti. 

Miðlungs 

Sérkenni svæðis 
Víðinesá þverar Hjaltadalsá við norðurmörk svæðis. Hjaltadalsá kvíslast og dreifir mikið úr sér yfir allstórt svæði til móts við Hólabyggð. 
Miklar og þurrar malareyrar sem eru að mestu grónar eða hálfgrónar líklega vegna minni beitar og flóða síðustu ár. Þó víða rof í árbökkum. 
Mismunandi áferð og litir gefa svæðinu spennandi og líflegt yfirbragð. Mjúkar línur í landformi og fallegt hljómfall í árnið.  
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Mynd 40 - Séð yfir hluta af svæði 4 sem er áreyrar
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Mynd 41 - Myndabrot af svæði 4 sem er áreyrar
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5.9 NIÐURSTÖÐUR GREININGAR 
Eftir greiningarvinnu má sjá að það er fjölmargt úr sögu Hóla og 

landslagseinkennum sem hægt er vinna með í framtíðar skipulagi 

staðarins. Ýmist má styrkja það sem fyrir er eins og söguslóð og 

sýnileika fornleifa eða koma með nýja sýn á arfleið staðarins.  

Sérstaða Hóla er þó ekki eingöngu sögu- og menningarlegs eðlis 

heldur býr staðurinn að miklum náttúruverðmætum sem fólgin eru í 

landslaginu og náttúrufegurðinni. Hólótt landform og fjölbreyttur 

skógur skapa sérstakt og skemmtilegt samspil sem vert er að nýta 

betur. Land með mikinn hæðarmismun getur boðið upp á marga 

áhugaverða möguleika við skipulagslausnir. Það sem þarf að huga að 

er að lofa þessum sérstöku landformum að njóta sín því eftir því sem 

tré hækka, þéttist skógurinn og ásýnd breytist. Opin svæði í skógi eru 

af hinu góða og auka sjónræna fjölbreytni (Hrafnkell Proppé, 2012).  

Út frá mati á ásýnd landslags í greiningarlykli má sjá að öll svæðin 

fyrir utan áreyrar hafa sterk áhrif á landslagseinkenni og sögulega 

tengingu. Gefur það ástæðu til að virkja fleiri svæði til upplifunar, 

dvalar og fræðslu sem getur verið gott bæði frá umhverfislegum og 

samfélagslegum sjónarhóli. Það dreifir álagi og eykur þar með líkur 

á að halda gæðum mhverfisins. Ásamt því að vekja áhuga fleira fólks 

á fjölbreyttari landslags- og útivistarmöguleikum.  

 

Auka þarf öryggi og aðgengi gangandi og hjólandi umferðar við 

kjarnasvæði bæði með því að draga úr vægi bílsins og efla tengingar 

milli svæði. Einnig mætti virkja ákveðnar reiðleiðir innan staðarins 

og um skógræktina sem bæði gæti dregið úr bílanotkun nemenda og 

aukið upplifnunargildi vegfarenda. 

Staðarandi Hóla er sterkur á friðsælan og heillandi hátt sem hægt er 

að  vinna með áfram og styrkja út frá sögu og helstu einkennum 

staðarins, sem eru skógurinn, kirkjan, háskólinn og búsetulandslagið. 

Það eflir ímynd og gildi staðarins sem dvalar- og áfangastað. 
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6 TILLÖGUR OG UMRÆÐUR 
 

6.1 TILLÖGUR AÐ SKILPULAGI 
Skipulagstillaga byggir á meginmarkmiðum verkefnisins, 

niðurstöðum greiningar og fleiri áhugaverðum punktum úr 

greiningarvinnu ásamt því að litið er til fordæma sem greint er frá í 

kaflanum hér á eftir.  

Nýtt skipulag Hóla í Hjaltadal miðar að því að skapa hrífandi 

tilfinningu fyrir stað og arfleið með því að taka tillit til fólks og 

náttúru á aðlaðandi og aðgengilegan hátt.  

Við hönnun er tekið tillit til þess að skerða ekki það að sem fyrir er 

og viðhalda fjölbreytileika náttúru og landslags. Því er náð með því 

að nota vistvæn efni við umhverfismótun sem taka mið af 

náttúrulegum formum sem og yfirbragði þannig að umhverfisleg og 

sjónræn áhrif séu sem minnst.    

Lagt er upp með að svæðin séu bæði fjölnota og sveigjanleg, að þau 

stuðli öll að bættri útivist sem og sögu- og náttúruvitund. 

Umferð fólks um Hóla er stýrt á fremur lítið landsvæði í dag, en það 

getur haft neikvæð áhrif á umhverfið og gæði staðarins. Nýtt 

skipulag miðar því að því að taka tillit til þolmarka svæða með því að 

virkja fleiri og stærri svæði til að dreifa álagi á viðkvæma náttúru og 

auka jákvæða upplifun notenda. 

6.2 FORDÆMI 
 
UMGJÖRÐ FORNLEIFA 

Að Skriðuklaustri gefur að líta ágætishugmynd um hvernig hægt 

væri að gera fornminjar Hóla aðgengilegar og áhugaverðar fyrir 

almenning. Vinna við frágang rústa þar hófst þar árið 2012 og 

stendur enn. Þar er búið að ganga þannig frá yfirborði svæðisins að 

grunnform bygginganna eru vel sýnileg, en hefur það verið gert með 

því að hlaða upp lága grunnveggi og tyrfa yfir þá. Auk þess hefur 

útsýnispalli og fræðsluskiltum verið komið fyrir ofan við svæðið 

(Landmótun, á.á.).  

 
Mynd 42- Skriðusklausturs rústir 
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Mynd 43 - Fornminjar í Róm á Ítalíu 

Þannig er svæðið ekki aðeins gert aðgengilegt og áhugavert, heldur 

fær fólk einnnig góða yfirsýn og tilfinningu fyrir umfangi 

bygginganna. Hér er um að ræða ákaflega einfalda, ódýra og skýra 

lausn sem ekki krefst mikils viðhalds. Hægt er að haga frágangi 

þannig að náttúrleg framvinda fái að ráða för og með	   tíð og tíma 

hverfi allt svæðið í grassvörð.  

Annað gott dæmi, en djarfari hugmynd, um hvernig má haga 

frágangi á fornminja gefur að er líta í Róm á Ítalíu. Þar hefur nýju lífi 

verið blásið í gamlar rómverskar rústir með því að ramma hluta af 

þeim inn í fljótandi stálvirki með grasyfirborði (West8, 2004.). Þarna 

mætast fortíð og nútíð á ákaflega spennandi og nýstárlegan hátt og 

gefur það svæðinu sterkari einkenni. Ætla má að þessi nálgun á 

fornminjar verði til þess að laða að fleira yngra fólk. 

Mikilvægt er að forða merkum fornleifum eins og prentsmiðju frá 

frekari skemmdum vegna veðrunar af völdum úrkomu og vinds. Það 

er hægt að gera með því að reisa yfirbyggingu eða skýli yfir 

rústirnar. Því miður eru fá dæmi um slík vinnubrögð á Íslandi en 

víða í Evrópu má sjá slíkar útfærslur. Taka mætti til fyrirmyndar 

skipulag og frágang rústa í borginni Chur í austurhluta Sviss. Fyrir 

30 árum síðan ákváðu Svissnesk yfirvöld að varðveita og miðla 

upplýsingum um uppgröft á elstu minjum sem funduist höfðu í 

landinu. Það var gert með því að byggja þrjú samliggjandi hús yfir 
Mynd 44 – Miðlun fornleifa í borginni Chur í Sviss 
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rústirnar og gripina sem fundust við uppgröftinn. Á þennan máta 

verður upplifun af staðnum margþætt. Fólk gengur um fornar rústir, 

skoðar gripi og minjar um leið og það veltir fyrir sér arkitektúr 

yfirbyggingarinnar (Arcspace, 2013.). 

 

NÁTTÚRU- OG MENNINGARSTÍGUR 
Í Noregi er víða hægt að ganga lengri og skemmri leiðir eftir 

svokölluðum náttúru- og menningarstígum. Tilgangurinn með 

slíkum stígum er að varpa ljósi á náttúru og menningarlegt gildi 

tiltekinna svæða, auk þess sem stígarnir hvetja fólk til aukinnar 

útivistar. Við upphafsreit göngunnar eru góð leiðakort með vísun í 

nokkra fræðslu- og upplifunarstaði á gönguleiðinni, en þessar leiðir 

eru jafn misjafnar og þær eru margar. Dæmi um slíkan stíg er að 

finna í Kautokeino héraðinu í norður Noregi. Stígurinn er 4,5 

kílómetrar að lengd og hefur hann að geyma sautján áningarstaði. 

Leiðin liggur ýmist um blautar mýrar, mosaþembur eða rjóður og 

áningarstaðirnir eru fjölbreyttir og áhugaverðir, en miða þó allir að 

því að varpa ljósi á menningarlandslag héraðsins (Godtur, á.á.). 

 

 

 

 

 

 

HÁSKÓLASVÆÐI 
Gott er að hafa til hliðsjónar hugmynda- og skipulagsfræði annarra 

sambærilegra háskóla og Hólaskóla, ekki síst í ljósi hlutverks Hóla 

sem háskólaþorps. 

 

Árið 2012 kom út rit sem nefnist A Tale of Three Campuses: 

Planning and Design in Response to Cultural Heritage at Mills 

College, the University of California, Berkeley, and Stanford.  Í 

Mynd 45 – Áningarstaður við náttúru- og mennigarstíginn í Kautokeino 
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þessu riti er skipulag og þróun Mills háskólasvæðisins í Kaliforníu 

borið saman við tvö önnur stærri háskólasvæði. Farið er yfir hvernig 

sérkenni hvers háskólasvæðis hefur varðveist eða glatast og hvaða 

leiðir eru farnar í skipulagi og hönnun til að tryggja menningarlega 

arfleið háskólanna. Marga góða punkta er að finna í þessu riti sem 

hægt er að hafa til hliðsjónar í framtíðarskipulagi Hólastaðar. Helstu 

punktarnir eru eftirfarandi: 

- Arfleið og landslag leika lykilhlutverki í hönnun, þróun og 

sjálfbærni. 

- Mikilvægt er fyrir framtíðarskipulag að taka tillit til 

núverandi háskólasvæðis, landslaginu sem umlykur það og 

arkitektúrnum, ásamt þeim sérkennum sem hafa vísun í 

menningararfinn. 

- Huga að hvað hæfir bæði nútið og framtíð. 

- Gæta þarf  að skala –  að hafa hönnun í mannlegum 

mælikvarða. 

- Horfa þar á heildarmyndina og sérstöðu svæðisins	  (Fiene og 

Sabbatini, 2012).  

 

 

 

 

Mynd 46 – Gömul mynd frá Mills College 
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6.3 HUGMYNDAFRÆÐI 
Nýtt skipulag gengur út á að flétta saman arfleið og náttúrufegurð 

Hóla. Það er gert með því að virkja allt svæðið sem náttúru- og 

sögugarð þar sem leiðir liggja til allra átta svo að allir geti fundið 

eitthvað við sitt hæfi. Til að hámarka upplifun og nýtingu eru hannað 

öflugt stígakerfi með fjórum mismunandi hringleiðum sem allar 

tengjast innbyrðis. Þessar hringleiðir hafa vísun í frumefnin fjögur 

og áttirnar fjórar því saman mynda þær 360 gráðu hring þar sem 

hringrásin er endalaus. Innan hverrar hringleiðar er visst þema sem 

bæði hefur tengingu við Hóla sem og táknmynd fjögurra blaða 

smára. Táknmyndin felst í  trú, kærleik, von og viska.  

 

 

Gönguleiðirnar væri hægt að nefna Biskupaslóð, Bændaslóð, 

Náttúruslóð og Viskuslóð. Þannig hefði Biskupaslóð tengingu við 

trúna, Bændaslóð tengingu við vonina, Viskuslóð við visku og 

Náttúruslóð við kærleika. 

Fjögur megin dvalarsvæði eru innan hvers slóða sem hafa vísun í 

frumefnin fjögur: eld, vatn, jörð og loft. Eldurinn táknar eldstæði 

sem veitir styrk, orku og gleði. Vatn er tákn fyrir mismunandi 

vatnselement sem veita  frelsun, hreinsun og hamingju. Jörð er tákn 

fyrir skjól sem veitir vernd, sköpun og stöðugleika og loft er tákn 

fyrir svæði sem hafa áhrif á hugsun, greind og upplifun. 

Mynd 47 – Hönnunarferlill. Þjóðleiðir teknar úr samhengi við kort og lagðar yfir mynd af Hólum vegna hugmynda um að nú lægju allar leiðir um Hóla í stað til Hóla áður 



 56 

6.4 SKIPULAGSTILLAGA 
 
 
STÍGAKERFI 

Tillaga að nýju skipulagi fyrir Hóla í Hjaltadal miðar að því að hanna 

góðar tengingar út fyrir nærsvæðið til auðvelda fólki að ferðast um 

svæðið og fræðast um áhugaverða náttúru, sögu og búsetuminjar. 

Aðgengi er því styrkt með öflugu og heildstæðu stígakerfi sem skapar 

samhengi milli byggðar og nærliggjandi svæða.  Stígarnir eiga að 

varpa ljósi á náttúrulega og menningarlega arfleifð staðarins og skapa 

fjölbreytta möguleika til útivistar og samfélagslegrar styrkingar.  

Við mótun stígakerfisins voru hringleiðir hafðar að leiðarljósi til að 

stuðla að dreifingu og bættri upplifun notenda. Hannaðar voru fjórar 

mismunandi hringleiðir sem tengjast fyrra stígakerfi. Stígar eru lagðir 

þannig að sjónræn fjölbreytni og upplifun innan hvers slóða sé sem 

áhugaverðust um leið og þess er gætt að þeir falli vel að landinu og 

raski sem minnstu í náttúrunni. Hægt væri að stjórna álagi innan hvers 

slóða með því að hafa mismunandi áherslur og virkni eftir árstíma. 

Þannig gæti til dæmis verið áhersla á Bændaslóð og dýrin að vori en 

Viskuslóð og heyskap að sumri. Til að koma á móts við sem flesta 

væri hægt að heimila umferð hjólandi og ríðandi á vissum stöðum þar 

sem aðstæður leyfa. 

 

 
Mynd 48 – Slóðirnar fjórar í stígakerfinu og Himnastígur upp í Gvendarskál. 

 
Mynd 49 - Upplagt er að hafa kortaskífu í upphafi leiða 
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Mynd 50 - Grunnmynd 
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ÁNINGARSTAÐIR  
Lagt er upp með að áningarstaðir séu staðsettir 

í samræmi við hvert stígakerfi fyrir sig, allt 

eftir því hvort áherslan er lögð á að miðla sögu, 

spennandi landslagi eða fögru umhverfi.  

Fræðsluskiltin eiga að miðla áhugaverðum 

upplýsingum um náttúru og menningarminjar á 

svæðinu. Landslagsbekkir eru hugsaðir sem 

útsýnisbekkir og því staðsettir þar sem hægt er 

að njóta fagurs umhverfis og útsýnis til hins 

ýtrasta. Kyrrðarrjóður eiga hins vegar að hafa 

endurnærandi gildi fyrir líkama og sál með því 

að gefa kost á að njóta stað og stundar í rólegu 

og notarlegu skógarumhverfi. 

 

Mynd 51 – Kort af áningarstöðum 
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DVALARSVÆÐI 
Eins og áður hefur komið fram eru fjögur 

megin dvalarsvæði innan hvers slóða sem gert 

er ráð fyrir að séu af bæði mismunandi strærð 

og  gerð, auk þess að hafa vísun í frumefnin 

fjögur. Við hönnun dvalarsvæða er horft í 

sérstöðu hvers svæðis fyrir sig til að gera hana 

sýnilegri. Lagt er upp með að hafa jafna 

dreifingu á milli dvalarsvæða bæði innbyrðis 

og við samlyggjandi slóða. 

 

Mynd 52 - Kort af dvalarsvæðum 
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VISKUSLÓÐ 
 
Ganga um Viskuslóð hefst við nýtt 

fornleifa- og prentsafn, vestan við 

kirkjuna. Söfnin veita innblástur og 

hvatningu til frekari göngu og 

fræðslu um fornleifar, biskupa og 

landnámskappa. Aðalleiðin liggur 

niður á flatlendið, þvert yfir 

túnsléttur, að áreyrum þar sem 

býðst að grípa í heyskap og forna 

búskaparhætti, veiða í tjörn og grilla 

sér til matar. 

Mynd 53 - Yfirlitsmynd og stemmingsmyndir af dvalarsvæðum við Viskuslóð 
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NÁTTÚRUSLÓÐ 
 
Náttúruslóð býður upp á fjölbreytta og 

spennandi leið um hæðótt landslag, 

þéttan skóg, opin og lokuð rými. Þar sem 

víða er hægt að staldra við í góðum 

félagskap, eða einn með sjálfum sér og 

útsýninu.  

Fjórir megin áningarstaðirnir eru 

kaffihús við nýtt tjaldsvæði, leiksvæði á 

eldra tjaldsvæði, samkomustaður með 

grilli og eldstæði við norðurjaðar slóðar 

ásamt tjarnasvæði við nýja gróðrarstöð. 

Mynd 54 - Yfirlitsmynd og stemmingsmyndir af dvalarsvæðum við Náttúruslóð 
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 Mynd 55 - Yfirlitsmynd og stemmingsmyndir af dvalarsvæðum við Biskupaslóð 

BISKUPASLÓÐ 
 
Leiðir Biskupaslóðar liggja um 

friðsælt og lítt snortið skóglendi 

sem gefa kost á sterkri tengingu 

milli manns og náttúru. 

Áningarstaðir miða því að því að 

næra huga og sál samhliða fræðslu 

um náttúru og tengingu við 

fortíðina.  Gvendarlaug er megin 

áningarstaðurinn ásamt eldstæði 

með friðarloga og bænahofi.  
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BÆNDASLÓÐ 
 
Bændaslóð leiðir unga sem aldna 

um gamalt búsetulandslag þar sem 

víða má sjá merki um bæjarleifar og 

fornt verklag. Megin áningarstaður 

slóðarinnar er í húsdýragarðinum 

Geirargerði sem staðsettur er við 

jaðar byggðarinnar. Þaðan liggja 

leiðin að grill- og nestisstað sem 

staðsettur er í litlum skjólbeltisreit. 

Áfram liggur svo leiðin upp að 

skógarjaðrinum, að endurgerðri 

tjörn og fuglaskoðunarskýli sem 

jafnframt nýtist sem áningarstaður.  

Mynd 56 - Yfirlitsmynd og stemmingsmyndir af dvalarsvæðum við Bændaslóð 
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AÐKOMA OG MIÐSVÆÐI 
Breytingar eru gerðar á aðkomu heim að Hólum svo að vægi bílsins 

innan miðjusvæðis haldist í lágmarki og tengsl milli svæða og 

bygginga eflist. Því er lag til að aðalvegur færist niður fyrir nýtt 

fornleifahús og tengist þannig við byggð með bílakjallara. Vegna 

öryggissjónarmiða væri þó ein virk leið að öllum húsum staðarins.  

Allir leiðir í stígakerfinu eiga upphaf sitt og endi við miðsvæði og þar 

verður markaður táknrænn kross sem kennileiti í yfirborð torgsins þar 

sem leiðir mætast.  Kross á einnig að marka leiðir og sjónrænar 

tengingar milli helstu bygginga á Hólum sem yrðu háskólabygging, 

menningarsetur, kirkja, fornleifa- og prenthús ásamt sögusetri (sjá 

mynd 57 hér til hliðar og nánari útfærslur í viðauka). 

Tekið er tillit til fjölbreyttra þarfa íbúa, nemenda  og gesta með 

sveigjanleika í notkun rýma og húsa. Gamla fjósbyggingin fengi 

þannig nýtt hlutverk sem menningarsetur og fjölnota hús og fyrrum 

starfsmannahús skólans yrði nýtt sem kennsluhúsnæði fyrir 

grunnskóla að vetri en gistiheimili að sumri. Núverandi grunn- og 

leikskókólahúsi yrði að móttökumiðstöð og þjónustubyggingu fyrir 

nýtt tjaldsvæði. 

Byggt er yfir fornleifarústir á Prenthólnum vestan við kirkjuna svo 

hægt sé að varðveita þær minjar sem þar liggja. Það yrði spennandi 

fræðslusýning um fornleifauppgröft á Hólum þar sem fjallað væri um 

þær minjar sem fundist hafa á svæðinu. Samhliða fornleifahúsi yrði 

komið upp prentverkasafni um forn helgirit og fleiru slíku sem tengist 

prentlist Hólabiskupa. Byggingar eru látnar falla vel að umhverfinu og 

þess gætt að þær skerði ekki sjónlínur frá miðsvæði. Það er gert með 

því að hafa þær lágreistar og nýta efnisval torfbygginga.  

Á slóðum fyrrverandi ræktunarstöðvar, í gili norðan við 

háskólabyggingu, er komið upp öflugu gróðurhúsi og matjurtagarði 

fyrir skóla og ferðaþjónustu ásamt sjálfbærum garði til dvalar, kennslu 

og yndisauka. 

Mynd57 - Grunnmynd af miðsvæði Hólastaðar 
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Mynd 58 – Stemmingsmynd af torgi og menningarhúsi 
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7 UMRÆÐUR OG LOKAORÐ  

Söguvitund okkar Íslendinga er sterk og því er staður eins og Hólar í 

Hjaltadal okkur afar verðmætur. Spurningin er hins vegar sú hvort svo 

muni verða raunin með komandi kynslóðir. Munu þær horfa arfleið 

okkar sömu augum og núlifandi kynslóðir? Þessu er vert að velta fyrir 

sér um leið og leitað er svara við rannsóknarspurningunni; hvernig 

hægt sé að standa vörð um arfleið okkar og hvernig hægt sé að tryggja 

stöðum eins og Hólum framtíð. Í framtíðinni verður ef til vill þörf á að 

nálgast arfleið okkar á nýjan hátt því sköpunarsamfélagið sem verður 

ráðandi þá mun væntanlega hafa aðra sýn á hlutina en 

upplýsingasamfélag nútímans. Hver svo sem veruleiki framtíðarinnar 

verður ber okkur skylda til að skila þeim verðmætum sem við eigum 

til komandi kynslóða. Það er best gert með því að nálgast þá arfleið út 

frá og í samræmi við staðaranda, náttúru og þolmörk svæða. 

Hólar í Hjaltadal tilheyra einum dýrmætasta menningararfi 

þjóðarinnar. Því verður að fara varlega í allar framkvæmdir innan 

staðarins. Gæta þarf að að markaðssetja ekki arfleið staðarins, heldur 

líta á hana sem auðlind sem fyrst og fremst beri að virða og hlúa að. 

Hafa ber í huga að miðlun á menningararfinum á ekki að vera fyrir fáa 

útvalda eða vissa hópa, heldur fyrir allt samfélagið og þá sem vilja 

njóta. Arfleifð Hóla á þannig að vera hluti af daglegu lífi og á ekki 

vera hafin upp á stall þar sem hún er ekki aðgengileg öllum. Með 

stígagerð, kortlagningu og fræðslu um menningarverðmæti staðarins 

næst það markmið, því þannig nálgun er aðgengileg öllum. 

Í allri uppbyggingu þarf að gæta þess að missa ekki sjónar af 

staðarímynd og staðaranda því það eru viðkvæmir og mikilvægir 

þættir sem skapa staðnum reisn og virðingu. Gott dæmi um 

framkvæmdir á helgum stað sem hafa haft neikvæð áhrif á ímynd og 

staðaranda er bygging Þorláksbúðar í Skálholti. Sú bygging hefur 

verið mjög gagnrýnd vegna spurninga um sögulegt gildi og 

fagurfræðilegt samhengi. Erfitt er að átta sig á vægi byggingarinnar í 

fortíð, nútíð og framtíð með tilliti til staðsetningarinnar. Breytingar 

þurfa þó ekki endilega að hafa neikvæð áhrif á ímynd staða, þær geta 

þvert á móti aukið við gæðin, breytt þeim, skapað ný eða byggt við 

fyrri gæði (Roe og Taylor, 2014). 

Meginmarkmið verkefnisins var að skoða með hvaða hætti mætti 

styrkja staðaranda og miðla hinum forna menningararfi Hóla í 

Hjaltadal út frá nýju og efldu skipulagi svo staðurinn geti haldið reisn 

sinni og virðingu til frambúðar. Það var gert með því að bæta aðgengi 

að menningarverðmætum, draga athygli að sérkennum svæðisins og 

taka tillit til núverandi aðdráttarafls svæðisins. 
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Mynd 12. Hólar um 1920. Séð yfir biskupagarð og skólahús. 
Hjalti Pálsson (2011). Byggðasaga Skagafjarðar, VI bindi. 
Hólahreppur.  
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