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Inngangur 

 
Allir staðir eiga sína sögu. Hún er órjúfanleg staðnum og hún tilheyrir ekki fortíðinni. 

Hún gerist alltaf í núinu. 

Það eru til mismunandi leiðir til að læra um sögu staðar. Að hlusta á fólk sem býr á 

staðnum segja frá eða lesa hana úr bókum eru sjálfsagðar, áhrifaríkar leiðir til að læra 

um staðinn.  En enginn getur sagt sögu eins og staðurinn sjálfur.  

En saga getur verið varasamt orð. Það bregður upp mynd af sögumanni (miðli) og 

einhvers sem hefur gerst áður fyrr (tilheyri fortíðinni).  Sú saga sem geymd er í 

staðnum sjálfum er án miðlunar og tengist núinu á áþreifanlegan hátt. 

Saga búsetu á Höfn í Hornafirði spannar eitthvert byltingakenndasta tímabil í sögu 

þjóðarinnar hvað varðar tækninýjungar, lifnaðarhætti og aukna fólksfjölgun allt frá 

árinu 1897 er Otto Tulinius flutti þangað með verslun sína. 

Iðnbyltingin hófst á Íslandi með vélvæðingu skipa. Það er því áhugavert að skoða 

hver áhrifin urðu á stað eins og Höfn í Hornafirði. Tíminn er sýnilegur allt í kring í 

mismunandi mælikvörðum eins og öldum sjávarins, flæðamálum, skriði jöklanna og 

risi landsins. 

Bærinn byrjaði sem þjónustumiðstöð fyrir sveitirnar í sýslunni og hefur gegnt því 

hlutverki fram að þessu. Hafnarstæði hafði upphaflega mikið vægi vegna þess að 

vöruflutningar fóru mest fram á skipum og þjónusta þurfti þá sem sóttu verbúðirnar í 

kring. Vegir gegna nú orðið stærra hlutverki við vöru og fólksflutninga en 

sjávarútvegurinn er áfram mikill. Nú liggur bærinn orðið vel gagnvart 

ferðamannaiðnaði vegna nálægðar við Vatnajökulsþjóðgarð og umlykjandi 

náttúrufegurðar og svo auðvitað hefur bærinn upp á sína upplifun að bjóða. 

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða samband Hafnar í Hornafirði við ferðamannaiðnað.  

Hvernig getur staðurinn og saga hans samtvinnast auknum ferðamannaiðnaði á 

farsælan hátt? Hver er sjálfsmynd ferðamannsins? Upplifir hann sig sem áhorfanda, 

gest eða þátttakanda? Hver er sjálfsmynd íbúanna? Hvernig tengja þeir sig sögunni? 
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Þegar þessum spurningum hefur verið svarað ætla ég að skoða hvað hið manngerða 

umhverfi getur gert til að tryggja sem best tengsl ferðamanna og íbúa. 

Ferlið við að svara þessum spurningum hóf ég með því að kynna mér sögu Hafnar. 

Svo undirbjó ég spurningalista fyrir viðtöl við heimamenn og aðra spurningalista sem 

ég lagði fyrir ferðamenn. Ég var sjálfur ferðamaður og gisti á farfuglaheimili og á 

hóteli. Ég hafði aldrei komið til Hafnar áður og þekkti lítið sem ekkert til staðarins 

áður en ég byrjaði á verkefninu. Ég skoðaði því hvernig bærinn fór að því að segja 

mér þessa sögu sem ég hafði kynnt mér. Auk þess bar ég bæinn saman við Borgarnes 

og Selfoss útfrá spurningunum um samband ferðamanns, staðar og sögu. 
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1. Landslag 
 

Höfn er staðsett á lágu vogskornu nesi umkringdu grasi vöxnum eyjum og hólmum 

sem liggur milli tveggja fjarða, Hornafjarðar og Skarðsfjarðar. Tvö sandrif, 

Suðurfjörur og Austurfjörur, loka hvort sínum firðinum frá sjó en beint sunnan við 

Höfn tengjast þeir hafinu um Hornafjarðarós. Út í Hornafjörð rennur Hornafjarðarfljót 

en í Skarðsfjörð vatnslítil bergvatnsá, Mígandi. Firðirnir eru grunnir og þannig í 

laginu að þeir minna helst á eitt stórt lón umhverfis nesið. 

 

 

Kort 1: Höfn er byggð á nesi milli Hornafjarðar og Skarðsfjarðar 
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Kort 2: Frá Höfn sjást vel Skálafellsjökull, Heinabergsjökull, Fláajökull og Hoffellsjökull.  

 

1.1 Sérstaða 
 

Austur-Skaftafellssýsla er 6.080 km2 að flatarmáli. Einungis 358 km2 er gróið land, 

þ.e. 5,9%, og er hvergi eins hlutfallslega lítið í sýslum landsins. Vatnajökull hylur 

stóran hluta sýslunnar og í sjó renna jökulár og vatnsföllin hafa hlaðið undir sig 

víðáttumiklum eyðisöndum í gegnum aldirnar. Eftir að árnar voru beislaðar með 

varnargörðum og brúaðar hefur gróðrinum þó vaxið ásmegin.1 

                                                

1 Arnþór Gunnarsson. Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi: Aðdragandi búsetu og 

frumbýlisár. Hornafjarðarbær, Hornafirði 1997. Bls.11 
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Kort 3: Austur-Skaftafellssýsla/Sveitarfélagið Hornafjörður 

 

Á Höfn er hátt þjónustustig miðað við íbúafjölda vegna þess að hún þjónar svo stóru 

landssvæði og langt er í næsta þéttbýli. Árið 1994 sameinuðust Höfn, Nesjahreppur 

og Mýrahreppur undir nafninu Hornafjarðarbær. Eftir sameiningu Hornafjarðarbæjar, 

Bæjarhrepps, Borgarhafnarhrepps og Hofshrepps árið 1998 telst nú öll Austur-

Skaftafells sýsla til Sveitarfélagsins Hornafjarðar.2 Þetta er í samræmi við þróun á 

landinu öllu en frá 1950 til 2008 hefur sveitarfélögum fækkað úr 229 í 78.3 Austur-

Skaftafellssýsla skiptist í fimm sveitir. Talið frá vestur til austurs eru þær: Öræfi, 

Suðursveit, Mýrar, Nes og austast Lón. 

1.2 Hreyfingar í landslagi 
 

Eins og fram kemur í inngangi þessarar ritgerðar leitast hún við að skoða söguna eins 

og samfelldan straum líðandi stundar. Þetta á líka við um jarðsöguna. Tíminn er 

mældur í mismunandi einingum, allt frá andartökum mannslíkamans til gangs 

himintungla. Yfirborð jarðarinnar ummyndast svo á jarðsögulegum tíma, löngum 

tímaeiningum sem rúma oft svo margar hinna fyrrnefndu að erfitt getur reynst að bera 

skynbragð á hann. En í Hornafirði hefur landslagið sögu að segja.  

                                                

2 http://is.wikipedia.org/wiki/Höfn_í_Hornafirði sótt 7.8.2009 
3 http://www.byggdastofnun.is/ibuathr sótt 8.8.2009 
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Mótun jarðskorpunnar er háð því sem jarðfræðingar kalla innræn öfl og útræn öfl. Á 

Íslandi eru bæði öflin sérlega virk, hin innrænu vegna legu landsins yfir möttulstrók á 

flekaskilum og hin útrænu vegna jökla, ágangs sjávar og veðurs.4 Vatnajökull er 

sífellt að ummyndast og ummyndar landinu. Austur-Skaftafellssýsla er að miklu þakin 

jöklinum og fer ekki varhluta af hræringum hans.  

Jöklar Íslands hafa breyst gríðarlega á sögulegum tíma og breytingarnar eru sennilega 

örastar á okkar dögum. Það er talið að jöklarnir hafi náð mestri stærð í kringum 1890. 

Þungi Vatnajökuls olli þá landsigi á suðausturlandi sem kann að hafa verið á annan 

metra og hugsanlega meira5. Með hlýnandi veðurfari um allan heim á 20. Öld 

minnkuðu jöklarnir um það bil jafnmikið og þeir höfðu stækkað næstu þrjár aldir þar 

á undan. Síðustu tólf ár eru talin hlýjasta tólf ára tímabil í Íslandssögunni og rýrna 

jöklar í samræmi við það.6  

Nýlegt dæmi um breytingar á landslaginu er þegar Skeiðará hætti skyndilega að renna 

í farvegi sínum og tók að renna í Gígjukvísl sem er vestar á Skeiðarársandi. Þetta eru 

afleiðingar þess að jökullinn hefur hopað, þó aðallega þynnst og þá kemst vatnið 

undir hann með þessum afleiðingum. Brúin yfir Gígjukvísl er reyndar hönnuð þannig 

að hægt er að lengja hana því gert hefur verið ráð fyrir þessum breytingum7. 

                                                

4 Jóhann Ísak Pétursson, Jón Gauti Jónsson. Jarðfræði „Svell er á gnípu, eldur geisar 

undir.“ Iðnú 2001. Bls.20,90 
5 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi. Bls.52 
6 http://www.vedur.is/vatnafar/joklamaelingar/ sótt 11.8.2009 
7 http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/07/15/skeidara_horfin_i_gigjukvisl/ sótt 

26.8.2009 
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Mynd 1: Mynd tekin 16.ágúst 2009 af Skeiðarárbrú. Brúin stendur nú að mestu á þurru landi. 

 

2 Upphaf Hafnar 
 

Upphaf þéttbýlis á Höfn í Hornafirði má rekja til þess að Otto Tulinius kaupmaður 

flutti þangað með verslun sína árið 18978. Hann flutti verslunina frá Papósi, sem 

taldist árið 1891 sá fámennasti af 30 verslunarstöðum landsins9. Hann byggði húsið 

sem gekk undir nafninu Kaupmannshús og síðar Kaupfélagshús. Hefðin var síðan sú 

að kaupmannsfjölskyldur byggju þar og svo fjölskyldur kaupfélagsstjóra frá 1920-

1975. Húsið er nú vel uppgert og hýsir kaffihúsið Café Tulinius.  

Verslunarhúsið sem í daglegu tali er kallað Gamlabúð flutti kaupmaðurinn með sér frá 

Papósi. Síðan gegndi það hlutverki sínu í 80 ár þar til það var flutt innar í bæinn þar 

sem það stendur í dag. Það hýsir nú byggðasafnið og náttúrusafn. Umræða hefur farið 

vaxandi um að flytja húsið nær fyrri staðsetningu sinni.10 

                                                

8 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.7 
9 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.23 
10 Gláma-Kím og R3-Ráðgjöf Hafnarvík-Heppa Höfn í Hornafirði bls.19 
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Verbúðin Mikligarður var reistur árið 1920 vegna aukinnar vélbátaútgerðar á 

Hornafirði. Á árunum 1925 til 1945 dvöldu að jafnaði 100-150 manns þar á vertíðum 

meðan á Höfn bjuggu innan við 300 manns. Jafnframt var Mikligarður vettvangur 

samfélagslegra athafna svo sem skemmtana, listviðburða, íþróttaæfinga, fundarhalda 

og guðsþjónustu.11 

Pakkhúsið, byggt 1930, var aðallega notað sem geymsla og vöruhús eins og nafnið 

gefur til kynna. En stundum kom fyrir að húsið var tekið undir samkomur og fundi og 

þá var sekkjavöru staflað meðfram veggjum til að gera gólfpláss.12 Nú hýsir það 

sjóminjasafn og handverksbúð með heimaunnum vörum til sölu. Á veturna er hægt að 

leigja húsið fyrir ýmsa viðburði líkt og sýningar og tónleika.13 

Húsin sem hér hafa verið talin upp að Gömlubúð undanskilinni standa í námunda við 

hvort annað á svæði sem kennt er við Hafnarvík og Heppu. Þetta svæði býr því yfir 

sterkri sögulegri tengingu við upphaf byggðarinnar. Vilji er nú hjá sveitarfélaginu til 

að endurvekja þennan gamla kjarna, gera upp gömlu húsin og virkja svæðið í 

tengslum við atvinnulíf og ferðaþjónustu. Gláma-Kím arkitektar og R3-Ráðgjöf hafa 

unnið greinargerð fyrir sveitarfélagið með tillögum að starfsemi í húsunum og áætlað 

kostnaði við endurbætur. 

                                                

11 Gláma-Kím og R3-Ráðgjöf, Hafnarvík-Heppa Höfn í Hornafirði bls.13 
12 Gláma-Kím og R3-Ráðgjöf Hafnarvík-Heppa Höfn í Hornafirði bls.17 
13 http://www.rikivatnajokuls.is/ferdathjonusta/efni/menning/ sótt 27.8.2009 
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Mynd 2: Kaupmannshúsið í agúst 2009. 

 

Mynd 3: Ferðamenn á Höfn. Pakkhúsið (Gult og hvítt) er hluti af mynd þar sem virk höfn, söguleg byggð og 
mannlíf mætast. 
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Kort 4: Hafnarkauptún 1897–1939. Húsin eru númeruð í tímaröð. Kaupmannshúsið(1), Gamlabúð(I), 
Pakkhúsið(IV), Mikligarður(VII). 

 
Mynd 4: Tillaga að svæðinu úr greinargerð Glámu-Kím og R3-Ráðgjafar. Hér hefur Gamlabúð verið flutt 
nær upprunalegri staðsetningu sinni vinstra megin við Pakkhúsið. Á miðjum hólnum er Bíóbragginn 
endurbyggður og vinstramegin við Graðaloft er skrifstofuhúsið Verðandi endurbyggt. 
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2.1 Lífsviðurværi 
 

Sauðfjárbúskapur var undirstöðuatvinnuvegur í Austur-Skaftafellssýslu á ofanverðri 

19. öld. Einnig hafði fólk drjúg not af sjósókn og ýmiss konar hlunnindum, svo sem 

lúru-, sel- og silungsveiði, varpi og hvalreka.14 Á síðari hluta 19. aldar var frekar 

algengt að hvalir kæmu inn um Hornafjarðarós, eða um það bil einn á ári. Fólk úr 

nærliggjandi hreppum flykktist þá á uppboð sem oft voru haldin í eyjum nærri þeim 

stað þar sem hvalurinn festist.  Eftir 1902 hætti hval að reka inn ósinn að mestu leiti.15  

Fram undir miðja öldina byggðu hafnarbúar afkomu sína að miklu leyti á búskap því 

launavinna var stopul. Daglaunamenn áttu þá að jafnaði fleiri skepnur en þeir sem 

höfðu fasta atvinnu eða tiltölulega vel launaða.16 Einnig var veiðiskapur í Hornafirði 

og Skarðsfirði Hafnarbúum mikilvægur framfærsluvegur á fyrri hluta 20. Aldar.17  

 

2.2 Framfarir í Landbúnaði 
 

Miklar umbætur urðu á íslenskum landbúnaði á fyrri hluta 20. aldar. Dráttarvélar og 

sláttuvélar leystu af hólmi handverkfæri sem höfðu lítið breyst frá upphafi landnáms. 

Gaddavírinn kom í stað hlaðinna garða úr torfi og grjóti. Tún voru ræktuð og 

tilbúnum áburði dreift á þau. Framleiðsla í landbúnaði stórjókst og fólki í sveitum 

fækkaði. Á árunum 1901-1930 jókst framleiðsla á kindakjöti um 112% og um 79% á 

kartöflum og gulrófum. Sveitafólki fækkaði um 21%.18 

Ræktunarfélag Hafnarkauptúns var stofnað 1929. Markmið þess var að vinna að 

ræktun þess lands sem fyrirhugað var að kæmi í hlut Hafnarbúa. Fyrsta verkefni þess 

var að kaupa dráttarvél, nauðsynleg jarðræktaráhöld og útvega girðingarefni. 

                                                

14 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.12 
15 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.58,59 
16 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.190 
17 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.199 
18 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.126 
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Ræktunarfélagið greiddi tímakaup og því varð starfsemin þýðingamikill þáttur í 

atvinnulífi Hafnarbúa meðan framkvæmdir stóðu sem hæst á árunum 1929-1933. Einn 

til þrír hektarar komu í hlut þeirra sem óskuðu eftir landi og næstum 40 aðilar fengu 

landskika. 19 

 

Mynd 5: Loftmynd af Höfn og Hafnarnesjörðinni, tekin 30. ágúst 1945. Kauptúnið er neðst en tvíbýlið í 
Hafnarnesi efst. Hafnarvegurinn er hvít rák eftir endilöngu landinu. Ræktunarlöndin eru fyrir innan 
byggðina og vel sést hvernig landinu hefur verið skipt í tún. Vinstramegin við Hafnarveginn fyrir miðri 
mynd er braggahverfi sem bretar reistu á stríðsárunum. 

 

                                                

19 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.195 
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Kort 5: Ræktunarlönd Hafnarbúa. Öll löndin voru í notkun fram yfir miðja öldina. Byggðin er sýnd eins og 
hún var 1964 en næsta áratuginn þar á eftir voru flest löndin tekin undir byggingarlóðir. Fyrst eftir að 
ræktunin hófst voru mörg heimili með kartöflugarða á Syðri-Ægissíðu en um miðja öldina færðust 
garðlöndin að Syðri-Klettum og þar voru þau í allmörg ár. 
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2.3 Sjávarútvegur 
 

Árabátaútgerð frá Höfn var smá í sniðum og hún hafði í raun ekki áhrif á 

þéttbýlismyndun. Sjósóknin var eins konar aukabúgrein, vænleg leið fyrir bændur að 

nýta vinnuafl á árstíma þegar ekki var hámarksþörf fyrir það á býlunum.20 

Hver vertíð stóð yfir í um 3 mánuði og náði hámarki í mars og apríl.21 Sjómenn og 

eigendur báta fluttu aflann á hrossum heim til verkunar og neyslu en í mestu aflaárum 

var umframafli lagður inn í verslunina á Höfn. Eftir 1920 var svo til engin 

árabátaútgerð við Hornafjarðarós enda vélbátar að taka við.22 

Fyrstu vélbátarnir sem gerðir voru út frá Höfn komu frá Eskifirði árið 1908.23 

Vélbátaútgerðin óx hægt fyrstu árin en 1918 voru 10 austfirskir vélbátar gerðir út frá 

Hornafirði.24 Hornfirðingar sjálfir tóku seinna við sér en á árunum 1918-1920 keyptu 

Hornfirðingar og Lónsmenn að minnsta kosti fimm vélbáta sem allir voru gerðir út frá 

Höfn.25 

 

Mynd 6: Verstöðin á Heppu um 1930. Langa byggingin er Mikligarður. Ofan við Miklagarð eru íshús og 
verslunar- og skrifstofuhúsið Verðandi. 

                                                

20 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.233 
21 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.235 
22 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.236 
23 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.236 
24 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.239 
25 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.262 
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Mynd 7: Mikligarður og Graðaloft. Lengst til vinstri er Kaupmannshúsið. 

 
 

Mynd 8: Rétt fyrir neðan miðja mynd er Mikligarður. Efst á miðri mynd sést í gömlu verstöðvarnar í 
Álaugarey (Sem áður var eyja en nú eru landfyllingar á milli). 
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2.4 Kaupfélag Austur-Skaftfellinga 
 

Kaupfélag Austur-Skaftfellinga hóf störf árið 1920. Tengsl þess við 

samvinnuhreyfinguna og framsóknarflokkinn voru sterk eins og tíðkaðist um 

kaupfélög á þessum tíma.26 Mikill andi var fyrir stofnun kaupfélags og kaupmaðurinn 

á Höfn seldi strax félaginu verslun sína. Þessi umskipti á verslunarháttum í sýslunni 

hafa líklega gengið svona greiðlega fyrir sig vegna þess að verslunarsvæðið var 

fámennt og hæpið að tvær stórar verslanir gætu blómstrað.27  

Á árunum 1936-1937 reisti kaupfélagið nýtt verslunarhús (nr. XV á korti 4). Það var 

alfarið byggt af heimamönnum og þótti glæsileg bygging á sínum tíma og bar vott um 

sterka fjárhagsstöðu kaupfélagsins á síðari hluta fjórða áratugarins.28 Verslun 

kaupfélagsins var í húsinu til 1979 og eftir það hýsti það skrifstofur. Sumarið 2007 

opnaði þar veitingahúsið Humarhöfnin.29 

 

Mynd 9: Í verslunarhúsi KASK var verslun kaupfélagsins til 1979 og síðan skrifstofur. Árið 2007 opnaði 
þar veitingahúsið Humarhöfnin. 

 

                                                

26 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.153 
27 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.156 
28 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.178 
29 Gláma-Kím og R3-Ráðgjöf Hafnarvík-Heppa Höfn í Hornafirði bls 25 
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Árið 1961 réðst kaupfélagið í byggingu kjörbúðar sem var opnuð á árunum 1963-

1964. Húsið er tvær hæðir og kjallari, alls 1.400 fermetrar að flatarmáli. Kjörbúðin 

markaði byltingu í verslunarháttum. Í gömlu versluninni höfðu vörur verið afhentar 

yfir búðarborðið og sykur og hveiti geymt í sekkjum. Nú gátu viðskiptavinir gengið 

að flestum vörunum og handleikið þær. Mjólk og mjólkurvörur fengust í búðinni og 

frystiborð var fyrir frosin matvæli.30 

 
Mynd 10: Nyrðri endi kjörbúðar Kask séð frá Hafnarbraut 

 

Mynd 11: Horft suður með gömlu kjörbúðinni og upp Hafnarbraut. Hægra megin við það glittir í 
félagsheimilið Sindrabæ. Fyrir miðju er gamla símstöðvarhúsið og lengst til hægri er pósthúsið. 
                                                

30 Arnþór Gunnarsson. Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi: 1940-1975. 

Sveitarfélagið Hornafjörður, Hornafirði 2000. bls.293 
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3 Samanburður við Borgarnes og Selfoss 
 

Selfoss og Höfn eru landfræðilega ólíkir staðir en Borgarnes líkist þeim báðum með 

því að vera í upphafi verslunarstaður við höfn úti á nesi og breytast síðan í 

verslunarstað við veg. Höfn er aftur ólík hinum stöðunum tveimur að því leyti að hún 

er lengra frá Reykjavík og þjónustar strjálbýlla svæði. 

 

Kort 6: Selfoss, Borgarnes og Höfn 

 

 

Graf 1: Fólksfjöldaþróun. Aukinn fólksfjölda á Höfn og í Borgarnesi 1970-1980 má m.a. rekja til betri 
samgangna. 
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3.1 Borgarnes 
 

Þéttbýlið er á nesi sem skagar út í sjó líkt og Höfn en meira er um kletta og hæðir. 

Nærvera Skarðsheiðar í suðri er sterk. Þjóðvegur 1 hefur legið í gegnum bæinn síðan 

borgarfjarðarbrúin var vígð 1981.31 Aðalgatan liggur út eftir nesinu og við enda 

hennar er elsti hluti bæjarins. Þar byggðist bærinn upp í kringum verslun.32 Upphafleg 

byggð á nesinu var dreifð en þéttist síðar.33 

Elstu húsin í bænum eru verslunarhús og íbúðarhús Akra-Jóns, fyrsta kaupmannsins í 

Borgarnesi byggð 1876 og 1877. Þau hýsa nú Landnámssetur Íslands og veitingahús. 

Skammt frá er lítil þyrping af pakkhúsum og verslunarhúsum frá því í kringum 

aldamót sem stendur til að gera upp. 

Ný höfn var gerð í Stóru-Brákarey um 1930. Hafnarstarfsemi var því ekki í eins miklu 

návígi við byggðina eins og á Höfn. Útgerð frá Borgarnesi féll svo niður árið 1950.34 

Nú er þar afmörkuð smábátahöfn en að öðru leiti leifar gamallar hafnarstarfsemi. 

Samkvæmt aðalskipulagi Borgarness í kynningu stendur til að þar verði blönduð 

byggð verslunar, þjónustu og íbúða.35 

Gatnaskipulag Borgarness er óreiðukennt. Kennileiti eru heldur ekki eins auðsjáanleg 

og á Höfn þannig að erfitt getur verið að átta sig á bænum. Kirkjan er eitt helsta 

kennileitið í eldri hluta bæjarins, hún rís hátt og sést víða en hún getur gefið 

misvísandi upplýsingar. Þessi kirkja er í klassískum stíl og ætla mætti að hún stæði 

annað hvort við enda mikilvægrar götu eða við almenningssvæði. Vegna þess að í 

                                                

31 Sveinn Þórðarson. Brýr að baki: Brýr á Íslandi í 1100 ár. Verkfræðingafélag 

Íslands 2006. Bls.312 
32 Jakob Jónsson, Jón G. Guðbjörnsson, Þorsteinn Guðmundsson. Byggðir 

Borgarfjarðar III. Búnaðarsamband Borgarfjarðar 1993. Bls.330 
33 Byggðir Borgarfjarðar III Bls.335 
34 Byggðir Borgarfjarðar III Bls.333 
35 Greinargerð Aðalskipulags Borgarbyggðar 2008-2020 í kynningu 

http://www.landlinur.is/Files/Skra_0037002.pdf Bls.59 
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formi hennar er mikil áhersla lögð á ása kemur á óvart að sjá að hún á í raun ekki í 

samspili við neitt í umhverfi sínu. Framhliðinni snýr hún að bílastæði 

félagsheimilisins en bakinu snýr hún í aðalgötuna þar sem ráðhúsið og pósthúsið 

standa. 

Þegar ekið er að bænum yfir brúna úr suðri má sjá lítil tveggja hæða hús standa þétt í 

hrjóstrugu landslagi á nesinu. Þetta getur kveikt áhuga á hvernig bær byggist undir 

sérstökum kringumstæðum. En þegar komið er inn í bæinn er maður staddur á landi af 

bílastæðum innan um sjoppur og bensínstöðvar. Aðlaðandi hliðar bæjarins eru þá á 

bakvið hæðir og fátt togar í aðkomumann að kynna sér hann betur þegar hann þá loks 

er kominn á staðinn. 

Sundlaugin er staðsett í návígi við íþróttasvæði og skóla líkt og á Höfn og á Selfossi. 

Hún er hinsvegar frekar aðskilin frá miðbænum sem hindrar að hvort njóti góðs af 

hinu. Á milli sundlaugarinnar og aðalgötunnar er skrúðgarður en það svæði mætti 

nota á markvissari hátt til að tengja sundlaugina við aðalgötuna. Á svæðinu er talið að 

Skallagrímur sé heygður. Það er svo spurning hvort andrúmsloft skrúðgarðs sé til að 

undirstrika andrúmsloft sagnanna af Skallagrími.  

 

3.2 Selfoss 
 

Byggingu Ölfusárbrúar var lokið 1891.36 Tilkoma brúarinnar skapaði forsendur fyrir 

þéttbýlismyndun á Selfossi. Stokkseyri og Eyrarbakki voru þá orðnir mikilvægir 

verslunarstaðir en vægi þeirra minnkaði þegar skip urðu stærri og auðveldara var að 

leggja þeim að í nýrri Reykjavíkurhöfn um 1915. Árið 1920 voru 886 íbúar í 

Stokkseyrarhreppi en 923 í Eyrarbakkahreppi og þéttbýli rétt byrjað að myndast á 

Selfossjörðinni með verslun og nýstofnuðum Landsbanka Íslands. Eftir það fór íbúum 

                                                

36 Guðmundur Kristinsson. Saga Selfoss I. Selfosskaupstaður 1991. bls.147 
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strandþorpanna fækkandi og Selfoss stækkaði.37 Þróun bæjanna þriggja, Selfoss, 

Stokkseyrar og Eyrarbakka sýnir vel afleiðingar frjálsari verslunarhátta, betri 

samgangna á landi og stækkandi þátt iðnaðar og þjónustu í samfélaginu. Húsin á 

Selfossi eru nánast öll frá síðari hluta 20. aldar.38 

Eitt elsta hús Selfossbæjar, Tryggvaskáli, var byggt 1890 og stendur við enda 

brúarinnar. Hann var byggður sem geymsla fyrir efni í brúna og skýli fyrir verkafólk. 

Síðar var þar gisting og greiðasala fyrir ferðafólk. Tryggvaskáli á það sameiginlegt 

með húsunum á Hafnarvíkur og Heppu svæðinu á Höfn og húsum Akra-Jóns í 

Borgarnesi að vera vitnisbuður um tilurð bæjanna. En af þessum þremur tilfellum er 

umhverfi Tryggvaskála óneitanlega síst aðlaðandi með risavaxið vöru- og 

verslunarhús Kaupfélags Árnesinga sér við hlið.  

Selfossbær hefur ekki upp á margar upplifanir að bjóða sem gætu talist 

eftirsóknarverðar hjá ferðamönnum. Það er ekki um neinn miðbæ að ræða heldur 

raðast verslanir og þjónustustofnanir eftir þjóðvegunum sem liggja í gegnum bæinn, 

Austurvegi og Eyrarvegi. Íþrótta og skólasvæði eiga ekki í samspili með 

miðbæjarsvæði líkt og á Höfn og að einhverju leiti í Borgarnesi. Á Selfossi eru engar 

hæðir og brekkur svo að fá tækifæri eru til að fá yfirsýn yfir umhverfið.   

                                                

37 Greinargerð aðalskipulags Árborgar 2005-2025 

http://www.arborg.is/Vefsidan/data/MediaArchive/PDF/Skipulags-

og_byggingamal/Adalskipulagsmal/Greinagerd.pdf sótt 21.9.2009 
38 Greinargerð aðalskipulags Árborgar 2005-2025 Bls.30 
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3.3 Endurheimt sögunnar í umhverfinu 
 

Við uppbyggingu á miðjum og síðari hluta 20. aldar virðast gömlu kjarnarnir í þessum 

þorpum ekki þótt hafa upp á margt að bjóða. Sjálfsagt hafa þeir ekki þótt nógu fornir 

til að teljast sögulegir og of gamaldags til að vera praktískir. 

Á Höfn og í Borgarnesi eru til litlar þyrpingar húsa frá upphafi byggðar, Hafnarvík-

Heppa á Höfn og Englendingavík í Borgarnesi. Til stendur að gera upp þessa kjarna 

og tengja þá menningar- og athafnalífi í bæjunum. Báðir hafa bæirnir aðra nýrri 

kjarna en á Höfn eru gamli og nýji kjarni nánast hlið við hlið meðan lengra er á milli 

þeirra í Borgarnesi. 

Í sveitarfélaginu Árborg (Selfoss, Stokkseyri og Eyrarbakki) er að finna samskonar 

byggð á Eyrarbakka. Í aðalskipulagi Árborgar má sjá samskonar vilja og er í hinum 

bæjunum tveimur til að virkja gömlu kjarnana og hefur það þegar verið gert.39 

Eyrarbakki er einskonar fulltrúi sögulegrar byggðar í sveitarfélaginu Árborg.  

En er sögulegt endilega það sama og gamalt. Jarðsaga Íslands er stutt í jarðsögulegu 

samhengi40 en hún er áhugaverð vegna þess að hún er sýnileg og hún er sérstök. Saga 

Selfoss er stutt og hún er sérstök en hún á sér því miður ekki birtingarmynd í bænum 

sem hægt er að eiga í góðum samskiptum við. 

Gæði sögulegrar byggðar hljóta að byggjast fyrst og fremst af jákvæðri virkni hennar í 

umhverfinu. Mælikvarðar fornleifafræðinga ættu að virka sem varnagli til að koma í 

vegfyrir að verðmæti glatist af gáleysi frekar en að virka sem leiðarvísir í 

skipulagsgerð. Ef að sagan nær í krafti bygginga að sameina íbúa og efla anda 

staðarins41, þá er takmarkinu náð.  

                                                

39 http://www.eyrarbakki.is/um-eyrarbakka  
40 Jarðfræði „Svell er á gnípu, eldur geisar undir“ Bls.173 
41 Hjörleifur Stefánsson. Andi Reykjavíkur – Genius Reykiavicensis. JPV, Reykjavík 

2008 Bls.16 
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4 Þú ert hér 
 

Árið 1995 gaf nefnd á vegum samgönguráðuneytisins út skýrslu um tengsl 

menningarsögu þjóðarinnar við ferðaþjónustu. Nefndin var skipuð til að „setja fram 

hugmyndir og tillögur um það hvernig nýta megi sögu þjóðarinnar, sögustaði, 

þjóðhætti, verkmenningu og bókmenntir til að efla og bæta ferðaþjónustu innan 

lands.“42 Það má lesa það af skýrslunni að umræðan er nýlega hafin. Í inngangi 

skýrslunnar er tekið fram að ekki beri „að skilja þetta sem nýjan atvinnuveg, fremur 

að nýta megi miklu betur þennan þátt í ferðaþjónustu.“ 

Mikil áhersla er á tengingu við bókmenntaarf íslendinga. Á einum stað í skýrslunni er 

talinn upp langur listi af skáldum sem tengja má við ákveðin landssvæði. „Af slíkum 

listum sést að hér má gera út á bókmenntir kvótalaust“ segir svo í kjölfarið. Þetta 

orðalag endurspeglar vel tíðarandann. Sjávarútvegur er ótvírætt meginatvinnuvegur 

íslendinga og menningartengd ferðaþjónusta kann að virka svolítið viðkvæm og lítil 

til samanburðar.  

Árið 2001 gaf svo samgönguráðuneytið út viðameiri skýrslu um sama efni. Að mörgu 

leiti ítrekar hún sömu mál og sú fyrri en sjá má ákveðnar áherslubreytingar. Nefndin 

er sammála um að skilgreina menningarhugtakið mjög vítt, það eigi ekki einungis við 

um listir og hámenningu heldur einnig: 

það sérstaka svipmót, sem þjóðin hefur komið sér upp á rúmlega þúsund 

árum, og er enn að móta. Þannig verður til staðblær, sem litast af hnattrænni 

stöðu landsins, náttúrulegum aðstæðum, sögu, atvinnu- og menningarlífi 

þjóðarinnar og erlendum tengslum en þó umfram allt af þeirri sérstöðu sem 

tungumálið skapar þjóðinni í senn sem uppspretta og farvegur fyrir 

menningarleg verðmæti. 

Einnig er lögð áhersla á óslitinn þráð sögunnar, og að útiloka ekki tímabilið 1400-

1900, en því er jafnan ekki gert hátt undir höfði „menningarlega“ séð. Það er svo í 

takt við áherslur skýrslunnar á sagnamenningu að enda hana á frjálsri hugleiðingu 

                                                

42 Samgönguráðuneytið. 1995. Skýrsla nefndar um tengsl menningarsögu þjóðarinnar 

við ferðaþjónustu. Bls.1 
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rithöfundar, Andra Snæs Magnasonar, sem bendir á að ekki sé hægt að búast við að 

ferðamenn hafi mikla þekkingu á íslenskri sögu. Svo leggur hann til að gera 

Konungsbók Eddukvæða að útgangspunkti íslenskrar menningarmiðlunar.  

Ári seinna gaf svo samgönguráðuneytið út aðgerðaráætlun í framhaldi af skýrslunni. 

Þar segir að helsta niðurstaða skýrslunnar sé tillagan um „að íslensk ferðaþjónusta 

verði í framtíðinni byggð upp á tveimur meginstoðum, íslenskri náttúru og íslenskri 

menningu og samverkan þessara þátta“ Í inngangi hennar er stöðu atvinnugreinarinnar 

lýst og kemur fram að engin atvinnugrein hafi vaxið á undanförnum 10-15 árum eins 

hratt og ferðaþjónustan. Bent er á að undirstaða íslenskrar ferðaþjónustu hafi verið 

náttúran en jafnframt að íslensk menning hafi verið vannýttur þáttur sem ein af 

aðalstoðum ferðaþjónustunnar. 

Samkvæmt niðurstöðum kannana Ferðamálaráðs frá júní 2004 til maí 2005 nefndu 

erlendir ferðamenn náttúruna langoftast sem áhrifavald á ákvörðun sína um 

Íslandsferð. Í öðru sæti, en í mun minna mæli, var menning og saga tiltekin sem 

áhrifavaldandi þáttur. Spurðir um afþreyingu sem þeir nýttu sér var náttúruskoðun efst 

á listanum og sund í öðru sæti.43  

 

Graf 2: Þættir sem höfðu áhrif á ákvörðun um íslandsferð. 

                                                

43 http://www.ferdamalastofa.is/konn_vetur0405_vefur/index.html og 

http://www.ferdamalastofa.is/konnun2004_vefur/konnun04.html sótt þann 9.8.2009 



28 

 

Graf 3: Afþreying sem ferðamenn nýttu sér. 

 

4.1 Saga ferðaþjónustu á Höfn 
 

Ferðamaðurinn á sér sína sögu. Bæði á hver einstaklingur sína persónulegu sögu en 

hann er líka partur af sögu allra ferðamanna sem farið hafa um tiltekið svæði. Til að 

skoða áhrif byggða umhverfisins á samskipti ferðamanna og íbúa er vert að skoða 

sögu þessara samskipta (Samskipti er hér notað í víðum skilningi og getur td. átt við 

um afstöðu sem samskiptaaðilar tjá með staðsetningu sinni í, eða meðhöndlun á, rými. 

Bygging getur verið fulltrúi íbúa hennar í samskiptum við umhverfið). 

Um aldamótin 1900 tók kaupstaðarferð nokkra daga. Þrátt fyrir að markmið 

ferðarinnar væri viðskipti við kaupmanninn hafa slíkar ferðir eflaust ekki verið síðri 

ævintýri heldur en þær sem farnar eru í dag og eru viðfangsefni ferðamannaþjónustu. 

Oftast voru farnar tvær kaupstaðarferðir á ári, önnur með ullarinnleggið snemma 

sumars og hin í sláturtíðinni á haustin. Þá færðist mikið líf í kaupstaðinn.44 Um og upp 

úr aldamótum reis tjaldborg vestan við kaupmannshúsið í kauptíðinni en margir sváfu 

í hlöðum, hesthúsum og undir berum himni. Þegar íbúðarhúsum fjölgaði varð nóg 

húsrúm fyrir aðkomufólk en oft þurftu margir að liggja í flatsæng á gólfum.45 Það má 

                                                

44 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.63 
45 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.65 
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því segja að söguleg tengsl ferðaþjónustu á Höfn við upphaf byggðarinnar séu mjög 

sterk. 

Með bættari samgöngum, vegakerfi og bílum, hafa svo kaupstaðarferðirnar minkað í 

umfangi. Flestir sýslubúar áttu vini eða ættingja búsetta á Höfn sem hægt var að leita 

til. Ekki var mikið um að fólk á skemmtiferðum legði leið sína þangað. Árið 1951 hóf 

Kaupfélag Austur-Skaftfellinga rekstur Hótels Skálholts í Hvammi, áður 

íbúðarhúsi(nr. 14 á korti 4). Gestirnir áttu einkum erindi atvinnu sinnar vegna td. 

iðnaðarmenn og endurskoðendur kaupfélagsins. Þegar á reyndi var aðsóknin of lítil til 

að reksturinn bæri sig46. 

Upp úr 1960 urðu þáttaskil í hótelrekstri á Höfn. Ferðaskrifstofan Útsýn hóf að bjóða 

upp á hópferðir norður um land og allt suður til Hornafjarðar. Hornafjörður varð 

endastöð langferðabíla og farðþegarnir gistu venjulega tvær nætur á Hótel Skálholti 

en notuðu tímann til að skoða sig um í nágrenni Hafnar. Hringferðinni lauk með því 

að flogið var suður til Reykjavíkur en með flugvélinni til Hornafjarðar kom nýr hópur 

sem hóf ferðalagið á sama hátt og fyrri hópurinn hafði lokið sínu. Þetta fyrirkomulag 

hélst lítið breytt þar til hringvegurinn var opnaður sumarið 1974. Ferðirnar urðu fljótt 

svo vinsælar að Hótel Skálholt annaði engan vegin eftirspurninni47. 

Hótel Höfn tók til starfa árið 1967 og varð fljótt með best búnu hótelum landsins með 

gistirými fyrir 68 manns og 130 sæta veitingasal.48. Þá lagðist hótelstarfsemi niður í 

Hvammi og húsið notað sem verbúð fyrir farandverkafólk. Frá 1999 hefur í húsinu 

starfað gistiheimilið Hvammur.49  

Ásamt því að starfa með ferðaskrifstofum tók hótelið fljótlega að bjóða upp á 

skoðunarferðir um nágrannasveitirnar og stuðlaði þannig að komu ferðafólks til 

Hornafjarðar öðruvísi en með hópferðum.50  

                                                

46 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.308 
47 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.323 
48 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.323 
49 http://www.hvammurinn.is/um_hvamminn.php sótt 26. ágúst 2009 
50 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.324 



30 

Með tilkomu hringvegarins hætti Höfn að vera endastöð langferðabifreiða. Þá lögðust 

hringferðir ferðaskrifstofanna niður í þeirri mynd sem hér hefur verið lýst. Þótt 

ferðamönnum fjölgaði gistu nú flestir aðeins eina nótt. Þetta gerði rekstur hótelsins að 

sumu leiti óhagkvæmari vegna þess að meiri vinna fór í þvott og þrif eftir gesti sem 

gistu aðeins eina nótt.51 Upphaflega voru íslenskir gestir í meirihluta en ekki liðu 

mörg ár þangað til erlendir ferðamenn urðu fleiri.52 

Vegna aukins ferðamannastraums með hringveginum var svo opnaður söluskáli við 

Vesturbraut og veitingastaður við Hafnarbraut. Bílaleiga hafði verið stofnuð nokkrum 

árum áður og smurstöð og dekkjaverkstæði tók til starfa við Hafnarbraut.53  

 

 

Mynd 12: Gistiheimilið Hvammur, byggt 1926. Lengst til hægri sést í Pakkhúsið(1930) og lengst til vinstri er 
Hafnarbúðin 

                                                

51 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.325 
52 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.326 
53 Saga Hafnar í Hornafirði Síðara bindi bls.325 
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Mynd 13: Hótel Höfn í ágúst 2009. Það reis á árunum 1966–1971 og er teiknað af Magga Jónssyni. 

 

4.2 Ferðaþjónusta á Höfn 
 

Á Höfn er nú að finna þrjú gistihús, farfuglaheimili, hótel og tjaldstæði sem býður 

einnig upp á gistingu í smáhýsum. Níu staðir selja veitingar. Söfn eru fjögur talsins, 

náttúrugripasafn og byggðasafn Austur-Skaftafellssýslu, jöklasafn, sjóminjasafn og 

bókasafn. Upplýsingar um ferðir er hægt að nálgast víða td. á gistiheimilum og á 

jöklasýningunni. 

Á heimasíðu Sveitarfélagsins Hornafjarðar eru taldar upp „perlur“ sýslunnar: 

Ingólfshöfði, Jökulsárlón, Lónsöræfi, Skaftafell, Skeiðarársandur, Vatnajökull og 

Höfn. Einnig er talin upp afþreying: fjöruferðir, gönguleiðir, fuglaskoðun, golf, sund 

og veiði. Fjórir mismunandi aðilar bjóða svo upp á jöklaferðir.54 Ferðaþjónusta í 

Sveitarfélaginu Hornafirði er að langstærstum hluta byggð í kringum ferðamenn sem 

koma til að sjá náttúruna á landsvæðinu. 

Ríki Vatnajökuls er heiti yfir starfsemi sem vinnur að því að markaðssetja 

ferðaþjónustu innan sýslunnar og stuðla að framþróun í greininni. Það er ætlun þess 

                                                

54 http://www.rikivatnajokuls.is/ferdathjonusta sótt 25.8.2009 
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að gera svæðið að eftirsóknarverðasta fjallasvæði Norður-Evrópu.55 Ríki Vatnajökuls 

hefur aðsetur í Nýheimum og hefur þar samstarf við td. Menningarmiðstöð 

Hornafjarðar og frumkvöðlasetur. Á heimasíðu Ríkis Vatnajökuls segir um Nýheima 

að þeir séu „vettvangur þar sem samvinna ólíkra aðila veitir ráðrúm til nýsköpunar og 

eflir jafnframt atvinnu og menningarlíf.“56 

 

Mynd 14: Síða úr kynningabæklingi Ríkis Vatnajökuls. Hér er með myndum bent á samband enda-
afurðarinnar við vinnslu og veiði á svæðinu.  

 

Rósa Björk Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Ríkis Vatnajökuls segir í viðtali vegna 

ritgerðarinnar að það sé allt mjög ferðaþjónustumiðað í Nýheimum. Það sé sama hvort 

það sé háskólasetrið, framhaldsskólinn, nýsköpunarmiðstöðin eða 

menningarmiðstöðin. Það sé því mjög gott að hafa svona grunn og bakland þar sem 

allir hjálpist að við að finna tækifæri. Hún segir að sveitarfélagið sé mjög hlynt 

ferðaþjónustu. 

Hún telur að íslendingar hafi á undanförnum árum lifað við einskonar 

sjálfsmyndarkreppu. Það sé helst á undanförnum árum sem við sjáum að við getum 

verið stolt af okkar uppruna og sögu. „Maður lærir svo mikið í gegnum ferðamanninn, 

hvað þeim finnst áhugavert. Það er því nauðsynlegt í einmitt svona tilvistarkreppu að 

                                                

55 Viðtal við Rósu Björk Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Ríkis Vatnajökuls 
56 http://www.rikivatnajokuls.is/nyheimar sótt 24.8.2009 
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tala við ferðamanninn og sjá hvað honum finnst merkilegt, því það er kanski allt 

annað en okkur hefur fundist merkilegt hingaðtil“ 

Rósa hefur talað fyrir því að mannvirkin á svæðinu verði gerð í takt við þá náttúru 

sem þau geri út á. Byggingarnar verði í takt við söguna og íslenska arfleifð. Sett verði 

upp framtíðarskipulag um einhverja heildstæða mynd fyrir það sem við stöndum fyrir. 

„Mér finnst arkitektar ekki hugsa um það hvar húsið er, í hvaða umhverfi er það […] 

þetta er töluvert að breytast en gerist alls ekki nógu hratt.“ Hún vill flagga bárujárninu 

sem séríslensku og torfbæjum og burstum og útfæra þessa hluti á nýstárlegan hátt.  

Hún segir að ferðaþjónustuaðilar eigi fullt erindi að borðinu við skipulagsgerð en þeir 

komi hinsvegar hvergi þar nálægt. Haukur Ingi Einarsson er framkvæmdastjóri tækni- 

og umhverfissviðs Sveitarfélags Hornafjarðar. Hann segir að til sé „eitthvað sem 

heitir atvinnumálanefnd“ og telur að ferðaþjónustuaðilar geti látið til sín taka í 

gegnum hana og sem umsagnaraðilar. Hann segir að það verði öllum gefinn kostur á 

að taka þátt í að móta vinnuna en sér ekki fyrir sér að það verði sérstaklega búinn til 

hópur um framgang ferðaþjónustu í tengslum við bæjarfélagið sjálft.57  

 

                                                

57 Viðtal við Hauk Inga Einarsson, framkvæmdastjóra tækni- og umhverfissviðs 

Sveitarfélags Hornafjarðar 17.8.2009. 
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Kort 7: Sýnir gistingu(rautt), söfn(grænt), veitingar(blátt) og sundlaug(svart) 

Starfsemi sem tengist 

ferðaþjónustu: 

 

Gisting 

1. Gistiheimilið Hvammur, 

Hvannarbraut 

2. Hótel Höfn 

3. Tjaldstæðið á Höfn 

4. Farfuglaheimilið Nýibær 

5. Gistiheimilið Hvammur, 

Ránarbraut 

6. Gistiheimilið Ásgarður 

Söfn 

7. Byggðasafn/náttúru-

gripasafn í Gömlubúð 

8. Bókasafn, Nýheimum 

9. Jöklasýningin Ís–land í 

Gömlu KJörbúð KASK 

10. Sjóminjasafnið í 

Pakkhúsinu 

Veitingar 

11. Söluskáli N1 

12. Ósinn, Hótel Höfn 

13. Söluskáli Olís 

14. Kaffi Hornið 

15. Kaffitería í Nýheimum 

16. Jón Bakari 

17. Humarhöfnin 

18. Café Tulinius 

19. Hafnarbúðin 

20. Víkin 

Sundlaug 

21. Sundlaug Hafnar 
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4.3 Hver er sjálfsmynd ferðamannsins? 
 

Í tilefni þessarar ritgerðar úthlutaði ég spurningalistum til ellefu ferðamanna frá 

fjórum löndum sem staddir voru á Höfn í Hornafirði í ágúst á þessu ári. 

Spurningarnar voru fjórar: 

1.Hvernig myndirðu lýsa sambandi þínu við umhverfið á ferðalagi þínu? 

A)Ég er áhorfandi 
B)Ég er þátttakandi 
C)Ég er viðskiptavinur 
D)Ég er ævintýramanneskja 

 

2.Hversu mikill er áhugi þinn á sögu Hafnar? 

A)Mikill 
B)Í meðallagi 
C)Enginn 

 

3.Hversu mikið veistu um sögu Hafnar? 

A)Mikið 
B)Eitthvað 
C)Lítið 
D)Lítið sem ekkert 

 

4.Hversu vel er hægt að lesa sögu Hafnar úr bænum sjálfum? 

A)Vel 
B)Frekar vel 
C)Frekar illa 
D)Það er ógjörningur 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Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: 

Lettar 

1. A A A 

2. C B B 

3. D D D 

4. C C B 

Spánverjar 

1. B B B 

2. C B A 

3. C B B 

4. C C B 

Tékkar 

1. B B 

2. C C 

3. D D 

4. D C 

Þjóðverjar 

1. D D D 

2. B B B 

3. D D B 

4. – – – 

 
 

Ferðamennirnir voru spurðir á götum Hafnar og nokkrir inni á farfuglaheimili. 

Úrtakið er ekki til þess fallið að draga af því nákvæmar tölfræðilegar upplýsingar um 

ferðamenn á Höfn en úr því má skoða hvernig svör fylgjast að hjá hverjum 

einstaklingi fyrir sig og hjá hverjum hóp. 

Með spurningu 1 er markmiðið að komast að því hvaða hlutverk ferðamaðurinn telur 

sig hafa í umhverfi sínu. Þetta er mikilvægt að skilja til að gera sér grein fyrir því 
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hvernig koma skuli til móts við þarfir viðkomandi ferðamanns. En sjálfsmynd 

ferðamanna getur verið mismunandi. Þátttakendur töldu sig ýmist áhorfendur(3), 

þátttakendur(5) eða ævintýramanneskjur(3). Einstaklingar innan sama hóps töldu sig 

alltaf gegna sama hlutverki. 

Til að koma til móts við áhorfanda þarf að bjóða honum upp á eitthvað til að sjá og 

einhvern stað til að sjá það frá. Farartæki og eða vegur til að komast að þeim stað eru 

að sjálfsögðu mikilvæg. Þegar áhorfandi ferðast á milli staða til að horfa frá gæti farið 

svo að honum finndist útsýni sitt óáhugavert miðað við staðina sem ferðast er á milli. 

En staðurinn sem horft er frá getur líka verið farartæki eða leið sem gengið er eftir. 

Margt höfðar til áhorfandans á Höfn. Frá bænum sést vel til jöklanna og út á hafið. 

Þaðan er líka hægt að fara í ýmsar útsýnisferðir. Hótel Höfn höfðar til áhorfenda. Það 

stendur hátt og er dregið frá þéttari byggð. Þetta býður upp á gott útsýni út úr hótelinu 

og gerir það einnig sýnilegra áhorfandanum á ferðum sínum um nærumhvefi þess. Á 

tjaldstæðinu er svo aðstaða fyrir húsbíla og aftanívagna uppi á hól. Þar er prýðisgott 

útsýni yfir byggðina og umhverfið. 

Þátttakandinn er líklegur til að vera meðvitaður um áhrif sín á staðinn sem hann 

heimsækir. Það má gera ráð fyrir að hann vinni samhliða ferðaþjónustuaðilum við að 

gera ferð sína ánægjulega. Hann vill eiga samskipti við umhverfið á 

jafningjagrundvelli. Gistiheimili sem falla vel inn í byggðina eru líkleg til að höfða til 

þátttakenda.  

Viðskiptavinur gerir ráð fyrir að fá það sem hann borgar fyrir. Hlutverk hans er því 

mikið mótað af því hvað hann telur sig vera að kaupa hverju sinni. Hann er líklegur til 

að kynna sér það sem í boði er í bæklingum. Ýmsir gistimöguleikar ættu að geta 

höfðað til viðskiptavinarins svo lengi sem þjónustan er áreiðanleg. Það getur verið 

varasamt að meta umhverfið eftir skoðunum viðskiptavinarins því þær geta miðast við 

þá markaðssetningu sem hann brást við í upphafi. 

Ævintýramanneskjan gerir ráð fyrir að njóta þess óvænta. Ferðin sjálf er takmarkið. 

Hún er líkleg til að vilja eiga í samskiptum við umhverfi sitt milliliðalaust. Ef tekið er 

framfyrir hendurnar á ævintýramanneskju er verið að grafa undan hlutverki hennar. 

Hún kann að vilja meta það sem fyrir augu ber á persónulegum forsendum. Tjald 

ásamt farfuglaheimilum í vondum veðrum eru líklega þeir gistimöguleikar sem mest 

undirstrika hlutverkið. 
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Aðeins einn þátttakandi sagðist hafa mikinn áhuga á sögu Hafnar, þekking hans á 

sögunni var nokkur (some) og honum fannst frekar vel vera hægt að lesa sögu 

bæjarins af bænum sjálfum. Annars var áhugi þátttakenda á sögu Hafnar almennt í 

meðallagi(6) og einn sagðist ekki hafa áhuga á sögu Hafnar. 

Einn þátttakandi sagði að það væri ógjörningur að lesa sögu bæjarins af honum 

sjálfum. Hann hafði jafnframt engan áhuga og litla sem enga þekkingu. Flestir(5) 

sögðu að það væri frekar erfitt að lesa sögu bæjarins af honum sjálfum en tveir áttu 

frekar gott með það. Þrír skiluðu auðu vegna þess að þeir höfðu séð það lítið af 

bænum. Enginn af svarendunum hafði dvalið í bænum lengur en einn dag. 

Þessar niðurstöður benda því til að búast megi við að ferðamenn sem koma til Hafnar 

hafi almennt litla þekkingu á sögu hennar. Áhugi þeirra á sögunni er í meðallagi svo 

að ólíklegt hlýtur að teljast að þeir leggi sig fram um að kynna sér hana. Þar fyrir utan 

staldra þeir það stutt við að rétt gefst tími til að kynna sér bæinn eins og hann kemur 

þeim fyrir sjónir. 

Erfiðara er að lesa úr spurningunum hæfni staðarins til að segja sögu sína. Vegna þess 

hve þátttakendur höfðu takmarkaða þekkingu á sögunni hlýtur að geta talist  eðlilegt 

að þeim finndist þeir ekki geta lesið úr umhverfi sínu sögu sem þeir ekki þekktu. 

Einnig getur verið að fólk hafi mismunandi skilning á söguhugtakinu og fundist það 

þurfa td. ártöl og mannanöfn til að þekking teljist haldbær.  

Engu að síður er það líklegast byggða umhverfið sem miðlar mestum hluta af þeim 

söguskilningi sem ferðamenn afla sér á Höfn. Ferðamenn koma í fyrsta lagi 

náttúrunnar vegna og þeir upplifa frásögn hennar af ytri og innri kröftum sem virka á 

jarðskorpuna. Það má eflaust læra af aðdráttarafli náttúrunnar þegar kemur að 

skipulagi byggðar. Áhugi og þekking haldast í hendur og byggð sem kveikir áhuga 

þeirra sem hana heimsækja hlýtur aðeins að njóta góðs af því. Þó ferðamaðurinn 

stoppi aðeins í einn dag getur hann upplifað lengri atburðarrásir allt eftir því hvað 

kemur honum fyrir sjónir. 
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4.4 Hver er sjálfsmynd íbúanna? 
 

Í vetvangsferð til Hafnar dagana 16.-18. ágúst tók ég viðtöl við átta íbúa. Í öllum 

viðtölunum voru þessar þrjár spurningar bornar upp: 

 

1.Hvernig myndir þú lýsa Höfn með því að nota u.þ.b. 5-10 örnefni eða önnur heiti? 

Heitin mega vera óformleg. 

 

2.Hvar upplifir þú helst persónulega tengingu við sögu Hafnar og afhverju? 

 

3.Geturðu nefnt dæmi um einhverskonar iðju, athöfn eða dægradvöl sem þér finnst 

tengja þig persónulega við sögu Hafnar? 

 

Með fyrstu spurningunni er tilgangurinn að kynnast þeirri Höfn sem býr í hugum íbúa 

hennar. Leitast er eftir persónulegri lýsingu hvers viðmælanda. Það má svo nálgast 

hina almennu „hugmynd Hafnar“ með því að bera saman þær persónulegu. Sé oft 

minnst á ákveðinn stað má gera ráð fyrir að hann sé almennt þýðingarmikill í 

hugmyndinni um Höfn. 

Eftirfarandi örnefni komu upp við spurningu eitt: 

Almannaskarð, Austurfjörur og Suðurfjörur, Bergárdalur, Eystrahornið, Fiskhóll, 

Horn, Hornafjarðarós, Jökulsárslón, Jöklasel, Lónið, Lækjarbrekkan, Ósland*2, 

Stekkanes. 

Önnur heiti: 

Essó, fjaran, Graðaloftið, hótelið, höfnin*3, Lónsafleggjari, miðbærinn, 

Mjólkurstöðin, Nýheimar, Pakkhúsið, Skinney, vatnstankurinn gamli. 
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Skemakort  úr heitum sem komu upp í spurningu 1 

 

Þetta skemakort er gert úr heitum sem komu upp í spurningu 1. Hringurinn táknar 

fjöruna og innan hennar er þéttbýli Hafnar. Staðsetning heitana endurspeglar afstöðu 

þeirra. Leiðirnar inn og út úr bænum eru táknaðar með opnunum í hringnum, önnur 

vegleiðis og hin sjávarleiðina um Hornafjarðarósinn. 

Milli hafnarinnar og miðbæjarins eru Pakkhúsið og Graðaloftið. Þessi gömlu hús 

skapa sjónræna tengingu við gömlu húsin á enda aðalgötunar, Kaupmannshúsið og 

Kaupfélagshúsið. Með starfsemi Pakkhússins skapast svo önnur tenging við höfnina 

því þar er sjóminjasafn. Á Graðalofti eru svo vinnustofur listamanns og hönnuðar. 

Spurningu tvö er ætlað að kortleggja þau svæði sem fá íbúa Hafnar til að finna fyrir 

tengingu við söguna. Hér er leitað eftir persónulegri tengingu hvers og eins og finna 

hið almenna í því sem er sameiginlegt með því persónulega. Staðir sem upp komu 

voru: Gamla húsið Horn, gamla höfnin, Graðaloft, Hafnarvíkur og Heppu svæðið, 

Nýheimar og útsýnisstaðir. 

Minnst var á gamla Horn sem nú er eyðibýli. Húsin voru byggð 1925 og 1926. Túnin 

á Horni voru lítil og aðal engjalöndin voru í Mikley og Óslandi. Hornsbændur urðu 
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því að reiða sig mjög á fjörubeit58. Horn er á vissan hátt dæmigert fyrir búskap í 

Austur-Skaftafellssýslu vegna þess hve lítið er af ræktanlegu landi milli sjávar og 

fjalla. Ef flett er upp á „Höfn í Hornafirði“ á ljósmyndavefsíðunni www.flickr.com 

birtist talsvert af myndum af eyðibýlinu Horni. 

 

Mynd 15: Eyðibýlið Horn 

 

„Hornið“ og „Eystrahornið“ komu einnig upp við spurningu 1. „Hvernig myndir þú 

lýsa Höfn með því að nota u.þ.b. 5-10 örnefni eða önnur heiti? Heitin mega vera 

óformleg.“ Hér er gert ráð fyrir að Eystrahornið sé notað um Vestrahorn, en 

Vestrahorn hét áður Eystrahorn og blaðið Eystrahorn var gefið út á Höfn til 2008.59 

Fjallið er eitt af fáum fjöllum á Íslandi sem eru úr gabbró. Steintegundin hefur 

stundum verið kölluð horngrýti vegna þess að hún finnst við Vestrahorn og 

Eystrahorn.60 

 

                                                

58 Saga Hafnar í Hornafirði Fyrra bindi bls.129 
59 http://is.wikipedia.org/wiki/Eystrahorn sótt 28.8.2009 
60 http://is.wikipedia.org/wiki/Vestrahorn sótt 28.8.2009 



42 

 

Kort 8: Horn og umhverfi þess. Til vinstri er Almannaskarð þar sem var áður fjallvegur en þar eru nú 
göng. Fjallið til hægri heitir Vestrahorn en hét áður Eystrahorn. Sumir kalla það enþá Eystrahorn. 

 

Einnig er minnst á útsýnisstaði. Frá vesturströndinni er gott útsýni yfir jöklana og 

fjöllin. Ganga meðfram ströndinni er því mjög vinsæl meðal ferðamanna.61 Byggðin 

liggur sumstaðar mjög nálægt gönguleiðinni og þá eiga sér stað samskipti milli 

bygginganna og þess sem gengur þar hjá.  

 

Mynd 16: Séð frá ströndinni vestanmegin á nesinu 

 

                                                

61 Viðtal við Stefán Ólafsson 17.8.2009 
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Mynd 17: Hluti af vesturströndinni og Hótel Höfn er til hægri. 

 

 

Mynd 18: Enginn afmarkaður garður og bátur í fjörunni. Litla myndin sýnir sjónarhornið. 
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Sumstaðar eru hús við ströndina sem marka ekki sérstakan garð með grindverki eða 

limgerði. Þegar við þetta bætast bátar í fjörunni og uppi í landi verður vegfarandinn 

þátttakandi í senu þar sem virk samskipti eru milli byggðar og hafsins. Byggðin 

meðfram ströndinni skapar einskonar frásögn þegar gengið er meðfram henni með 

fjöllin í fjarska. 

Þar sem grindverk markar einkalóðir og skilur þær frá gangstéttinni eiga minni 

samskipti sér stað milli vegfaranda og íbúa. Meðan senan í fyrra tilfellinu var að 

miklu leiti leikin af fingrum fram og skilgreindist af því hvernig þátttakendur hennar 

umgengust rýmið tekur nú grindverkið við að skilgreina hlutverkin. Frásögnin er nú 

ekki eins sterk og húsin verða hlutlæg, líkt og fjöllin hinum megin. 

Af tjaldstæðinu er svo hægt að njóta útsýnis yfir sömu fjöll og jökla því hluti þess er 

uppi á Merkishól. Hér er ferðamaðurinn ekki vegfarandi heldur íbúi. Hér er ekki 

lengur um sömu frásögn að ræða, en tjaldstæðisbúinn verður afstæður og getur horft á 

samskipti eiga sér stað í senuni sem blasir við.  

 

Mynd 19: Af hól á tjaldstæði. Byggð og útsýni spila saman. 
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Í þriðju spurningu er spurt um athafnir sem tengja íbúa persónulega við söguna. Hægt 

er að flokka niðurstöðurnar í vinnu annarsvegar og dægradvöl hinsvegar. 

Vinna sem minnst var á: 

Ferðaþjónusta, fiskvinnsla*2, starf hafsögumanns, kvikmyndagerð, listmálun, 

starfsemi með eldri borgurum. 

Dægradvöl sem minnst var á: 

Áfengisneysla, fjallaferðir, gönguferðir, mótorsport, rúntur, siglingar*2, 

skoðunarferðir, útsýnisflug. 

Hafið spilar stórt hlutverk í vinnu og dægradvöl. Fjaran og höfnin eru þannig 

mikilvægir þættir í daglegri menningu Hafnar. Í samskiptum ferðamanna og íbúa 

Hafnar hlýtur því aðgengi að höfninni og ströndinni og þeim athöfnum sem þar fara 

fram að vega þungt. Ef sagan á að birtast ferðamönnum á hafnarsvæðinu t.d. í 

gömlum byggingum og safngripum hlýtur að teljast eðlilegt að nútíminn sé einnig 

sýnilegur. 
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5 Niðurlag 
 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um mjög afmarkað svæði: þéttbýli Hafnar. Það 

hefur komið í ljós að séu íbúar beðnir um að lýsa Höfn er hún þeim órjúfanlegur hluti 

af sýslunni allri og öfugt. Náttúran skipar einnig stóran sess í þessari mynd og það er 

hún sem laðar að fjölda ferðamanna. Höfn býður ferðamönnum gistingu, veitingar, 

afþreyingarmöguleika og útsýni á náttúruna. 

 

5.1 Gott 
 

Hér greini ég frá dæmum um hvar hið byggða umhverfi stuðlar að farsælum 

samskiptum ferðamanna og íbúa. 

Sundlaugin höfðar jafnt til íbúa og ferðamanna og stuðlar að samskiptum þeirra á 

milli og því má líta á hana sem afar mikilvægt útspil í skipulagi bæjarins með tilliti til 

þess að hann stuðli að sem bestum samskiptum milli ferðamanna og íbúa 

Hornafjarðar.  

Sá sem leggur leið sína í sundlaug á mjög greiða leið inn í þá baðmenningu sem þar 

ríkir. Það má svo líkja ferlinu í búningsklefanum við að skilja ytra hlutverk sitt eftir 

inni í klefanum áður en haldið er á sundlaugarsvæðið. Baðmenningin tengist svo heita 

vatninu í jörðinni og er tilvalinn staður fyrir erlenda ferðamenn að komast í tæri við 

heita vatnið og samfélagið og sambandið þar á milli. 

Sundlaugin er staðsett þar sem aðalgöturnar tvær mætast. Hún birtist sjálfkrafa þegar 

komið er inn í bæinn og auglýsir sig þannig sjálf. Á bakvið hana er sá hluti bæjarins 

þar sem íþróttir eru stundaðar. Hefðbundnir ferðamenn eiga sjaldnast erindi á 

íþróttasvæði þar sem fara fram æfingar og viðureignir staðbundinna íþróttafélaga. En 

sundlaugin er á jaðri þessa svæðis og býður þannig ferðamönnum að vera 

þátttakendur í starfsemi þessa kjarna. 
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Vesturströndin er vel tengd opnu svæðunum við hótelið nyrst, svo miðbænum og loks 

aðalgötunni og gamla hafnarsvæðinu. Byggingarnar uppvið gönguleiðina útiloka 

bílaumferð frá gangandi umferðinni og skapa oft áhugaverða frásögn sem framvindur 

á göngunni. Miðbær, strönd, aðalgata og hafnarsvæði njóta öll góðs hvert af öðru og 

styrkja þannig hvert annað sem heild. 

5.2 Verra 
 

Hér bendi ég á dæmi þar sem hið manngerða umhverfi skapar aðstæður sem eru ekki 

af hinu góða fyrir samskipti íbúa og ferðamanna 

Gönguleið frá tjaldstæði inn í bæinn setur gangandi vegfarenda milli steinveggs og 

vegar sem minnir frekar á þjóðveg en innanbæjargötu meðan hann liggur á milli 

tveggja hóla. Þetta er frekar óheppilegt sem fyrstu kynni ferðamanns af götum 

bæjarins. 

 

 

Mynd 20: Þetta er hugsanlega sá staður á Höfn þar sem er síst skemmtilegt að vera fótgangandi. 

 

Athafnasvæðið í kringum höfnina virkar sem eyða í bæjarmynd ferðamanns á 

svæðinu. Það mætti skipuleggja athafnasvæðið með það í huga að fá gangandi umferð 
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í gegnum það, td. frá Miklagarði út í gömlu verstöðvarnar í Álaugarey. Það myndi 

fegra bæinn umtalsvert ef betur væri „tekið til“ á athafnasvæðunum og aukin umferð 

gæti virkað sem aðhald í þeim efnum.  

 

5.3 Lokaorð  
 

Hér hefur verið brugðið ljósi á Höfn, hennar afmörkuðu sögu og hennar afmarkaða 

svæði. Einstaklingurinn hefur verið útgangspunkturinn og samskipti hans við 

umhverfið eins og það kemur honum fyrir sjónir. 

Ferðamennirnir koma fyrst og fremst til að sjá náttúruna. Þeir stoppa gjarnan stutt og 

Höfn er áningarstaður frekar en áfangastaður. Þetta gefur Höfn svigrúm til að vaxa í 

samhengi við sjálfsmynd íbúanna frekar en kröfur ferðamanna. 

Afstaða íbúa til umhverfis síns virðist vera í takt við þá mynd sem ferðaþjónustuaðilar 

bregða upp í markaðssetningu þess. Náttúran er stór partur af sjálfsmynd þeirra og 

samfélagið myndar eins konar brú milli náttúrunnar og ferðamannsins eins og með 

því að bjóða fullunnar afurðir úr sjó og af landi. 

Uppbygging sem stuðlar að farsælum samskiptum íbúa og ferðamanna þarf að 

endurspegla það samfélag sem fyrir er á svæðinu ásamt því að gera það aðgengilegt 

ferðamönnum. Bæjarmyndin í heild sinni ber best vitnisburð um daglegt líf fólks á 

líðandi stund. Líf og störf í nútímanum eiga ekki síður erindi til ferðamanna en líf og 

störf fyrr á tímum.  

Endurreisn á Hafnarvíkur og Heppu svæðinu er dæmi um hvernig hægt er að styrkja 

tilfinninguna fyrir óslitnum þræði tímans í gegnum byggða umhverfið. Veggir safna 

eru þannig gerðir óræðari og söfnin samlagast umhverfinu og starfseminni í kring.  

Eins og skipulagsvinnan er unnin í dag koma saman nefndir og gæta hver um sig um 

ákveðinna hagsmuna. Passa þarf að skipulag beri ekki aðeins merki málamiðlana 

heldur einnig einhverra samnefnara fyrir byggðina sjálfa. Umræða þarf að eiga sér 

stað um sjáfsmynd staðarins. 
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Verk listamanna geta verið miklir hvatar í umræðu um sjálfsmynd staðar. Séu 

ferðamenn jafnt sem íbúar partur af þessari umræðu mun það styrkja hana til muna. 

Eyðibýlið á Horni var ekki skipulagt með það í huga að verða tákn fyrir Höfn en það 

hefur skipað sér þann sess í hugum fólks. Það er hinsvegar ekki nógu gamalt til að 

vera skoðað sérstaklega sem fornminjar og nýtur þess vegna ekki verndar 

skipulagsyfirvalda.  

Ég er sammála Rósu framkvæmdastjóra Ríkis Vatnajökuls að byggingarstíll á Höfn 

mætti endurspegla frekar sérstöðu samfélagsins þar. Ég er hinsvegar ekki þeirrar 

skoðunar að ferðaþjónustuaðilar eigi að verða ofan á með að túlka hvernig 

endurspegla eigi þá sérstöðu. Ég tel að vaxandi ferðamannaiðnaður setji á vissan hátt 

pressu á samfélagið á Höfn að efla sína sjálfsmynd á eigin forsendum. 
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