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Reykholt er 
einn merkasti 

og þekktasti sögu- 
og minjastaður á 

Íslandi

Í Reykholti býr 
64 manns (2021). 
Héraðsskóli var 

starfræktur til 1997

Hverinn 
Skrifla útvegar 

heimamönnum nóg af 
heitu vatni. Áður fyrr 
var Snorralaug einnig 
notuð til þess að þvo 

þvott

Íslendingar 
hafa lengi nýtt 

heitt vatn í þvott. 
Þvottalaugarnar í 
Laugardal eru nú 
orðnar merkilegar 
menningaminjar

Snorri 
Sturluson, 

sagnaritari, sem 
uppi var á 12. öld, 

bjó í Reykholti

Áhersla 
er lögð á 

sögu Íslendinga 
og Reykholts sem 

fléttuð er saman við 
ferðaþjónustu 

svæðisins

Saga Reykholts 
spannar meira 
en þúsund ár. Í 

Reykholti bjuggu oft 
kirkjuhöfðingar og 

valdsmenn

Eftir greiningu 
kemur í ljós að þrjú 
svæði henta vel fyrir 

uppbyggingu

Mikið magn af 
fornminjum hafa 

fundist í Reykholti og 
eru sumar þeirra frá 

landnámsöld

Tvær kirkjur eru 
á staðnum. Sú yngri 
var vígð 1996. Þar 
er Snorrasafn og 

fræðarsetur

Reykholt 
er staðsett 

í Reykholtsdal 
sem er eitt öflugasta 

jarðhitasvæði landsins 
með mörgum 
vatnsmiklum 

hverum

Hótel Reykholt 
er starfrækt allt 

árið. Önnur starfsemi 
er m.a. ylrækt og 
bifreiðaverkstæði

Í dag 
eru gömlu 

torfbæirnir oft 
notaðir sem innblástur 

fyrir hönnun. 
Ferðamenn sækjast oft 

í að upplifa gamla 
tímann

Íslendingar bjuggu 
í torfbæjum í yfir 
þúsund ár. Gamli 

torfbærinn í Reykholti 
var rifinn árið 1933

Snorralaug hefur 
verið í notkun frá 

landnámsöld. Hún var 
ein vinsælasta baðlaug 

landsins

Ræktun 
hefur verið 

stunduð í Reykholti 
frá landnámi. Jarðhiti 

hefur verið nýttur til að 
hita upp gróðurhús á 

svæðinu allt frá 
árinu 1940

GREINING INNBLÁSTUR NÚVERANDI ÁSTAND

REYKHOLT - AFTUR UNDIR GRÆNA TORFU
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ÓBREYTT ÁSTAND

Samkvæmt deiliskipulagi er gert ráð 
fyrir viðbyggingu við kirkju sem á að vera 
neðanjarðar en einnig á að vera yfirbygging 
yfir fornminjar sem staðsettar eru neðan við 
gömlu kirkjuna. Eftir 50 ár verður hægt að 

skoða fornminjar í gegnum glerhjúp en einnig 
verður hægt að virða fyrir sér minjar undir 
berum himni. Gert er ráð fyrir því að tré 

stækki með árunum.

BESTA ÁSTAND

Eftir 50 ár er búið að byggja upp 
Reykholt sem ferðamannastað með áherslu 
á sögu og baðlaugar. Nokkrar útfærslur af 

torfbæjum hafa verið reistar þar sem finna má 
ýmsa þjónustu eins og veitingastað, kaffihús, 

verslun, minjagripi, gallerí, safn og fleira. 
Vatn úr Skriflu hefur verið nýtt fyrir nokkrar 

baðlaugar þar sem fólk getur buslað. 
Einnig má finna leikvöll fyrir yngstu 

kynslóðina.

VERSTA ÁSTAND

Allir jarðarbúar sem fengu bólusetningu 
fyrir Covid-19 fengu óvænta stökkbreytingu 
í kaupbæti. Þessi stökkbreyting veldur því 

að hægt og rólega breytist fólk í uppvakninga 
sem eru sísvangir í rautt kjöt. Eftir 50 ár er því 
lítið eftir af heilbrigðu fólki og uppvakningar 

eru að taka yfir heiminum. Þetta er einnig 
að gerast í Reykholti þar sem enginn er 

óhultur.

Óbreytt ástand í Reykholti eftir 50 ár

Landmódel af Reykholti með hönnunartillögu, séð úr suðri

Landmódel af Reykholti með nærmynd af hönnunartillögu, séð úr suðri

Reykholti eftir 50 ár í sínu besta ástandi

Reykholti eftir 50 ár í sínu versta ástandi


