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Yfirlýsing 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hafi hvorki að 

hluta til né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

                                              

_________________________________________________ 

                                           Rannveig Egilsdóttir 
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Ágrip 

Í þessari rannsókn var reynt að varpa ljósi á birtingarmynd myrkrar ferðamennsku á 

Íslandi og þeir staðir sem sem tengjast óhugnaði kannaðir nánar. Einnig var reynt að 

svara því hvort verið væri að nýta slíka staði í ferðamennsku og hvaða möguleikar væru 

í boði fyrir slíka ferðamennsku á Íslandi.  

Tekin voru viðtöl við 4 viðmælendur þar sem þátttakendur voru valdir út frá 

sérþekkingu og störfum tengdum menningararfi og því sem skilgreina mætti myrka 

ferðamennsku. Farið var í gagnaöflun þar sem allir landshlutar voru kannaðir til að afla 

upplýsinga um þá staði sem tengjast óhugnaði á Íslandi og þeir kortlagðir. Í 

rannsókninni var einnig notast við tvær greiningaraðferðir til að greina fjölbreytileika og 

mismunandi staðsetningar á myrkri ferðamennsku og þar sem reynt var að sýna fram á 

að myrkir staðir séu mismunandi myrkir eftir tegundum þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ekki er verið að nýta myrka 

ferðamennsku á skipulagðan hátt á Íslandi en óhugnaður er til á mörgum stöðum. Til að 

mynda var nefnt að það væri hægt að nýta betur söguna frá 19. og 20. öld þar sem 

margir myrkir atburðir áttu sér stað. Sögur af sjóslysum, náttúruhamförum, farsóttum og 

fleira væri hægt að nýta í tengslum við ferðamennsku með ýmsum söfnum og 

sýningum. Í dag er verið að nýta nokkra staði og viðburði sem tengjast myrkri 

ferðamennsku en þar má nefna Draugasetrið á Stokkseyri, Draugagangan í Reykjavík og 

Galdrasýningin á Hólmavík. Í rannsókninni voru nefndir 42 staðir á Íslandi sem 

hugsanlega væri hægt að flokka undir myrka ferðamennsku. Þegar notast var við 

greiningaraðferðirnar tvær kom í ljós að hægt var að fá nokkra mynd af því hversu 

myrkur ferðamannastaðurinn er en sumir staðir eru samblanda af nokkrum tegundum og 

því getur verið erfitt að staðsetja þá. Flokkun tegunda myrkrar ferðamennsku gæti því 

þurft að vera skýrari og stilla þurfi breytunum meira til að hægt sé að miða við það 

fjölbreytta úrval myrkrar ferðamennsku sem í boði er 

 

 Lykilorð: Myrk ferðamennska, óhugnaður, tækifæri, dauði, ferðaþjónusta, Ísland. 
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Abstract 

This paper explores how dark tourism is portrayed in Iceland. Furthermore, it attempts 

to answer questions on how places of horror can be utilized in connection to tourism 

and also what possibilities there are for that kind of tourism in Iceland.  

Interviews were done with four different participants, who were chosen because 

of their unique knowledge and work related to cultural heritage, which could be 

described as dark tourism. Information was gathered about all places that are connected 

to horror in Iceland and marked on a map. Two types of analysis were used in this 

research to analyze the difference and different locations of dark tourism in order to 

show that some places are darker than others.  

The results show that the dark tourism is not being organized properly, and that 

there are many places of horror in Iceland to utilize. For example, it was pointed out that 

19th and 20th century history could be better used as sources, since many horrors 

occurred during that time. Tales of tragedy at sea, natural disasters, epidemics and such 

could be shown at museums and other displays as dark tourism attractions. Today there 

are a few places and events being used for dark tourism, for example; the Haunted 

House at Stokkseyri “Draugasetrið á Stokkseyri”, the Haunted Walk of Reykjavík 

“Draugaganga í Reykjavík” and the House of Witchcraft in Hólmavík “Galdrasýningin 

á Hólmavík”. The research points out 42 places in Iceland that could be used for dark 

tourism. Using the two types of analysis, it was possible to define how dark the tourist 

attraction was. Some locations are a mixture of dark types, and can be difficult to 

pinpoint. Therefore, the categorization of dark tourism could be done more accurately. 

Specifically, the matrix of categories should be broadened, so that a wider variety of 

dark tourism would become available.  

 

 

Keywords: Dark tourism, horror, opportunity, death, tourism, Iceland. 
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GRAS 

 

Ég er gras. Og ég græ yfir spor ykkar. 

 

Skreytið hendur og eyru 

með glitrandi gimsteinum. 

Haldið dansleiki og veizlur 

undir vorbláum himni. 

Hrópið afreksverk ykkar og hetjudáðir 

af húsaþökunum. 

 

Ég er gras. Og ég græ yfir spor ykkar. 

 

Byggið hallir og musteri 

úr drifhvítum marmara. 

Leggið götur og stræti 

úr gulum og rauðum sandsteini. 

Reisið turna og vígi, 

sem enginn kemst yfir 

nema fuglar himinsins. 

 

Ég er gras. Og ég græ yfir spor ykkar. 

 

Sendið milljónir manna 

út á vígvöllinn hjá Verdun og Ypres. 

Hlaðið líkum hinna föllnu 

í fjallháa hlaða: 

10 ár, 50 ár, 100 ár. 

 

Og einhver vegfarandi horfir 

með ólundarsvip 

út um gluggann á járnbrautarklefanum 

og spyr: 

Hvar erum við nú? 

 

Ég er gras. Og ég græ yfir spor ykkar. 

 

 

Höfundur: Carl Sandburg,  

Íslensk þýðing: Steinn Steinar 
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1. Inngangur 

Myrkur, hræðsla, hörmungar, þjáning og dauði er eitthvað sem vekur upp óhug hjá fólki en 

einnig forvitni. Gamlir stríðsvellir og þeir staðir sem tengjast dauða eða harmleik á 

einhvern hátt hafa alltaf verið fjölsóttir ferðamannastaðir. Slík ferðamennska nefnist myrk 

ferðamennska. Margir af vinsælustu ferðamannastöðum í heiminum í dag tengjast myrkri 

ferðamennsku, má þar nefna fangabúðirnar í Auschwitz, Ground Zero staðurinn þar sem 

World Trade Center turnarnir voru staðsettir og fleira. Allstaðar í heiminum hefur fólk 

upplifað hörmungar, þjáningar og dauða og er Ísland ekki undanskilið. Hér á landi hafa 

ýmis söfn og sýningar sprottið upp í kringum landið þar sem menningararfleifð Íslendinga 

er í aðalhlutverki. Mikil áhersla hefur verið lögð á skemmtanagildi, fræðslu og að sýna það 

uppbyggilega sem Íslendingar hafa verið að gera frá upphafi landnáms, en stundum  virðist  

það gleymast að kynna til sögunnar þá myrku þætti sem tengjast arfleifðinni.  

Markmið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á birtingarmynd myrkrar ferðamennsku í 

íslenskri ferðaþjónustu. Athygli verður beint að þeim stöðum á Íslandi sem tengjast óhugnaði 

og verður reynt að komast að því hvað verið er að nýta í dag í ferðaþjónustu og hvað væri hægt 

að nýta betur. Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er eftirfarandi; Hver er efniviður 

myrkrar ferðamennsku á Íslandi og hvernig er hægt að nýta hann? 

Til þess að svara þessari spurningu verður notast við þrjár rannsóknaraðferðir.  

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tekin verða 4 viðtöl.  

 Myrkir staðir á Íslandi verða kannaðir nánar og þeir kortlagðir.  

 Tvær greiningaraðferðir, Tegundagreining myrkrar ferðamennsku og litróf óhugnaðar í 

ferðamennsku verða notaðar til að staðsetja og flokka myrka staði á Íslandi. 

Rannsóknin skiptist niður í fimm kafla og er þessi inngangskafli fyrsti kaflinn. Í 

kafla tvö verður fjallað um myrka ferðamennsku og upphaf hennar, því næst verður 

menningararfleifð skoðuð nánar. Neyslumenning ferðamanna og myrkir staðir koma þar á 

eftir ásamt því að greint er frá stöðum sem tengjast óhugnaði á Íslandi. Í kafla þrjú verða 

gögn og aðferðir kynnt til sögunnar og í kafla fjögur eru settar fram niðurstöður. Að lokum 

verða dregnar upp ályktanir og umræður.   
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2. Myrkur 

Breytingar í þjóðfélaginu hafa gert það að verkum að ýmis vandamál heyra sögunni til. 

Fyrr á öldum var dauðinn hluti af daglegu lífi og inn á heimilum landsmanna. 

Ungbarnadauði, farsóttir, hungursneyð og ýmsir aðrir sjúdómar voru eitt af því sem menn 

þurftu að glíma við. Fólk dó heima hjá sér og þá þurfti heimilisfólkið að sjá til þess að rétt 

væri gengið frá líkinu, fólk var þar af leiðandi í meiri nálægð við dauðann. Í dag er dauðinn 

mun fjarlægari okkur en áður og á sér aðallega stað á sjúkrahúsum og elliheimilum þar sem 

læknar, líksnyrtar og útfarastjórar sjá um líkin. Dauðinn er hins vegar stöðugt sýnilegur í 

fjölmiðlum, til að mynda í fréttum, bíómyndum, tónlist, prentmiðlum og listum. Einnig eru 

til fjölmörg söfn og staðir sem tengjast dauða og eru þau sífellt að verða vinsælari (Óttar 

Guðmundsson, 2000 ).  

2.1 Myrk ferðamennska 

Misjafnar skoðanir eru á milli fræðimanna hvað telst vera myrk ferðamennska og þótt að 

myrk ferðamennska hafi verið til í langan tíma þá er það ekki fyrr en nýlega sem hugtakið 

sjálft var fyrst skilgreint. Ýmsar skilgreiningar hafa litið dagsins ljós sem gerir það að 

verkum að hugtakið hefur þróast og víkkað. Sálfræðitryllir (e. Thanatourism) og 

Skuggablettir (Black Tourism) eru þar á meðal. Samkvæmt skilgreiningu Seaton‘s (1993) 

er Sálfræðitryllir þegar fólk ferðast til áfangastaðar þar sem hægt er að komast í snertingu 

við dauðann hvort sem hann er raunverulegur eða búinn til. Rojek (1993) skilgreinir 

Skuggabletti sem ferðalag fólks á svæði þar sem þekktur einstaklingur hefur látist eða þar 

sem stórslys og hörmungar hafa átt sér stað. Það voru þeir félagar Malcom Foley og John 

Lennon sem mótuðu fyrstir af öllum hugtakið myrk ferðamennska en samkvæmt þeim er 

myrk ferðamennska fyrirbæri sem nær til framsetningar og neyslu gesta á stað sem er 

raunverulegur eða búinn til og sem tengist dauða og hörmungum (Foley & Lennon, 1996). 

Þeir telja að myrk ferðamennska sé vestrænt fyrirbæri og að undirstaða hennar séu 

eftirfarandi; ferðamenn í skipulögðum ferðum frá ferðaskrifstofum, ferðamenn sem ferðast 

á staðinn fyrir tilviljun eða forvitnir ferðamenn sem hafa í raun ekkert erindi á staðinn. Þeir 

tóku það hins vegar fram að heimsóknir vina og ættingja sem eru tengdir þessum stöðum 

teljist ekki til myrkrar ferðamennsku. Foley og Lennon halda því einnig fram að samband 
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milli ferðalaga og dauða hafi breyst eftir fyrri heimstyrjöldina og segja að alþjóðleg 

tækniþróun, þar á meðal fjölmiðlar spili stórt hlutverk í að ýta undir áhuga á dauðanum og 

að ferðast á þá staði þar sem þeir hafa átt sér stað. Þeir hafa hins vegar efasemdir um 

hversu áreiðanlegir þessir staðir eru, hvort þeir séu fyrst og fremst að fræða gesti, veita 

þeim afþreyingu eða þá að reyna að græða á þeim (Lennon & Foley, 2000).  

2. 2 Upphaf myrkra ferðalaga 

Í hundruðir ára hefur fólk ferðast til og upplifað staði sem á einhvern hátt tengjast dauða, 

þjáningum eða harmleik. Slík tegund af ferðamennsku nefnist myrk ferðamennska. Í raun 

má segja að upphaf myrkrar ferðamennsku megi rekja allt aftur að tímum Rómverja. Þegar 

menn ferðuðust langar leiðir til þess að verða vitni af skylmingaleikum þræla þar sem 

barist var upp á líf og dauða. Önnur ferðalög tengd dauða og harmleik má nefna þegar 

Pílagrímar ferðuðust á heilaga staði til að vitja um fornar grafir sem tengdust trú þeirra. 

Vitnisburður aftöku eru einnig merki um myrka ferðamennsku þar sem fólk ferðaðist frá 

heimilum sínum til að verða vitni að aftöku (Stone and Sharpley, 2009). Talið er að fyrsta 

skipulagða lestarferðin hafi verið árið 1842 þegar Thomas Cook skipulagði ferð frá 

Leicester til Loughborough með 500 farþega sem voru á leið á templarafund (Thomas 

Cook, 2009). En nokkrum árum áður árið 1838 fór sérstök lest frá Wadebridge til Bodmin 

með farþega sem ætluðu að verða vitni að aftöku þeirra Light bræðra sem voru dæmdir 

fyrir morð (Stone and Sharple, 2009). Sú lestarferð er því talin vera fyrsta skipulagða 

ferðin og jafnframt fyrsta skipulagða ferðin sem tengist myrkri ferðamennsku.  

Með iðnbyltingunni og nútímavæðingunni urðu verulegar breytingar á samfélaginu 

og má þar nefna helst framfarir í vísindum og iðnaði. Ný vinnulög gerðu það að verkum að 

fólk átti meiri frítíma en áður. Neysluhyggjan jókst og fólk eyddi ekki eins miklum tíma 

heima hjá sér heldur ferðaðist á aðra staði. Þetta tímabil er kallað módernismi eða 

nútímavæðing. Lestir og flugvélar litu dagsins ljós sem auðveldaði aðgengi að samgöngum 

og fjöldaferðamennska þróaðist. Í kringum 1980 varð til ný hugsun póst-módernismi sem 

leiddi til breytinga meðal annars á hegðun fólks og viðhorfi til ferðalaga, úr fjöldaferða-

mennsku yfir í vistvæna ferðamennsku, sjálfbæra ferðamennsku og ýmsar aðrar tegundir 

ferðamennsku þar á meðal myrka ferðamennsku. Ferðamenn lögðu áherslu á að upplifa 

menningu þeirra svæða sem þeir heimsóttu og að upplifunin væri trúverðug (Munt, 1994). 
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 2.3 Menningararfleifð 

Menningararfleifð er ein af elstu og mikilvægustu þáttum í ferðamennsku og hefur 

markaðssetning hennar vaxið gríðarlega síðustu ár (Thorburn, 1986). Samkvæmt Timothy 

og Boyd (2003) er menningararfleifðin hluti af samtíðinni og er fortíðin þá ákveðin auðlind 

sem hægt er vinna verðmæti úr. Smith (2006) segir að að menningararfleifð sé einungs 

athöfn en ekki eitthvað ákveðið form sem skilur eftir sig minningar, reynslu og tilfinningar 

fyrir komandi kynslóðir. Hún segir að staður geti ekki verið arfleifð nema eitthvað 

eftirminnilegt hafi gerst og er þá athöfnin sjálf arfleifðin en staðurinn hins vegar gefur 

athöfninni stað. Söfn og arfleifðarstaðir eru hluti af menningartengdri ferðamennsku og 

stór partur af myrkri ferðamennsku, þar sem sameiginlegt markmið er að varðveita sögu og 

minjar svæðisins. Þess þarf þó að gæta að varðveita alla söguna. Í sumum samfélögum er 

einungis verið að varðveita það sem samfélagið er  stoltast af en á sama tíma hættir það að 

safna því sem lýsir myrku hliðinni á fortíðinni. Þessir þættir eru það sem fólk hefur kosið 

að fela eða gleyma og eru þar með útilokaðir (Anna Karlsdóttir, 2005). Heimamenn og 

erlendir ferðamenn hafa mismunandi óskir og væntingar þegar kemur að söfnum tengda 

arfleifðinni. Heimamenn leggja áherslu á tilfinningaleg tengsl við fortíðina og menninguna 

það er að segja innihaldið. Erlendir ferðamenn leggja hins vegar meiri áherslu á það sem 

maður sér út á við, það myndræna og upplifunina í gegnum framsetningu sýningarinnar. 

Þessi atriði er gott að hafa í huga þegar byggja á safn (Anna Karlsdóttir, 2005).  

Í raun má segja að myrk ferðamennska sé sambland af þremur þáttum; söguarfleifð,  

ferðamennsku og hörmungum. Söguarfleifðin verður að vera til staðar í myrkri 

ferðamennsku svo ferðamaðurinn geti skilið fortíðina og lært af henni. Margir ferðast á 

myrka ferðamannastaði einungis til að komast í tengsl við arfleifð sína. Algengt er að þeir 

sem hafa misst einhvern eða tengjast einhverjum stað þar sem dauði og harmleikur hefur 

átt sér stað fari þangað til að minnast hans, votta virðingu sína og komast í nánd við 

arfleifð sína (Rojek, 1993). Því meira sem ferðamaðurinn finnur að staðurinn sé partur af 

sinni arfleifð því áhugaverðari verður hann fyrir honum. Sem dæmi má nefna ættingja eða 

vini fallins hermanns sem ferðast á staðinn þar sem hermaðurinn lést. Einnig þegar 

afkomendur og ættingjar fórnarlamba í Auschwitch heimsækja fangabúðirnar til að 

minnast hins látna. Rojek (1993) segir að með því að votta hinum látna virðingu sína geti 

það hjálpað til að byggja upp arfleifð sína. Lowenthal (1975) heldur því fram að 

einstaklingurinn þurfi fortíðina til að geta tekist á við nútímann.  
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2.4 Myrkir staðir 

Síðastliðna öld hafa ferðamannastaðir sem tengjast dauða og harmleik orðið útbreyttari og 

fjölbreyttari en áður. Markmiðið með þessum stöðum er að varðveita minningar um þá 

látnu en einnig til að fræða fólk og skapa afþreyingu (Stone, 2007). Þar má nefna 

stríðsvelli, staði og söfn sem tengjast stríði og stríð sem eru endurleikin eins og gert er í 

Gettysburg. Þar er stríðið endurskapað og geta ferðamenn séð hermenn skjóta á hvorn 

annan af miklum tilþrifum. Að vitja um grafir hjá þekktum persónum og ferðast á þá staði 

þar sem þekktir einstaklingar hafa látist hafa alltaf verið vinsælir ferðamannastaðir. Má þar 

nefna leiði Jim Morrison og staðurinn þar sem John Lennon var skotinn. Harmleikir og 

þeir staðir eins og Ground Zero þar sem tvíburaturnarnir World Trade Center urðu fyrir 

hryðjuverkaárás vekja einnig mikla athygli. Einn þekktasti ferðamannastaðurinn sem 

tengist dauða og harmleik eru fangabúðirnar í Auschwitz þar sem milljónir manna týndu 

lífi og eru merki um það hversu hættuleg mannskepnan getur verið. Allir þessir staðir 

tengjast myrkri ferðamennsku. 

Seaton (1996) heldur því fram að myrk ferðamennska sé einungis birtingarmynd af 

eftirspurn neytandans og að myrk ferðamennska sé fyrst og fremst atferlisfyrirbæri sem er 

skilgreint út frá hvötum ferðamannsins en ekki vegna tiltekins staðar eða aðdráttarafls. 

Síðar greindi Seaton (1999) frá því að myrkir ferðamannastaðir væru ekki einungis knúnir 

áfram af neytendum sem í flestum tilvikum væri vegna áhrifa fjölmiðla og 

markaðssetningar, heldur einnig vegna breytingar á pólitísku og menningarlegu umhverfi 

sem getur breyst eftir því sem við á. Má þar nefna stríð, hryðjuverk, snöggar umbreytingar 

í stjórnarfari og svo framvegis. Einnig hafa kvikmyndir, skáldsögur og ævisögur mikil 

áhrif (Rojek and Urry, 1997).  

2.5 Neyslumenning ferðafólks 

Að taka ákvörðun að ferðast á tiltekinn stað virðist vera mjög einföld ákvörðun en í raun 

liggja ákveðnir hvatar þar að baki. Hvatar eru þeir þættir sem gera það að verkum að 

ferðamenn kaupa tiltekna vöru eða þjónustu. "(Swarbrooke & Horner, 2007) Að skilja 

hvata ferðamannsins getur hjálpað til að skipuleggja betur vörur og þjónustu, 

markaðssetning verður skilvirkari og hjálpar til við þróun aðdráttaraflsins (Bowen & 

Clarke 2009). Rannsóknir sýna að fjöldi fólks heimsækir myrka ferðamannastaði meðal 

annars af persónulegum ástæðum, til að fræðast, til að minnast einhvers, vegna sektar-

kenndar, forvitni, endurminningar og síðan en ekki síst vegna áhuga á hryllingi (Stone & 
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Sharpley, 2009). Það fer líka eftir því hversu mikill áhugi á dauðanum er til staðar. 

Samkvæmt Stone og Sharpley (2008) eru gestir þessara staða knúnir áfram af mismunandi 

miklum áhuga og hrifningu á dauða sem segir að hvatar gesta eru ekki einsleitir. 

2.5.1 Þáttur fjölmiðla í sköpun myrkra staða 

Margir myrkir ferðamannastaðir og aðdráttaröfl verða til fyrir slysni. Það er að segja að 

þeir hafa ekki markvisst verið skapaðir eða þróaðir sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn en 

hafa orðið það af ýmsum ástæðum, eins og til dæmis vegna frægðar, viðburða sem einu 

sinni voru þar, stórslysa og svo framvegis. Oft eru vinsældir slíkra staða auknar með 

markaðssetningu og kynningu í þeim tilgangi að fá rekstrarhagnaðinn af forvitnu ferðafólki 

(Tarlow, 2005). Vegna tilkomu alþjóðlegrar samskiptatækni er hægt að sjónvarpa 

viðburðum nánast á sama tíma og þeir gerast og varpa þeim inn í stofur landsmanna. Sem 

leiðir til þess að fólk lætur sig dreyma um að komast á staðinn til að sjá og upplifa það sem 

þeir sjá á skjánum. Fjölmiðlar leika því stórt hlutverk í myrkri ferðamennsku og eiga 

mikinn þátt í aukningu ferðamanna til þeirra staða og viðburða sem tengjast óhugnaði. 

(Seaton, 1996).  

2.5.2 Á mörkum hiðs siðferðislega 

Spurningar hafa vaknað hvort  það sé siðferðilega rétt að þróa, kynna eða bjóða myrka 

staði fyrir ferðamenn. Er sanngjarnt gagnvart þeim látnu eða pyntuðu að opna stað til 

sýningar sem færir ferðamanninum óhugnaðinn og sögu til upplifananeyslu? Er það 

sanngjarnt gangvart eftirlifandi ættingjum? Eins og til dæmis minningarreiturinn á Ground 

Zero þar sem World Trade Center stóð áður, þar sem þúsundir manna týndu lífi og eru 

fjölskyldur þeirra stöðugt minntar á það hvað gerðist þennan örlagaríka dag. Hafa 

fjölskyldurnar um það eitthvað að segja þegar svona staðir verða að ferðamannastað eða er 

það eitthvað sem ekki hægt er að stjórna? Minnisvarðinn í Khao Lak Lamu þjóðgarðinum í 

Tælandi þar sem flóðbylgja eyddi heilu þorpunum er einnig umdeildur. Ekki aðeins vegna 

þess að hugsanleg staðsetning sé á vernduðu svæði og telst þannig vera óviðeigandi heldur 

hvort að svona stór minnisvarði um þennan atburð skuli vera smíðaður yfir höfuð (Stone, 

2010). Stone sagði að nútímasamfélag væri upptekið af dauðanum og mætti það rekja til 

þess að við verðum ekki eins mikið vitni af alvöru dauða eins og við gerðum hér áður fyrr. 

Þannig að myrkir ferðamannastaðir leika stórt hlutverk til að takast á við dauðleika okkar 

sjálfs og annarra (Stone, 2007). 
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2.6 Myrkir atburðir á Íslandi 

Á Íslandi höfum við upplifað harmleika, dauða og myrka sögu eins og hver önnur lönd 

annars staðar í heiminum. Um miðja 17. öld geysaði mikið galdrafár á Íslandi sem hófst 

með þremur brennum í Trékyllisvík á Ströndum. Á þessum tíma voru konur en þó aðallega 

menn brenndir á báli fyrir galdra sem tengdust meðferð galdrastafa og rúnablaða sem 

höfðu valdið fólki eða búfénaði skaða. Síðasta galdrabrennan á Íslandi fór fram á 

Arngerðareyri í Ísafjarðardjúpi árið 1683 og höfðu þá alls 25 manns verið brenndir á báli 

(Ólína Þorvarðardóttir, 2000). Aftökur og ýmsar pyntingar voru refsiaðferðir fyrri tíma þar 

sem menn voru hengdir, hálshöggvnir,  þeim drekkt, hýddir, útlimir slitnir og hendur 

höggvnar af. Aftökur voru lagðar af árið 1830 en pyntingar héldu áfram og voru afnumdar 

árið 1928 (Jónatan Þórmundsson, 1982). Íslendingar hafa glímt við ýmsar náttúruhamfarir 

eins og snjóflóð, eldgos, sjóslys, jarðskjálfta, aurskriður og flóð sem hafa leitt til 

uppskerubrests, hungurs, farsótta, brottflutninga og dauðsfalla. Ísland var landbúnaðar-

samfélag og meginuppistaðan nautgripa- og sauðfjárrækt. Sjávarútvegur bætist svo við sem 

ein helsta atvinnugrein landsmanna og sá mörgum fjölskyldum fyrir lífsforða, en ekki áttu 

allir sjómenn afturkvæmt. Síðastliðin hundrað ár hafa flest dauðaslys af völdum náttúru-

hamfara hér á landi verið af völdum sjóslysa og drukknana. Til að mynda létust um 4000 

manns á tímabilinu 1901-2000 af völdum drukknunar (Tómas Jóhannesson, 2001). Önnur 

dæmi um óhugnað sem nánar er komið að hér á eftir eru ýmis dulsmál sem hafa komið upp 

síðastliðnar aldir. Þar má nefna útburður og morð á börnum sem voru mjög algeng á 

þessum tímum þegar fólk mátti ekki stunda kynlíf nema í hjónabandi og voru refsingarnar 

dauðadómur ef upp komst um glæpinn. Misnotkun á börnum var líka algeng, sérstaklega á 

erfiðustu tímunum þegar mikil hungursneyð ríkti. Börnum voru þrælað út og þau svelt.  

Eins og fram hefur komið tengist myrk ferðamennska arfleifðinni og sögunni 

ótvíðræðum böndum og ef við lítum yfir myrka atburði á Íslandi þá erum við um leið að 

rifja upp sögu og arfleifð Íslands. Margar þjóðsögur og munnmælasögur hafa gengið 

manna á milli í fjölmörg ár og margar hverjar hafa verið ritaðar niður í bækur fyrir 

komandi kynslóðir. Íslendingasögur og aðrar bækur sem tengjast tímum fyrr á öldum eru 

gersemar og hafa gert okkur grein fyrir því hvernig það var að vera uppi á þessum tímum. 

Vegna einangrunar voru sagðar sögur til að létta stundir og fá fréttir af næstu bæjum. 

Þannig gengu sumar sögur manna á milli. Sögur af hetjudáðum, hryllingi, draugum, 

tröllum, álfum og ýmsum furðuverum hafa orðið til og  þróast með tímanum, þar sem þær 

eru sagðar aftur og aftur. Það var ekki fyrr en á 19. öld sem að flestar þessar sögur voru 
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skrifaðar niður af Jóni Árnasyni og gefnar út í 6 bindum og nefnast Íslenzkar þjóðsögur og 

ævintýri. Þessar sögur eru án efa einn af mikilvægasta menningararfi okkar Íslendinga. 

Tilgangur þessara þjóðsagna var aðallega til skemmtunar og fræðslu en einnig til varnaðar. 

Íslendingar hafa lengi trúað á ýmsa vætti og samkvæmt Gallup árið 2006 telja 60% 

þjóðarinnar að möguleiki sé á tilvist álfa og drauga, sem segir að hér á landi er mikill áhugi 

fyrir ýmsum dulrænum fyrirbrigðum (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Ragna Benedikta 

Garðarsdóttir og Unnur Diljá Teitsdóttir, 2008). Við upphaf 20. aldar  kynntust Íslendingar 

spíritismanum sem byggist aðallega á þeirri trú að þegar maðurinn deyr þá lifir andinn 

áfram eftir dauðann. Miðlar og miðilsfundir urðu vinsælir þar sem margir vildu reyna að 

komast í einhverskonar tengsl við látna ástvini. Dauðinn hefur þar með alltaf verið 

nátengdur okkur Íslendingum.  

Umsvif ferðaþjónustu hefur stóraukist hér á landi síðastliðin ár sem má tengja við 

gríðarlega aukningu ferðamanna hingað til lands og er ferðaþjónustan önnur stærsta 

atvinnugrein Íslendinga á eftir sjávarútvegi. Árið 2011 komu hingað til lands tæplega 566 

þúsund erlendir ferðamenn og er það 15,8% aukning frá árinu á undan (Ferðamálastofa, 

2012). Með aukningu ferðamanna til landsins verður aukin eftirspurn eftir gistingu, 

þjónustu og ýmiskonar afþreyingu. Samkvæmt könnun sem Ferðamálastofa gerði árið 

2012  kemur fram að íslensk menning og saga hafði í 38,6% tilfella haft áhrif á þá 

ákvörðun um að ferðast til landsins árið 2011 og  46,2 % skoðuðu söfn og sýningar sem 

tengdust menningararfleifðinni. Til að mynda árið 2004 nefndu aðeins 25,2% íslenska 

menningu og sögu sem áhrifavald á ákvörðunartöku um að ferðast til Íslands 

(Ferðamálastofa, 2004). Það sýnir að áhugi á íslenskri menningu og sögu er að aukast og af 

nógu er að taka af ferðamannastöðum og afþreyingu á Íslandi. Ýmis söfn og sýningar hafa 

sprottið upp víða um land þar sem sýningarefnið er fjölbreytt en  mörg söfn tengjast 

söguarfleifðinni.  Í flestum tilfellum er ekki lögð áhersla á myrku þættina í sögunni og þá 

vaknar sú spurning, hvaða staðir á Íslandi eru myrkir ferðamannastaðir og hvers vegna eru 

myrkir ferðamannstaðir ekki kynntir nánar fyrir ferðamönnum sem ferðast um landið? Er 

það vegna þess að ekki sé nægur áhugi fyrir hendi eða vilja Íslendingar ekki auglýsa sín 

„ljótu“ leyndarmál. 
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3. Gögn og aðferðir 

3.1 Aðferðir 

Til að afla gagna um birtingarmynd myrkrar ferðamennsku á Íslandi var stuðst við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir er hægt af fá frekari 

innsýn í þau félagslegu málefni sem þarf að fá svör við. Megindlegar rannsóknaraðferðir hins 

vegar byggjast meira á tölulegum gögnum sem ekki var þörf á í þessari rannsókn. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er reynt að nálgast viðfangsefnið með aðleiðslu (e. 

inductive) sem unnin er út frá opnum viðtölum. Með opnum viðtölum fær viðmælandinn að tjá 

sig en rannsakandinn getur farið nánari í það efni sem hann vill vita meira um. Slíkt viðtal er 

líka stundum nefnt stýrt viðtal (e. guided conversation). Með þessum aðferðum er kafið dýpra 

til að fá nánari mynd á lífi og viðhorfi fólks (Esterberg, 2002).  

Tekin voru fjögur viðtöl þar sem viðmælendur voru spurðir út í óhugnað á Íslandi 

og tengingu hans við ferðamennsku. Notast var við markvisst úrtak (e. purposive sampling) 

þar sem þátttakendur eru valdir út frá rannsóknarspurningum. Viðmælendurnir í þessari 

rannsókn voru valdir út frá sérþekkingu og störfum tengdum menningararfi og fóru 

viðtölin fóru fram í heimahúsum og á vinnustöðum á tímabilinu 10. apríl til 3. maí. Haft 

var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst og í síma og staðsetning viðtala 

ákvörðuð. Öll viðtölin voru tekin upp, afrituð orðrétt og þau síðan greind. Notast var við 

opna kóðun þar sem borin var kennsl á þá hluti sem þóttu áhugaverðir í viðtölunum og var 

fundin ákveðin þemu (Esterberg, 2002).  

Viðmælendur voru eftirfarandi:   

Guðbrandur Benediktsson, safna- og sagnfræðingur  

Jónas Freyr Þorsteinsson, stofnandi GoEcco Outdoor Adventures Iceland 

Lára Magnúsardóttir, forstöðumaður Fræðaseturs HÍ á Norðurlandi vestra  

Sigurður Gylfi Magnússon, sagnfræðingur   

Í öðrum hluta rannsóknarinnar var farið í gagnaöflun á þeim stöðum sem tengjast 

óhugnaði á Íslandi og eru þeir nefndir í rannsókninni Myrkir staðir á Íslandi. Þeir voru 

fundnir með því að leitað var eftir upplýsingum í bókum tengdum þjóðsögum og atburðum 
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liðinna tíma, ásamt því að leitað var á internetinu. Allir landshlutar voru teknir fyrir og 

staðirnir kortlagðir sem sjá má í Viðauka I.  

Þriðji hluti rannsóknarinnar fól í sér að greina og flokka myrka staði á Íslandi sem 

voru nefndir í öðrum hluta rannsóknarinnar og var notast við tvær greiningaraðferðir. Þær 

eru; Tegundagreining myrkrar ferðamennsku sem sýnir fram á fjölbreytileika og 

mismunandi staðsetningar á myrkri ferðamennsku, hin nefnist Litróf óhugnaðar í 

ferðamennsku þar sem reynt er að sýna fram á að myrkir staðir eru mismunandi myrkir 

eftir tegundum þeirra.  

3.2 Greiningaraðferðir  

Hér verður fjallað um þær greiningaraðferðir sem eru notaðar í rannsókninni, þær 

útskýrðar og útlistaðar nánar. Í niðurstöðunum verða þessar tvær greiningaraðferðir 

notaðar til að flokka nánar Myrka staði á Íslandi sem einnig eru taldir upp í niðurstöðunum. 

3.2.1 Litróf óhugnaðar í ferðamennsku 

Framboð myrkrar ferðamennsku er margþætt og flókið hvað varðar hönnun og tilgang og 

er margskipt í eðli sínu. Í rauninni er orðið myrk ferðamennska notuð í víðu samhengi og 

útskýrir ekki sérstaklega framboðið sjálft. Miles (2002) heldur því fram að til séu myrkir 

og myrkari ferðamannastaðir. Að það sé munur á milli staða tengdum dauða og þjáningum 

og staða þar sem ríkir dauði og þjáning. Til að mynda er US Holocaust Memorial Museum 

safn byggt upp sem virðingarvottur við hina látnu sem létust í Helförinni en aftur á móti 

eru fangabúðirnar Auschwitz-Birkenau staðsettar þar sem hryllingurinn átti sér stað og telst 

því vera myrkari staður heldur en bandaríska helfararminningarsafnið “US Holocaust 

Memorial Museum”. Samhyggð gesta skiptir einnig máli hvað varðar tegund framboðs á 

myrkum stöðum. Einnig skiptir máli hvernig staðurinn er varðveittur, hvernig hann er 

markaðssettur og hans neytt (Stone, 2006). Miles (2002) segir að því dekkri sem staðurinn 

er því áreiðanlegri verður hann. Hann heldur því einnig fram eins og þeir Lennon og Foley 

(2000) að dauði og hörmulegir atburðir sem nýlega hafa átt sér stað og eru til frásagnar séu 

myrkari en þeir viðburðir sem hafa orðið til fyrir löngu síðan. Sharpley (2005) segir að 

vegna mismunandi tilgangs bæði framboðs og eftirspurnar eftir myrkri ferðamennsku þá 

verða staðir misjafnlega myrkir. Það fari aðallega eftir því hversu mikill áhugi og hrifning 

er á dauðanum og hversu mikið umfang aðdráttaraflið eða sýningin hefur til að uppfylla 

áhugann. Miles (2002) kynnti til sögunnar eins konar líkan til að staðsetja ýmsar tegundir 
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af myrkum stöðum og úr þróaðist hugmyndin um einskonar litróf sem staðsetur óhugnað í 

ferðamennsku allt frá því ljósasta til hins myrkasta. (Sjá mynd 1).  

Mikil pólitísk áhrif og sterk hugmyndafræði  

Lítil  pólitísk áhrif og veik    

hugmyndafræði 

                           

 

Staður dauða og þjáninga   

Staður sem tengist dauða og 

þjáningar 

        

Myrkasta         Bjartasta   

                                 

Fræðsla     Skemmtun / afþreying  

        

 

Sögumiðjað (varðveitun, minningar)  

Arfleifðartengt (viðskiptatengt/ 

Rómantík) 

        

 

Skynja upprunaleika vöru   Skynja ekki upprunaleika vöru  

        

 

Upprunaleg staðsetning   Staðsetning ekki upprunaleg  

        

 

Stutt síðan atburðurinn átti sér stað Langt liðið frá atburðinum  

        

 

Ósvikinn (náttúrulegur)   Búinn til  

        

Fáir ferðaþjónustu innviðir   

 

Mikill fjöldi af innviðum 

ferðaþjónustunnar  

 

Mynd 1: Litróf óhugnaðar í ferðamennsku. (Miles, 2002)  

Eftir því sem staðurinn er upprunalegri, er staðsettur á staðnum eða nálægt staðnum 

þar sem hörmungarnar áttu sér stað því myrkari er hann. Slíkur staður er talinn vera 

náttúrulegur eða ósvikinn þar sem hann er ekki sérstaklega gerður til að laða til sín 

ferðamenn. Hann leggur áherslu á sögu, fræðslu og varðveislu minja en leggur minni 

áherslu á innviði en það er meðal annars gistirými, samgöngur og ýmis þjónusta. Myrkustu 
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staðirnir hafa í flestum tilfellum sterkari hugmyndafræði og pólitísk áhrif heldur en þeir 

staðir sem eru á ljósari hliðinni í litrófinu. 

3.2.2 Tegundagreining myrkrar ferðamennsku 

Stone (2006) skrifar um tegundir myrkrar ferðamennsku út frá sjónarhorni framboðs og 

setur fram greininguna Tegundagreining myrkrar ferðamennsku (e. Seven Dark Suppliers) 

til að sýna fram á fjölbreytileika og mismunandi staðsetningar á myrkri ferðamennsku. 

Staðirnir ná til allt frá ljósasta litrófi myrkrar ferðamennsku til hins myrkasta byggt frá 

Litrófi óhugnaðar í ferðamennsku sem fjallað var um hér á undan.  

1. Myrkir skemmtistaðir  (e. Dark fun factories) 

Eru staðir, aðdráttaröfl og ferðir sem tengjast dauða og harmleik hvort sem um raunveru-

legan atburð er að ræða eða skáldskap. Aðaláhersla er lögð á skemmtanagildið og það 

sjónræna en ekki á upprunaleikann. Má þar nefna slóðir “Jack the Ripper” þar sem farið er 

með fólk á það svæði sem þessi fjöldamorðingi lagði sínar blóði drifnu slóðir. Þessi tegund 

er mikilvæg fyrir innviði ferðaþjónustunnar þar sem að margir sem heimsækja þessa staði 

eru einnig að nýta sér aðra afþreyingu og þjónustu. Í flestum tilvikum býður þessi tegund 

upp á staði sem eru búnir til af mannavöldum og eru þar af leiðandi ekki eins trúverðugir 

en ella. Slíkir staðir myndu vera flokkaðir í ljósasta hluta litrófs myrkrar ferðamennsku. 

2. Myrkar sýningar (e. Dark Exhibitions) 

Eru sýningar og staðir sem snúast um dauða, þjáningar eða hörmungar en eru um leið 

fræðandi. Þær eiga frekar til að vekja upp óhug heldur en að segja sögu. Til eru fjölmörg 

söfn sem tengjast dauða og þjáningum með fræðslu að leiðarljósi og hafa verið byggð upp 

til að votta hinum látnu virðingu sína. Í sýningunni Líkamar látins fólks “Body Worlds’ 

exhibitions” er hægt að skoða lík og ýmsa líkamsparta sem eru varðveittir með einhvers 

konar plöstunartækni. Þar vakna upp spurningar hvort það sé siðferðislega rétt að sýna lík 

og aðra líkamsparta í nafni upplýsinga og menntunar. Þessi tegund er nokkuð mikilvæg í 

innviðum ferðaþjónustunnar og er oftast staðsett í fjarlægð frá raunverulega staðnum. Slík 

aðdráttaröfl fela í sér bæði ljósa og myrka þætti og má því staðsetja fyrir miðju í litrófinu.  

3. Myrkar refsingar (e. Dark Dungeons) 

Staður eða aðdráttarafl sem sýnir refsingar og réttlætisaðferðir liðinna tíma eins og til 

dæmis gömul fangelsi, dýflissur og dómshús. Réttlætissýningarsalirnir “Galleries of 
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Justice” í Nottingham í Englandi voru upprunalega notaðir sem fangelsi og dómshús frá 

1780 til 1980. Í dag eru þar sett á svið ímynduð réttarhöld sem endurspegla eiga alvöru 

réttarhöld eins og þau voru fyrr á öldum, þar sem hægt er að vera dæmdur til refsingar og 

sendur til afplánunar í upprunalegum fangaklefum þar sem leiðsögumenn eru í hlutverki 

fangavarða. Einnig eru aðrir staðir eins og Fangamiðstöðin Bodmin “Bodmin Jail Centre” í 

Cornwall í Englandi sem fólk getur farið niður í dýflissur til að upplifa og sjá hvernig 

refsingar voru hér áður fyrr. Upphaflega voru þessir staðir ekki ætlaðir fyrir ferðamennsku 

en í dag hafa þeir bæði skemmtanagildi og eru um leið fræðandi. Innviðir skipta miklu máli 

þar sem verið er að veita ferðamönnum þjónustu svo sem leiðsögn og því tengdu. Slíkir 

staðir eru staðsettir í miðju litrófinu með bæði ljósa og myrka þætti. 

4. Myrkir hvíldarstaðir (e. Dark Resting Places) 

Eru grafir og kirkjugarðar sem byggjast aðallega á sögu, varðveislu og minningum. Fólk 

heimsækir kirkjugarða til að votta látnum ástvinum virðingu sína en einnig til að slaka á, 

rannsaka náttúru og sögu staðarins. Père-Lachaise kikjugarður í París er  einn stærsti 

garðurinn í París með yfir tvær milljónir heimsókna á ári hverju. Myrkir hvíldarstaðir eru 

þó að breytast og innviðir sífellt að aukast og eiga fjölmiðlar mikinn þátt í því. Skipulagðar 

ferðir þar sem verið er að auglýsa dauða og skemmtanir eru mjög vinsælar þar sem meðal 

annars er farið og skoðuð leiði hjá frægum persónum. Má þar nefna hvíldarstað Jim 

Morrisson í Père Lachaise kikjugarðinum í París, og leiðið hjá Elvis Preysley í Graceland. 

Þessa tegund er hægt að staðsetja á myrkari hliðinni eða fyrir miðju í litrófinu með bæði 

ljósa og myrka þætti.    

5. Myrkir virðingarstaðir (e. Dark Shrines) 

Eru staðir sem eru byggðir á minningum og virðingu fyrir þeim látna og eru í flestum 

tilvikum staðsettir nálægt staðnum sem dauðinn átti sér stað. Flestir slíkir staðir hafa lítinn 

tilgang í ferðaþjónustu og fyrir innviði hennar. Fjölmiðlar gegna veigumiklu hlutverki í að 

kynna þessa staði og mikill fjöldi fólks safnast saman við staðina til að votta virðingu sína 

sem þó hafa engin tengsl við hina látnu. Til dæmis höllin Kingston Palace þar sem Díana 

prinsessa bjó. Eftir að Díana prinsessa lést, varð þessi staður einn af myrkum áfanga-

stöðum alþjóðlegra ferðamanna, þar sem milljónir manna lögðu leið sína til að votta hinni 

látnu prinsessu virðingu sína. Oftast eru engir innviðir tengdir þessum stöðum og yfirleitt 

stutt síðan atburðurinn átti sér stað. Þannig telst slíkur staður vera myrkari en margir aðrir 

staðir og má staðsetja hann á myrku hliðinni í litrófinu.  
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6. Myrkir átakastaðir (e. Dark Conflict Sites) 

Eru staðir og áfangastaðir sem eru tengdir stríði og stríðsrekstri. Áherslan er lögð á fræðslu 

og virðingu við þá látnu. Aukning ferðamanna á slíka staði hafa gert þá að söluvöru og þar 

með hafa innviðir ferðaþjónustunnar aukist til muna. Meðal annars eru sumar ferðas-

krifstofur að selja ferðir á vígvelli staðsetta allstaðar í heiminum og má þar nefna staði eins 

og Normandi þar sem ferðamenn geta séð hvar stríðsátökin áttu sér stað. Einnig eru sum 

stríð endurvakin með leik og tilþrifum. Vegna þess að flest þessara stríða hafa átt sér stað 

fyrir löngu síðan og er flestum ekki lengur í minni, þá verður ímyndin á staðnum oft fyrir 

áhrifum rómantíkar eins og maður sér í kvikmyndum. Þar af leiðandi eru slíkir staðir 

staðsettir á ljósari enda í litrófinu. 

7. Myrkir harmleikir (e. Dark Camps of Genocide)  

Eru staðir þar sem þjóðarmorð, hörmungar, og stórslys hafa átt sér stað. Þessir staðir eru ekki 

algengir en hafa átt sér stað víða um heim. Sumir hverjir hafa þó takmarkaðan aðgang að 

þessum stöðum, sérstaklega meðan stríð standa yfir. Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á að gera þessa 

staði að ferðamannastað. Slíkir staðir eru staðsettir á upprunalega staðnum, það er að segja þar 

sem atburðurinn átti sér stað. Í flestum tilfellum eru engir innviðir á þessum stöðum. Dæmi um 

slíka staði eru fangabúðirnar í Auschwitz-Birkenau, en þar réð illskan ríkjum og mörg þúsundir 

manna voru leiddir í dauðann. Þessi tegund er staðsett í myrkasta litrófinu.  

Stone (2006) minnir á að margir myrkir staðir eru marglaga og að fólk skynji 

staðina mismunandi. Hann nefnir að breytingar á umhverfi á myrkum aðdráttaröflum t.d 

hagræðing á myrkri arfleifð í pólitískum tilgangi eða að bæta við skemmtiefni inn í myrkar 

sýningar muni valda því að staðsetning aðdráttaraflsins í litrófinu breytist. Einnig geta 

tegundir blandast saman til dæmis myrkir skemmtistaðir og myrkar refsingar og er þá erfitt 

að staðsetja þær í litrófinu. Vandamál geta komið upp þegar verið er að nota þessar tvær 

greiningaraðferðir. Litróf óhugnaðar í ferðamennsku og flokkun á tegundum myrkrar 

ferðamennsku gæti þurft að vera skýrari og stilla þurfi breytunum meira til þess að hægt sé 

að miða við það fjölbreytta úrval myrkrar ferðaþjónustu sem í boði er í dag. Þar af leiðandi 

er erfitt að staðsetja alla myrka atburði inn í þessar greiningaraðferðir (Stone, 2006). 
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4. Niðurstöður 

4.1 Viðtalsgreiningar 

Hér verður fjallað um helstu niðurstöður viðtalanna. Spurt var um helstu óhugnaði á 

Íslandi, hvort verið væri að nýta einhverja af þessum stöðum í ferðamennsku. Einnig var 

spurt hvort að viðmælanda finnist að hægt væri að greina óhugnað sem tækfæri og hvort 

það væri hægt að nota hann sem efnivið í ferðamennsku. Að lokum var spurt um vannýttu 

tækifærin og hverjir væru möguleikarnir fyrir myrka ferðamennsku á Íslandi. 

4.1.1 Óhugnaður á Íslandi 

Viðmælendur vissu misjafnlega mikið um staði sem tengjast óhugnaði á Íslandi. Guðbrandur 

Benediktsson safna- og sagnfræðingur segir að það séu mjög mörg dæmi um óhugnað bæði úr 

samtímanum og úr sögunni. Hann nefnir meðal annars morðin á Sjöundá, galdrarbrennur í 

Selárdal og eldsumbrot í Öræfasveit en einnig farsóttir, harðræði og hungur sem áttu sér stað 

víðsvegar um landið. Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur sem sérhæfir sig í 19. og 20. 

öld er einnig sammála “Í raun má segja að óhugnaður sé til á hverjum stað í hverri sveit og 

kimum landsins” . Hann segir frá því að á miðri 19. öld hafi ungbarnadauði verið um 35% og á 

þessum tíma geysaði barnaveikin um allt land. Hann nefnir meðal annars að á einu heimili hafi 

6 systkini dáið á einni viku. Það hefur verið hræðilegt að hugsa til þess í gegnum alla æskuna 

að búast mætti við því að deyja. Þetta hefur verið óhugnanleg upplifun en um leið eitthvað sem 

fólk þurfti bara að lifa með. Þetta er mikill myrkur þáttur í lífi 19. aldar manns. Sigurður heldur 

áfram og segir frá því sem tekur við.  

“Svo taka við slysfarir foreldranna en mjög oft sér maður í rannsóknum 

að þegar bátur ferst í sjóróðri frá litlu byggðalagi, sem telur kannski 500 

manns og missa kannski 3,4,5 6 fjölskyldur fyrirvinnuna. Þá var 

fjölskyldunum bara tvístrað og oft voru það 5-12 börn í hverri 

fjölskyldu, það var ekkert annað hægt að gera. Þannig að þetta er 

rosalega mikil dramatík, svona tilfinningaleg dramatík í fyrritíðar sögu 

og í raun og veru sem kannski hefur ekkert verið mikið rætt um”. 
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Sigurður Gylfi Magnússon nefnir einnig ýmis dulsmál sem tengjast dauða og 

misnotkun barna, barnaníð og útburði. Hann segir frá móðuharðindunum sem eru einar 

mestu hörmungar Íslandssögunnar þar sem 20% þjóðarinnar fórst. Lára Magnúsardóttir 

forstöðumaður Háskólaseturs á Norðurlandi vestra nefnir síðustu aftökuna á Þrístöpum í 

Vatnsdal sem dæmi um óhugnað á Íslandi en hún sjálf telur ekki óhugnað sem nálgun við 

gamla réttarkerfið.   

“Þarna með refsingarnar er fólk tekið af lífi og sögur um morð eru á 

bakvið það en að öðru leyti þá hef ég nú ekki neinar hugmyndir tengdar 

þessum svæðum. Ég fellst til dæmis ekki á þessa nálgun við gamla 

réttarkerfið að stilla því upp sem óhugnað en ég veit að það ert gert“. 

Eins og sjá má höfðu viðmælendur misjafnar skoðanir á því hvað telst vera 

óhugnaður á Íslandi. Hugtakið óhugnaður getur verið skilgreint á mismunandi vegu eftir 

hverjum og einum. Nefndir voru staðir eins og Þrístapar í Vatnsdal þar sem síðasta aftakan 

á Íslandi fór fram, Spánverjavígið, Tyrkjaránið, morðin á Sjöundá við Rauðasand, 

náttúruhamfarir, ýmis sjóslys og alls konar hrakningar sem hafa átt sér stað kring um 

landið. Dulsmál þar sem ungbörn voru borin út eða drepin, ungbarnadauði og barnaveiki 

voru einnig nefnd. Í raun má segja að allstaðar á landinu sé hægt að finna óhugnað og því 

sem tengist dauða og harmleik. Margar sögur og heimildir eru til um þessi mál sem hægt 

væri að afla frekari upplýsingar um.  

4.1.2 Myrk ferðamennska sem tækifæri 

Flestir voru sammála því að ferðamennska sem tengist óhugnaði, hörmungum og dauða 

væri tækifæri í ferðamennsku. Jónas Freyr Þorsteinsson sem rekur ferðaþjónustufyrirtækið 

GoEcco segir að það sé til hellingur af tækifærum í ferðaþjónustunni og þetta sé eitt af því. 

“Það eru til dæmis ekki mörg lönd með svona magnaða galdra eins og á Íslandi, við erum 

svo fá og höldum svo vel í sögurnar sem eru til”. Lára Magnúsardóttir nefnir hins vegar að 

það ætti ekki að vera stór hluti af henni.   

“Já mér finnst það nú eiga að vera hægt, en ég er þeirra skoðunar að það 

eigi ekki að vera stór hluti af því. Ég veit að það er til dæmis búið að 

vera í mörg ár ferðir héðan úr miðbæ Reykjavíkur og út í kirkjugarð og 

mér finnst það vera sniðug hugmynd fyrir eitt lítið verkefni. En það eru 
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þá bara einhverjir ákveðnir sem fara í það og hafa gaman af. En mér 

finnst það ekki vera sniðugt sem eitthvað stórverkefni”. 

Sigurður Gylfi Magnússon er sammála því að hægt sé að nýta hörmungar, 

dauða og óhugnað sem tækifæri í ferðaþjónustu, sérstaklega sem staðbundna 

ferðamennsku. Hann nefnir Strandirnar sem dæmi sem eru fullar af sögum og að 

Strandamenn hafi á vissan hátt verið að gera út á svona ferðamennsku með 

Galdrasýningunni á Hólmavík og Kotbýli Kuklarans í Bjarnarfirði, þar sem tekist 

hefur mjög vel til. 

“Þannig að ég held að það sé alveg tækifæri ekki bara í sambandi við 

galdra heldur líka í sambandi við dulsmál og annað þess háttar. Það er 

alveg hægt að fara með fólk í svoleiðis ferðir þar sem farið er í gegnum 

atburði og sagðar sögur. Þannig að ég tel að svona sögur séu til í hverri 

sveit og að það séu tækifæri til að vinna úr þeim arfi á mjög 

áhugaverðan hátt”. 

Sigurður Gylfi Magnússon heldur áfram;  

“Þegar það var hart í ári þá misstu margir heimilin sín og fjölskyldum 

var tvístrað. Börnin voru jafnvel boðin upp, þar að segja boðin niður því 

sá sem var tilbúinn til að taka við barninu fyrir lægsta peninginn fékk 

það. Það var níðst á þessum börnum og það eru til hryllilegar sögur af 

slíku,  vinnuþrælkun og börn svelt. Það eru einnig til sögur af brjáluðu 

fólki, sem voru höfð í útihúsum allt árið, þau voru kreppt af kulda og 

vosbúð, aldrei þrifin og eru til læknaskýrslur frá 19. öld sem eru 

stútfullar af svona sögum. Ég vil  meina að það sé hægt að vinna í 

þessum anda mikið efni.” 

Guðbrandur Benediktsson telur að óhugnaður geti örugglega verið tækifæri í 

ferðamennsku hér á landi en að það væri kannski takmarkað hvað væri hægt að gera.  

 “Já ábyggilega það er bara eins og allt í sögunni það er misjafnt hvað 

vekur áhuga hjá fólki en það getur verið vandmeðfarið. Eins og við 

vitum þá vill stór hluti ferðamanna eða má segja að fyrirferðamikill 

þáttur í ferðum hjá fólki er eitthvað sem veitir ánægju og gleði þannig að 

það er kannski takmörk fyrir því hvað er hægt að gera út á eitthvað sem 
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er mjög neikvætt. Það er ekki víst að markaðurinn sé stór, ég veit það 

ekki. Já það er örugglega einhver tækifæri”. 

Samkvæmt viðmælendum getur óhugnaður verið tækifæri í ferðamennsku. Ekki voru 

samt allir á sama máli hversu mikill þáttur óhugnaður mætti vera í ferðamennsku. Ísland á 

sér sérstaka sögu tengda göldrum og að það eitt og sér er mikið tækifæri. Einnig eru til 

mörg dulsmál og ýmsir hörmulegir atburðir sem væri hægt að nýta í ferðamennsku. En það 

getur líka verið takmarkað hvað væri hægt að gera í tengslum við óhugnað í ferðamennsku.  

Ferðamenn eru fyrst og fremst að leitast eftir einhverju sem veitir ánægju og gleði en ekki 

því neikvæða. Einn viðmælandi segir að óhugnaður megi ekki vera stór þáttur í 

ferðaþjónustu heldur kannski frekar eitthvað sem er lítið og afmarkað. 

4.1.3 Hvernig eru staðirnir nýttir 

Sigurður Gylfi Magnússon segir að það sé enginn að nýta óhugnað og hörmungar á Íslandi 

í dag. “Við erum kannski alltaf að elta Íslendingasögurnar uppi, það eru Njálusetur og 

svoleiðis en það er kannski síðari tíma sagan sem er ekki síður áhugaverðari”. Lára 

Magnúsardóttir telur hins vegar að það hafi dregið úr stöðum sem sýna óhugnað og 

hrylling heldur en aukist. Að það sé meiri krafa um það að sýna hinum látnu virðingu í 

staðin fyrir að horfa á mynd með látnum glæpamanni. Lára telur einnig að það sé röng 

söguskoðun að búa til allt óhugnanlegt úr gamla réttarkerfinu. Heldur eigi það að veita 

okkur upplýsingar um fortíðina og vekja fólk til umhugsunar til að skilja betur samtímann 

og samfélagið. 

„Það á ekki að vera þetta klám, að sýna hvað það er ógeðslegt að fólk 

hafi verið tekið af lífi heldur frekar að veita upplýsingar um fortíðina og 

segja frá því að aftökur voru leyfðar hér áður fyrr en þær eru ekki 

leyfðar núna”. 

Jónas Freyr Þorsteinsson segir að við séum um það bil 20 árum á eftir því sem er að 

gerast annars staðar í heiminum. Hann segir að það sem skiptir máli er að fá stuðning frá 

Ferðamálastofu og þeim hagsmunasamtökum sem koma að ferðamálum svo hægt sé að 

efla ferðaþjónustuna hér á landi.  

„Það er til hellingur af fólki með góðar hugmyndir og ef við bara fengjum 

stuðning, upphafningu, kurteisi og vinsemd, eins og það á að vera”.  
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Hann telur að það sé stundum verið að mismuna sumum fyrirtækjum með 

mismunandi áherslum í gegnum fjölmiðla.  Fjölmiðlar gegna jú  mikilvægasta hlutverkinu 

að kynna og markaðssetja afþreyingu og staði fyrir ferðamenn. Guðbrandur Benediktsson 

segir að flestir staðir sem gera út á óhugnað í dag eru einnig að fjalla um eitthvað annað og 

er því óhugnaðurinn látinn fylgja með. Hann nefnir atburði á Sturlungaöld, allar orusturnar 

og mannvígin sem áttu sér stað en hann segir ennfremur að hann viti ekki hvort að það falli 

beint undir óhugnað. Hvort fólk skilgreini það sem óhugnað eða þá bara almennar 

upplýsingar um atburði liðinna tíma. Hann heldur áfram og segir að það þurfi kannski að 

skilgreina hugtakið betur. Hann nefnir dæmi um það sem hægt væri að nota í 

ferðamennsku eins og eitt frægasta morðmál Íslandssögunnar, morðin á Sjöundá við 

Rauðasand. Hann nefnir einnig Selárdal þar sem sjö galdramenn voru brenndir á báli. “Ef 

menn leggjast yfir söguna á hverjum stað þá er margt hægt að finna.”  

Hér kemur berlega í ljós að ekki er verið að leggja mikla áherslu á óhugnað í 

ferðamennsku á Íslandi.  Nefnt er að lítið sem ekkert er verið að nýta í tengslum við 

óhugnað og að Ísland sé 20 árum á eftir öðrum þjóðum með þetta að gera. Einnig er nefnt 

að það hafi frekar dregið úr svona óhugnaði heldur en aukist og sé það vegna aukinnar 

kröfu um að sýna hinum látnu virðingu sína. Svona staðir eiga frekar að veita upplýsingar 

um fortíðina og vekja fólk til umhugsunar til að skilja betur samtímann og samfélagið. Þeir 

staðir sem tengjast óhugnaði hafa í flestum tilfellum óhugnað í aukahlutverki og sögu og 

upplýsingar í aðalhlutverki. Hér væri því kjörið tækifæri í ferðaþjónustu og fyrir 

sveitarfélög að kynna sér sögu og myrka þætti á hverjum stað fyrir sig og finna eitthvað 

sem hægt væri að nota til að efla ferðaþjónustu á svæðinu.   

4.1.4 Hvar liggja möguleikarnir 

En hvar liggja möguleikarnir á stöðum sem tengjast óhugnaði og myrkum atburðum, er 

hægt að gera betur? Sigurður Gylfi Magnússon segir að það séu margir möguleikar fyrir 

hendi. Hann segir að það sé til dæmis hægt að vinna úr hversdagslífi fólks á 17.,18. og 19. 

öld, þar sem til séu heilmargar heimildir um. Eins og til dæmis fólk í hrakningum svo og 

einstakir atburðir eins og aftökur, sjóslys og þess háttar.     

“Ég meina taktu sem dæmi þegar Reynistaðarbræður verða úti á Kili. 

Það eru allskonar sögur um að þeir gangi aftur. Þetta telur rosalega víða 

svoleiðis sögur.” 
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Hann heldur áfram og nefnir til samanburðar annars staðar í heiminum  

„Já ég held að við séum alls ekki að vinna mikið úr þessu hér á Íslandi. 

Það er mikið meira gert af þessu erlendis eða það get ég ímyndað mér. 

Til dæmis eins og við höfum talað um, helfarasöfn og þess háttar. Ég er 

menntaður í Bandaríkjunum og í Gettysburg er heilt þorp sem er bara 

búið til í kringum þann atburð“.  

Jónas Freyr Þorsteinsson er sammála Sigurði og segir að það séu margir möguleikar fyrir 

hendi.  

“Já já, það er hægt að gera miklu meira í sambandi við allt, eitt af því er 

absolutly þetta. Það er ekki spurning hvorki merkilegri eða ómerkilegri 

en hitt, en þetta er alveg vel þess virði og við eigum þetta. Við erum 

gjaldþrota þjóð og við eigum að byggja dót það sem við eigu og vera 

ekki að finna upp hjólið. Bara finna brotin og dótið og hætta að væla og 

fara að gera eitthvað” 

Lára Magnúsardóttir segir hins vegar að maður þurfi að passa sig hvernig maður 

notar óhugnað í ferðamennsku. Hún nefnir sem dæmi snjóflóðin á Vestfjörðum. Þegar hún 

var spurð að því hvort að hún teldi að Flateyri og Súðavik væru ein tegund af myrkri 

ferðamennsku sagði hún að hún teldi ekki að þeir væru ferðamannastaðir vegna þess að 

engir innviðir væru til staðar. Henni finnst einnig að maður eigi að fara varlega í að draga 

að ferðamenn að slíkum stöðum.    

“Það er á mörkum hins ósmekklega, hvar hættir það að vera bara  fyndið 

og skemmtilegt. Í augum einhvers annars er þetta vannýtt tækifæri en 

mér myndi finnast þetta mjög ósmekklegt, þetta er ný skeð”. 

Sigurður tekur einnig undir það að fara eigi varlega að þeim atburðum sem eru nálægt 

okkur í samtímanum. Þó að það séu 100 til 150 ár síðan atburðurinn átti sér stað þá getur það enn 

verið viðkvæmt hjá fólki gagnvart áum sínum. Hann segir að eftir því sem að lengra líður frá því 

sem gerðist því betra. “Þá ertu laus við ættingjana”. Sigurður nefnir að það geti hins vegar haft 

græðandi áhrif fyrir afkomendur að gera staðinn að einhverskonar ferðamannastað.  

“Það þarf þá allavega að gera þetta í sátt við fólkið. Ég get ímyndað mér 

að það sé hægt að halda því fram að þetta geti verið einskonar healing að 
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þetta sé í raun græðandi að taka svona efni fyrir. Fólk fái þá tækfæri á 

því að tjá sig um það og það er náttúrulega það versta við sorgina að fá 

ekki tækifæri til þess að tala um hana. Þannig að það getur vel verið að 

það gæti verið einskonar sorgarmeðferð að gera þetta að ferðaþjónustu”. 

Guðbrandur Benediktsson nefnir að mikilvægt sé þegar búa á til nýjan 

ferðamannstað, safn eða sýningu að það þurfi að vera einhver markmið til staðar. 

“Maður þarf líka að hafa einhver markmið. Hvert er markmiðið með 

þessari tilteknu sýningu og hvaða sögu á að segja hverjum. Það væri 

eðlilegt myndi ég segja sem sagnfræðingur að það væri eitthvað æðra 

markmið heldur en að fá fólk bara til að segja VÁ! Að það verði að vera 

einhver boðskapur, að fólk myndi hugsa þetta í stærra samhengi og spá í 

þetta með tilliti til nútímans”. 

Jónas Freyr Þorsteinsson segir að aðalmálið með svona ferðamennsku af því að hún 

er svo huglæg að segja rétt frá. “Bara standa og segja satt”. Guðbrandur Benediktsson er 

sammála Jónasi og segir að það sé mikilvægt að segja satt og vera ekki alltaf að draga fram 

það jákvæða. 

“Ég hugsa að það vaki frekar hjá safnafólkinu að reyna að segja satt og 

rétt frá og hafa það þá balenserað, að vera ekki bara að draga fram það 

jákvæða. Það er alltaf ákveðið val að muna sumt og gleyma öðru. Svo  

er vitundarvakning hjá safnafólki, það er að segja þegar menn eru 

meðvitaðir um það að fortíðin er bæði björt og svört, að það þurfi 

auðvitað að segja frá því og draga ekkert undan eins og gert er í 

sagnfræði. Það er frekar eitthvað svoleiðis element heldur en að sjá 

eitthvað tækifæri í einhverju neikvæðu”.  

Viðmælendur höfðu mismunandi skoðanir hvað varðar möguleika á myrkri 

ferðamennsku á Íslandi. Hægt er að vinna úr efni tengdu hversdagslífi fólks fyrr á öldum 

sem upplifðu ýmis vandamál og hremmingar. Ísland er gjaldþrota þjóð og við eigum að 

nota það sem við eigum, í staðinn fyrir að finna upp hjólið. Nóg er af að taka í þessum 

efnum og mikilvægt er að segja rétt frá og hafa markmið staðarins eða sýningarinnar á 

hreinu. Gæta þarf samt að því að sýna afkomendum og ættingjum nærgætni þegar 

viðburðir eru nálægt samtímanum því að svona mál geta verið mjög viðkvæmir gagnvart 

eftirlifandi fjölskyldumeðlimum.  
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4.2. Myrkir staðir á Íslandi 

Hér á eftir verða allir landshlutir kannaðir og þeir staðir eða aðdráttaröfl sem hugsanlega 

tengjast myrkri ferðamennsku greindir nánar. Hægt er að sjá staðsetningu þessara staða á 

korti sem fylgir með í Viðauka I.  

4.2.1 Suðurland 

1. Miðnesheiði á Reykjanesi 

Á Miðnesheiði á Reykjanesi er gömul þjóðleið þar sem að margir hafa orðið úti á leið sinni 

til og frá Keflavík. Heimildir segja að á 40 ára tímabili á 19. öld hafi um 60 manns orðið 

úti (Magnús Þórarinsson, 1960). Undanfarin ár hafa verið farnar skipulagðar gönguferðir 

upp á Miðnesheiði bæði frá Keflavík og Grindavík þar sem sagðar eru sögur frá fyrri 

tímum þegar menn urðu úti á leið sinni til og frá kaupmanninum í Keflavík.    

2. Þinghóll í Kópavogi  

Þinghóll í Kópavogi er gamall þingstaður og er friðlýstur sem fornminjar, þann 15. 

nóvember árið 1704 fór síðasta aftakan þar fram. Þá voru þau Sigurður Arason og Steinunn 

Guðmundsdóttir frá Árbæ tekin af lífi fyrir morð. Sigurður var hálshöggvinn skammt 

norðan við þingstaðinn en Steinunni var drekkt í Kópavogslæk. Þinghald var aflagt í 

Kópavogi árið 1753. Þegar brúin yfir Kópavogslæk var byggð, fundust jarðneskar leifar 

þeirra Sigurðar og Steinunnar þar skammt frá (Gunnar Karlsson, 1990). Ekki eru 

skipulagðar gönguferðir þangað en vitað er til þess að skólar í Kópavogi hafa farið þangað 

með nemendur sína til að kynna þeim sögu staðarins.     

3. Þjóðminjasafnið 

Þjóðminjasafnið er þar sem menningararfleifð Íslands er varðveitt. Þar er hægt að fá 

upplýsingar um sögu landsins allt frá landnámi til dagsins í dag. Þar er meðal annars 

gapastokkur til sýnis og þar getur maður einnig fræðst nánar um hinn mannskæða sjúkdóm, 

svarta dauða (Þjóðminjasafnið, 2012).   

4. Hólavallagarður - Kirkjugarðurinn við Suðurgötu 

Var opnaður 1838 og er hann stærsti íslenski kirkjugarðurinn frá 19. öld. Hann er einnig 

talinn vera elsta og stærsta minjasafn Reykjavíkur en þar má líka finna fjölbreytt gróðurfar. 

Þekktir einstaklingar eru grafnir í þessum kirkjugarði og má þar nefna helst Jón Sigurðsson 

alþingismann og Hannes Hafstein fyrrum ráðherra. (Björn Th Björnsson, 1988). Nokkuð er 
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um skipulagðar leiðsagnir um garðinn þar sem fólk fær að kynnast sögu garðsins og þeirra 

sem þar hvíla. 

5. Víkurgarður í Reykjavík 

Eftir kristnitökuna árið 1000 var byggð kirkja í Reykjavík sem nefndist Víkurkirkja. 

Kringum kirkjuna var gerður kirkjugarður sem nefnist Víkurgarður sem stundum er nefndur 

Fógetagarður. Kirkjan stóð til ársins 1796 og þjónaði Víkurgarður Reykvíkingum í um 800 

ár og hvíla þar 30 kynslóðir. Í dag er Víkurgarður notaður sem almenningsgarður og stendur 

hann ofan á kirkjugarðinum (Þórir Stephensen, 2006). Ýmsar leiðsagnir eru um garðinn enda 

á hann sér mjög merkilega sögu. Eitt af því sem hægt er að tengja þennan stað við myrka 

ferðamennsku er gönguferðin Draugaganga í Reykjavík, en þar er gengið á milli staða og 

hlustað á sögur um drauga og harmleiki á ýmsum stöðum í Reykjavík. Til að staðfesta 

frásögnina hefur verið fengin aðstoð frá miðlum sem sanna það að draugar eru svo 

sannarlega til. Gengið er að Víkurgarði í Aðalstræti og þaðan að Dómkirkjunni. Stoppað er í 

Tryggvagarði, við Tjörnina og haldið áfram upp í Hólavallagarð (GoEcco,  2012). 

6. Kögunarhóll við Ingólfsfjall 

Árið 2006 voru reistir 52 krossar við Kögunarhól við Ingólfsfjall í Ölfusi til minningar um 

þá sem hafa látist í umferðaslysum á Suðurlandsvegi. (Morgunblaðið, 2006) Ekki eru 

skipulagðar ferðir þangað en margir stoppa þar til að votta þeim látnu virðingu sína eða til 

að forvitnast aðeins nánar um þessa krossa.  

7. Laugardælakirkjugarður þar sem Bobby Fisher hvílist 

Það má segja að Laugardælakirkjugarður hafi komist í fréttirnar þegar Bobby Fisher 

fyrrverandi heimsmeistari í skák var grafinn þar að hans ósk. Hann var þekktur um allan 

heim ekki bara vegna skákhæfni heldur líka vegna sérvisku. Hann og Spassky háðu einvígi 

aldarinnar á Íslandi árið 1972 og vakti það heimsathyli. Bobby Fisher lést 17. janúar árið 

2008 (Guðmundur G Þórarinsson, 2008). Ekki er vitað til þess að það séu skiplagðar ferðir 

í kirkjugarðinn en samkvæmt Séra Gunnari Björnssyni sóknarpresti á Selfossi árið 2008, 

þá komu um 100 manns í hverri viku til að vitja leiði Bobby Fisher´s. Það sýnir að 

hvíldarstaður hans er orðið sterkt aðdráttarafl á þessu svæði. 

8. Draugasetrið á Stokkseyri 

Í Draugasetrinu er gengið í gegnum draugalegt völundarhús og hlustað á skemmtilegar 

sögur um íslenska drauga. Fjölmargir hafa heimsótt þennan stað og er hann eitt af 
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vinsælasta aðdráttarafli Stokkseyrar. Boðið er upp á ferðir bæði fyrir einstaklinga og  hópa 

og hægt er að bæta við stuttri draugaferð með leiðsögumanni (Draugasetrið, 2012).   

9. Drekkingarhylur, Gálgaklettur, Brennugjá og Höggstokkeyri á 
Þingvöllum 

Á Þingvöllum fóru fram aftökur allt frá árinu 1602 til 1752. Flestar voru aftökurnar á 17. 

og 18. öld. Konum var drekkt, þjófar hengdir, morðingar hálshöggnir og meintir 

galdramenn voru brenndir. Heimildir segja að 72 manns hafi verið drepnir á þessu tímabili, 

þar af hafi 15 verið hengdir í Gálgakletti í Stekkjargjá. Frá 1602 voru 30 hálshöggnir á 

Höggstokkseyri. Frá 1618 var 18 konum drekkt í Drekkingarhyl. Síðasta brennan í 

Brennugjá var árið 1685 og síðasta aftakan á Þingvöllum fór fram árið 1752 þegar maður 

var hálshöggvinn (Páll Sigurðsson 2011). Margar skoðunarferðir og skipulagðar 

gönguferðir eru um Þingvöll sem er einn af þekktustu áfangastöðum á Íslandi. Þar er 

gengið á milli helstu staða sem tengjast Alþingi hið forna og sagt frá atburðum sem áttu sér 

stað og meðal annars er sýnt hvar aftökurnar fóru fram.   

10. Skálholt í Biskupstungum 

Jón Arason var hálshöggvinn ásamt sonum sínum í Skálholti árið 1550. Aftökustaðurinn 

var austan við túnið í Skálholti og var fluttur þangað gamall vindustokkur frá kirkjunni og 

höggvið í hann hökuskarð, svo að nota mætti hann sem höggstokk. Líkin voru svo grafin í 

Skálholti en ári síðar voru líkin grafin upp og flutt til Hóla og hvíla þeir feðgar þar í dag.  

Í Skálholti eru einnig grafhýsi Skálholtsbiskupa sem er staðsett undir kirkjunni (Öldin 

Sextánda, 1980). Raunin er sú að þessi staður er ferðamannastaður með kirkjusögu á hverri 

þúfu og er mikið um að ferðamenn heimsæki þennan stað vegna þeirrar sögulegrar 

þýðingar sem hann hefur fyrir land og þjóð.  

11. Sögusetur Hvolsvallar / Bergþórshvoll 

Berþórshvoll var heimili hjónanna Njáls og Bergþóru sem eru einar af aðalpersónunum í 

Njálu. Atburðurinn átti sér stað árið 1011 og fóru fram hefndaraðgerðir milli nokkurra 

manna sem endaði með því að Njáll og fjölskylda hans var brennd inni. Hægt er að fá 

frekari upplýsingar um þennan atburð á Sögusetri Hvolsvallar. Þar er Njálusýning þar sem 

hægt er að fræðast betur um Njálssögu og einnig er í boði að fara á söguslóðir Njálu með 

eða án leiðsögumanns. Ýmislegt annað er í boði og má þar nefna Njálunámskeið þar sem 

Njálssaga er krufin til mergjar (Sögusetrið á Hvolsvelli, e.d) 
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12. Fimmvörðuháls  

Þann 16 maí 1970 urðu þrjú ungmenni úti á Fimmvörðuhálsi eftir að hafa lagt af stað í 

góðu veðri sem endaði í snjóstormi. Reistur var minnisvarði um þau sem létust og stendur 

hann þar enn þó að ekki munaði litlu að hann yrði undir hrauni vegna eldgossins á 

Fimmvörðuhálsi árið 2010 (Jón Gauti Jónsson, 2004). Margir göngugarpar ganga upp á 

Fimmvörðuháls ár hvert og hefur fjöldi manns lagt leið sína að minnisvarðanum til að 

minnast þessara ungmenna sem lentu í þessari örlagaríku ferð upp á Fimmvörðuháls.   

13. Byggðasafn Vestmannaeyja 

Á Byggðasafninu í Vestmannaeyjum er hægt að fræðast um helstu atburði Vestmannaeyja. 

Má þar nefna Tyrkjaránið og Vestmannaeyjagosið 1973. Þar er einnig hægt að fá upp-

lýsingar um hættulegasta starf í heimi, sjómennskuna en þar er sagt frá helstu sjóslysum 

sem hafa átt sér stað undan ströndum Vestmannaeyja (Safnahús Vestmanneyja, 2012).  

Tyrkjaránið 1627 hafði gríðarleg áhrif á líf Vestmannaeyinga þegar 300 

sjóræningjar frá Algeirsborg réðust á land í Vestmanneyjum og tóku 242 manns til fanga. 

Ýmis örnefni hafa orðið til vegna þessa atburðar og má þar nefna Hundraðsmannahellir þar 

sem fólk faldi sig fyrir ræningjunum. Í þessum átökum voru 36 drepnir en um 200 manns 

tókst að fela sig. Sérstakir Tyrkjaránsdagar eru 17. til 19. júlí þar sem ýmsir fyrirlestrar og 

atburðir tengdir Tyrkjaráninu eru út um allan bæ. Áður fyrr voru skipulagðar göngur á 

söguslóðir Tyrkjaránsins en í dag eru þessar göngur af og til (Helga Hallbergsdóttir, 2012).   

Annar atburður sem má nefna einn af merkustu atburðum Vestmanneyja er 

Heimaeyjargosið árið 1973. Aðfaranótt 23. janúar 1973 hófst eldgos í Vestmannaeyjum. 

Allur fiskiflotinn var í höfn vegna brælu og þótti mikil heppni því að veðrið var gengið 

niður og var hægt að flytja þá 5200 eyjamenn yfir á fastalandið. Gosið stóð yfir í 5 mánuði 

og var á tímabili ekki vitað hvort að hægt yrði að búa á eyjunni aftur.  Einungis einn maður 

dó í gosinu og var það af völdum koldíoxíðeitrunar, en mikið af lífshættulegum 

lofttegundum komu upp úr jörðinni með vikrinum og gjóskunni (Safnahús Vestmanneyja, 

2012). Í dag er verið að grafa upp þau hús sem grófust undir ösku og er verkefnið kallað 

Eldheimar eða Pompei norðursins. Helsta markmiðið með þessu verkefni er að reisa 

einskonar þorp minninganna, sem á að sýna á áhrifaríkan hátt hvernig heimili fólks varð 

eftirleikið eftir þessar miklu náttúrhamfarir. Verkefnið hefur vakið mikla athygli hjá  

fjölmiðlum, vísindamönnum og ferðamönnum og er engin vafi á því að þetta verkefni eigi 

eftir að laða að fleiri ferðamenn til Vestmannaeyjar enda einstök upplifun að sjá hús grafin 

upp eftir að hafa legið undir ösku í rúmlega þrjátíu og níu ár (Vestmannaeyjar, 2010). 
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14. Systrastapi við Kirkjubæjarklaustur  

Systrastapi er klettastapi vestan við Kirkjubæjarklaustur. Sagan segir frá því að uppi á 

stapanum sé legstaður tveggja nunna sem voru brenndar á báli fyrir brot á siðareglum. 

Önnur hafði lagst með karlmönnum en hin hafði talað óguðlega um páfann. Eftir 

siðaskiptin var önnur nunnan talin saklaus og á leiði hennar óx fagur gróður en á leiði 

hinnar seku var gróðurlaust (Jón Árnason, 2003). Mjög vinsæl gönguleið er upp á 

Systrastapa frá Kirkjubæjarklaustri og einnig er hægt að hjóla þangað.  

15. Kirkjubæjarstofa Skaftáreldar 

Skaftáreldar hófust á hvítasunnudag, 8. júní árið 1783, í Lakagígum í Vestur-

Skaftafellssýslu og stóð fram í febrúar 1784. Í Skaftáreldum var mesta hraunrennsli úr einu 

gosi á síðustu þúsund ár og með gosinu fylgdi aska og eiturefni sem barst um allt land. 

Veturinn á eftir var mjög harður um alla Evrópu en einkum þó á Íslandi, hungur ríkti og 

búfénaður drapst. Þessar hörmungar sem fylgdu Skaftáreldum eru kallaðar Móðuharðindin. 

Þær stóðu yfir til ársins 1785 og kostuðu meira en 10.000 manns lífið eða rúmlega 20% 

þjóðarinnar. Skaftáreldar höfðu einnig áhrif í Evrópu og ollu kólnun um hálft stig á 

norðurhveli jarðar í eitt ár eða svo. (Þorvaldur Þórðarson, 1991). Í Kirkjubæjarstofu er 

hægt að fá upplýsingar um sögu þessarar mestu náttúruhamfarar Íslandssögunnar.  

4.2.2 Austurland  

16. Franski spítalinn á Hafnarnesi við Fáskrúðsfjörð 

Árið 1903 var Franski spítalinn byggður í Fáskrúðsfirði af franska ríkinu en Frakkar 

stunduðu sjómennskuna grimmt á Austfjörðum og mörg skipanna áttu ekki afturkvæmt. 

Talið er að um 400 skútur hafi farist við Íslandsstrendur og með þeim 4000 til 5000 manns. 

Einn stærsti og þekktasti grafreitur franskra sjómanna er á Fráskrúðsfirði en þar eru 49 

sjómenn grafnir og kallast sá staður Krossinn. Franski spítalinn var notaður til að hýsa þá 

sjómenn sem komust lífs af, þó að margir þeirra hafi síðan látist á sjúkrahúsinu. Árið 1939 

var húsið tekið niður og flutt á Hafnarnes en árið 2010 var húsið flutt aftur inn á 

Fáskrúðsfjörð þar sem endurbyggja á það ásamt Franska Læknishúsinu og gera þessar tvær 

byggingar að hóteli og safni um frönsku sjómennina. Í dag er safn rekið á Fáskrúðsfirði 

sem nefnist Fransmenn Íslands og er búið að vera starfrækt síðan árið 2000. Þar er saga 

frönsku sjómannana minnst og eru þar til sýnis helstu minjar frá þessu tímabili. 

Ferðamönnum sem þangað koma er sífellt að fjölga og er safnið mikið aðdráttarafl fyrir 

Fáskrúðsfjörð (Helgi H Jónsson,  2010). 
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17. Eskifjarðarheiði 

Árið 1942 í blíðskaparveðri lögðu af stað 69 breskir hermenn yfir Eskifjarðarheiði í 

æfingarferð. Á leiðinni breyttist veðrið snögglega og varð mikið rok og úrhelli þegar leið á 

daginn og urðu 9 manns úti en 60 manns var bjargað (Eskja, 1971). Eskifjarðarheiði er forn 

þjóðleið og í dag er hún margnýtt. Þar fara menn á hreindýraveiði og á gönguskíði á 

veturna. Á Eskifjarðarheiði eru góðar gönguleiðir og er gönguferð yfir heiðina vinsæl 

afþreying. Þann 24. júní 2012 er skipulögð ganga á vegum Fjarðarbyggðar, þar sem gengið 

verður frá Reyðarfirði, yfir Eskifjarðarheiði og að Veturhúsum í Eskifjarðardal og mun 

Magnús Pálsson frá Veturhúsum rifja upp hrakningarfarir hermannana (Fjarðarbyggð, 

2012). Sagan um hermennina er þekkt á þessu svæði og er greinilega verið að nýta hana 

eitthvað í ferðamennsku.  

18. Mjóafjarðarkirkja 

Í Brekkuþorpi í Mjóafirði stendur Mjóafjarðarkirkja sem var byggð árið 1892. Í 

kirkjugarðinum er steinsteypt grafhýsi ofanjarðar og er það eitt veglegasta grafhýsi sem 

hefur verið reist á Íslandi. Þar hvílir Konráð Hjálmarsson kaupmaður sem var 

umsvifamikill athafnamaður (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2010). Ekki hefur verið mikið skrifað 

um þennan stað og er hann væntanlega ekki mikið þekktur. Þar af leiðandi er ekki hægt að 

segja að það sé verið að nýta hann í ferðamennsku.  

4.2.3 Norðurland 

19. Sæluhúsmúli á Reykjaheiði   

Á Reykjaheiði hafa margir orðið úti. Sumarið 1700 varð maður úti við Sæluhúsmúla á 

Reykjaheiði. Á þessum stað var sæluhús en í dag eru þar aðeins rústir einar. Ferðamenn 

sem voru þar á ferð urðu varir við draugagang og er enn talið að það sé reimt á þessum 

slóðum (Nordic Adventure Travel, 2012). Vinsælar gönguleiðir eru á Reykjaheiði og til að 

skapa smá draugastemmingu eins og venjan er í gönguferðum um landið þá er þessi saga 

mjög vinsæl þegar komið er að Sæluhúsmúla. 

20. Gálgahraun við Vestmannsvatn  

Vestmannsvatn var friðlýst árið 1977 vegna einstakrar náttúru og fjölbreytts fuglalífs. Í 

Gálgahrauni við Vestmannsvatn voru sakamenn teknir af lífi. Fátt er skrifað um þennan 

stað en heimamenn hafa sagt frá því að á miðju 20. öld hafi menn séð heilar hauskúpur í 

gjótunum við Gálgahraun en þær hafi svo horfið. Í dag er enn hægt að sjá ummerki um 
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mannabein frá þessum tímum en reynt hefur verið að skýla þeim með því að setja yfir þau 

hraunhellur svo þessi bein megi hvíla í friði. Ekki leggja margir leið sína í Gálgahraun þar 

sem hann er afskekktur og er í raun falin náttúruperla. (Páll Ásgeir Ásgerisson, 2010).  

21. Barnafoss í Bárðardal  

Í Bárðardal er foss sem nefnist Barnafoss. Sagt er að tvö börn hafi verið að leik með tunnu 

og oltið niður snarbratta brekku ofan í fossinn og drukknað (Jón Árnason 2003). Margar 

gönguleiðir eru í Bárðardal og þar eru líka góðar hjólaleiðir. Ekki er beint verið að leggja 

áherslu á þennan atburð í tengslum við ferðamennsku á þessu svæði þó vissulega er þessi 

saga þekkt.  

22. Héðinsfjörður  

Mannskæðasta flugslys á Íslandi var í Héðinsfirði 29. maí 1947 þegar flugvél Flugfélags 

Íslands flaug á utanvert Hestfjall. Fórust allir 25 sem í vélinni voru, 21 farþegi þar af 3 

börn og 4 manna áhöfn. Minnisvarði um fórnarlömbin stendur nálægt staðnum þar sem 

flugvélin fórst. Héðinsfjörður hefur verið eyðifjörður frá því árið 1951 og áður en 

Héðinsfjarðargöng opnuðu var einungis hægt að komast þangað með bát eða að ganga yfir 

frá Ólafsfirði eða Siglufirði Undanfarin ár hefur líka verið vinsælt að fara þangað á 

snjósleða (Margrét Þóra Þórsdóttir, 2009). 

23. Barnatjörn við Húsaás í Hegranesi  

Barnatjörn er býsna stór tjörn, þar drukknuðu tvö börn þegar þau duttu ofan í ís og ráku 

niður á sjó og fundust á Garðssandi (Ólafur Davíðsson, 1840). Ekki eru til margar 

heimildir um þennan atburð og svo virðist eins og nafnið Barnatjörn sé ekki til á þessu 

svæði þegar leitað er eftir því. Hins vegar er um margar tjarnir að ræða og er talið líklegt 

að þessi tjörn sé tengd Ásvatni þar sem að vatnið rennur niður á Garðssand og út í sjó. 

Ólíklegt er að það sé verið að nota þessa sögu í tengslum við ferðamennsku.  

24. Haugsnesbardagi á Haugsnesi í Blönduhlíð í Skagafirði 

Þann 19. apríl 1246, varð einn mannskæðasti bardagi  Íslandssögunnar. Þar börðust Sturlungar 

undir forystu Þórðar kakala Sighvatssonar sem var með 500 manns og Ásbirningar, sem 

Brandur Kolbeinsson leiddi til forystu með vel yfir 600 manns. Bardaginn var á Dalsáreyrum í 

Blönduhlíð og fórust um 100 manns. Á staðnum sem talið er að bardaginn hafi farið fram hefur 

verið komið fyrir steinhnullungum sem eiga að tákna þá  sem börðust í bardaganum. Þeir 

steinar þar sem búið er að festa járnkrossa á eru þeir sem hafa fallið í bardagnum (Á 
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Sturlungaslóð, e.d). Skipulagðar gönguferðir eru á svæðið og er greinilega verið að leggja 

mikla áherslu á þennan atburð í tengslum við ferðamennsku.  

25. Reynistaðabræður 

Árið 1780 hurfu þeir Reynistaðabræður Bjarni 19 ára og Einar 11 ára sporlaust ásamt 

þremur öðrum. Þeir ætluðu að reka fé heim eftir að hafa keypt nýjan fjárstofn í 

Skaftafellssýslu. Ekkert spurðist til þeirra og varð ljóst að þeir höfðu farist á leiðinni. 

Næsta vor fannst tjaldið þeirra og voru dauðir hestar og kindur út um allt og tvö lík en 

ekkert var vitað um hina þrjá. Mikill óhugur varð í samfélaginu vegna þessarar sögu og 

Kjalarferðir lögðust af næstu 100 árin og þótti reimt þar (Guðlaugur Guðmundsson, 1968). 

Kjölur er fjölfarinn vegur á sumrin hvort sem það er akandi, gangandi, hjólandi eða jafnvel 

á hestbaki.  Ferðafélag Íslands er með ferð sem nefnist Gengið á Draugaslóð, sem er 4 daga 

gönguferð um draugaslóðir á Kili og meðal annars er sagt frá örlögum Reynistaðabræðra 

(Ferðafélag Íslands, 2012). Einnig hafa verið farnar ferðir þar sem gengið er á þeim slóðum 

sem talið er að Reynistaðabræður hafa gengið eftir. Margar sögur eru um að fólk hafa lent í 

draugagangi á þessu svæði.   

26. Þrístapar í Vatnsdal 

Þrístapar eru staðsettir vestast í Vatnsdalshólum í Vatnsdal. Árið 1830 fór þar fram síðasta 

aftakan á Íslandi, þegar Friðrik Sigurðsson og Agnes Magnúsdóttir voru hálshöggvin fyrir 

morðin á Natani Ketilssyni bónda á Illugastöðum og Pétri Jónssyni vinnumanni. Agnes og 

Friðrik voru hálshöggvin og í dag stendur þar minnisvarði til minningar um þennan atburð. 

Höggstokkurinn og öxin sem voru notuð í aftökunni eru geymd á Þjóðminjasafninu 

(Guðlaugur Guðmundsson, 1974). Margir ferðamenn leggja leið sína á svæðið hvort sem 

að þeir eru í skipulagðri hópferð eða á eigin vegum. Bærinn Illugastaðir var byggður aftur 

árið 1927 og er að mestu leyti með upprunalegum húsgögnum og því merkilegt safn í dag 

og er þar aðstaða til Selaskoðunar. Um sumarið 2000 var sett upp sýning á Blönduósi í 

tilefni af því að 170 ár voru frá aftökunni á Þrístöpum. Sýningin nefndist Refsingar á 

Íslandi. Þar var farið yfir þróun réttarfars og refsinga á Íslandi og sagt frá helstu brotum og 

refsingum frá upphafi landnáms (Byggðasafn Húnvetning og Strandamanna, 2001).  

27. Sveinsstaðir 

Jón Ólafsson á Hrísum í Víðidal játaði að hafa kyrkt dóttur sína Svanhildi Jónsdóttur sem 

var 5 ára gömul. Hann hafi sett hana í poka og kyrkt hana með pokaopinu. Jón var tekinn 

af lífi á Sveinsstöðum í Þingi. Sveinsstaðir var gamall þingstaður og fóru þar fram ýmis 
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dómsmál, refsingar og aftökur (Ólafur Arnar Sveinsson, 2011). Í dag eru Sveinsstaðir 

hrossaræktunarbú ásamt því að þar er rekin hestaleiga. Ekki er verið að leggja áherslu á 

þennan atburð á svæðinu en sagan mun ávallt tengjast þessum stað.  

28. Kirkjugarðurinn að Tjörn á Vatnsnesi  

Í kirkjugarðinum að Tjörn á Vatnsnesi eru þau Friðrik og Agnes jarðsungin en þau voru 

fyrst dysjuð stutt frá aftökustaðnum eftir aftökuna á Þrístöpum. Rúmum hundrað árum 

síðar  eða árið 1934 voru þau grafin upp og jarðsett í kirkjugarðinum á Tjörn á Vatnsnesi. 

Sagan segir að Agnes og Friðrik hafi komið upp á miðilsfundi og óskuðu eftir því að þau 

yrðu grafin í vígðri mold (Guðlaugur Guðmundsson, 1974). Fjölmargir ferðamenn koma ár 

hvert í kirkjugarðinn á Tjörn til að sjá leiðið þeirra Agnesar og Friðriks. 

29. Efri-Núpur  

Í kirkjugarðinum að Efra-Núpi hvílir skáldkonan Vatnsenda-Rósa eða Skáld-Rósa sem 

lengi bjó að Vatnsenda í Vesturhópi. Hún var eitt ástsælasta skáld þjóðarinnar og samdi 

mörg ljóð og eru Vatnsendavísur eitt af því sem hún er þekktust fyrir. Sumir halda því fram 

að hún hafi ekki samið þessar vísur heldur ástmaður hennar Páll Melsteð. Í Efra-Núpi 

leggja margir leið sína til að heimsækja leiði skáldkonunnar (Gísli H Kolbeins, 2008).  

4.2.4 Vestfirðir 

30. Galdrasýningin á Ströndum  

Galdrasýningin  á Ströndum á Hólmavík var opnað árið 2000. Þar eru til sýnis ýmsir hlutir 

sem tengjast göldrum og hægt er að fræðast um það hvernig galdramenn lifðu fyrr á öldum. 

Árið 2005 opnaði Galdrasýningin Kotbýli Kuklarans í Bjarnarfirði en þar er hægt að sjá 

hvernig fólk bjó á þessum tímum og hvað það gerði til að létta undir í lífsbaráttunni. 

Upphafleg áætlun var að skipta Galdrasýningunni í þrjá hluta. Sá fyrsti Galdrasýningin í 

Hólmavík, annar hluti kotbýli Kuklarans og svo sá þriðji átti að vera Kista í Trékyllisvík 

þar sem galdrabrennur fóru fram (Galdrasýning, 2012). Enginn vafi er á því að 

Galdrasýningin á Ströndum hafi verið lyftistöng fyrir ferðaþjónustuna á þessu svæði enda 

var ekki mikið um að vera fyrir ferðamenn þó að saga svæðisins væri stórmerkileg.  

31. Trékyllisvík 

Árið 1654 er álitið að galdrafárið á Íslandi hafi hafist með þremur brennum í Trékyllisvík á 

Ströndum. Brennurnar fóru fram innst inni í klettagjá eða skoru sem liggur upp frá sjónum 

í Trékyllisvík og er kölluð Kista (Ólína Þorvarðardóttir, 2000). Í Trékyllisvík er að finna 
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fjölmargar gönguleiðir bæði léttar og erfiðar og er staðurinn mjög áhugaverður vegna 

stórkostlegs náttúrufars og einnig hvað varðar sögu svæðisins.  

32. Húnaflói, Flóabardaginn 

Þann 25. júní 1244 átti sér stað bardagi milli Þórð kakala Sighvatssonar og Kolbeins unga 

Arnórssonar. Þetta var fyrsta sjóorustan á Íslandi þar sem að Íslendingar voru í báðum 

liðum. Þórður var með hóp manna frá Vestfjörðum og segir í Sturlungu að hann hafði 15 

skip og 210 menn, en Kolbeinn ungi var með lið frá Norðurlandi og hafði 20 skip og 600 

menn. Þórður sigldi skipum sínum úr Trékyllisvík á Ströndum og mætti á miðjum 

Húnaflóa flota Kolbeins, sem hafði siglt úr Selvík á Skaga. Helstu vopnin sem voru notuð 

voru grjót og eldibrandur og  reyndu menn einnig að sökkva skipunum hvor hjá öðrum 

með því að sigla skipunum á hvort annað. Bardaginn endaði með hálfgerðu jafntefli en 

Þórður og menn hans lögðu á flótta og tókst Kolbeini ekki að elta hann uppi. í liði Kolbeins 

féllu 80 manns en aðeins 8 manns hjá Þórði. Ekki er sérstaklega gert út á þennan atburð en 

Sturlungaslóðir sem er félag ferðaþjónustuaðila og áhugasamra einstaklinga í Skagafirði 

hafa gefið út handbók þar sem fjallað er um helstu sögusvið Sturlungaldar. Einnig er búið 

að merkja helstu sögustaði með upplýsingaskiltum þar sem hægt er að lesa sig til um 

atburði og sögu staðarins. Búið er að koma upp slíku skilti í Selvík (Á Sturlungaslóð, e.d).   

33. Æðey, Spánverjavígin 

Árið 1615 strönduðu þrjú spænsk skip undan ströndum Reykjafjarðar sem höfðu stundað 

hvalveiðar við landið. Hluti af hópnum, 14 menn, sigldi til Dýrafjarðar þar sem þeir voru 

allir drepnir  fyrir utan einn. Annar hópur komst inn í Ísafjarðardjúp og í Æðey og voru 

fréttir fljótar að berast að Baskarnir væru í Æðey. Ari í Ögri sýslumaður safnaði að sér 

miklu liði og sigldi út í eyjuna. Þar voru einungis 5 manns og voru þeir allir drepnir, hinir 

úr hópnum höfðu farið á Sandeyri á Snæfjallaströnd að skera hval. Ari og menn hans fóru 

þangað og drápu 15 manns. Þriðji hópurinn og sá stærsti hafði vetursetu í Patreksfirði og 

um vorið tókst þeim að ræna ensku skipi og sigla af landi brott. Ferðaþjónustan Dalbær á 

Snæfjallaströnd er með sýningu í samstarfi við Standagaldur, Náttúrustofu Vestfjarðar, 

Vestfirði á miðöldum og Sögufélag Ísfirðinga. Þar er meðal annars sýning um 

Spánverjavígin (Snjáfjallasetur, 2012). 

34. Flateyri – Súðavík 

Árið 1995 urðu hræðilegar náttúruhamfarir þar sem snjóflóð féll bæði í Súðavík og á 

Flateyri sem kostuðu samtals 34 mannslíf. Á Flateyri var reistur minnisvarði um þá sem 
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létust í snjófljóðinu og á Súðavík var reist minnismerki. Búið er að byggja ný hús á 

einhverju af því svæði sem snjóflóðið fór yfir en sumstaðar verður aldrei byggt aftur 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001) Ekki er verið að kynna þennan stað sérstaklega sem 

ferðamannastað en búið er að koma upp upplýsingaskiltum þar sem ferðamenn geta séð 

hvar snjóflóðið kom niður og hversu margir létust.  

35. Selárdalur í Arnarfirði 

Selárdalur er hvað þekktastur fyrir galdrabrennur en þar voru 5 galdramenn brenndir á báli 

fyrir galdra. Árið 1900 fórust 4 bátar með sautján manns. Þennan dag urðu 11 konur ekkjur 

og 24 börn misstu föður sinn. Árið 2000 var reistur minnisvarði til minningar um þennan 

hörmulega atburð. Skipulagðar gönguferðir eru í Selárdal og er  ferðaþjónustufyrirtækið 

Umfar með gönguferð þar sem gengið er um Selárdalsheiði og yfir í Selárdal og eru sagðar 

frásagnir frá tímum galdraofsókna (Umfar, 2012).   

36. Sjóræningjahúsið á Patreksfirði 

Þar er að finna sýningu sem segir frá sjóránum við strendur Íslands. Safnið er enn í vinnslu 

og er áætlað að stækka sýninguna og segja nánar frá sjóránum og sjóræningjunum sjálfum 

(Sjóræningjahúsið, 2012).  

37. Rauðuskörð á Barðaströnd  

Sveinn Skotti sonur Axlar-Bjarnar var hengdur árið 1648 framan í háum kletti á 

Rauðuskörðum. Sagt er að engin snara hafi haldið Sveini og slitnaði hann jafnóðum að 

ofan. Þá var brugðið á það ráð að viðartágar voru bundnar um Svein og hengdist hann í 

þeim. Sagt er að líkami Sveins hafi hangið í snörunni þar til hann datt niður. Búkurinn var 

þá dysjaður en sjór skolaði burt hausnum (Jón Árnason, 2003) Ekki er hægt að finna mikið 

um staðinn Rauðuskörð og er líklegt að það er ekki verið að markaðssetja staðinn fyrir 

ferðamenn.  

38. Morðin á Sjöundá við Rauðasand 

Morð voru framin á bænum Sjöundá við Rauðasand vorið 1802. Bjarni Bjarnason og 

Guðrún Egilsdóttir bjuggu á hálfri jörðinni á móti þeim Jóni Þorgrímssyni og Steinunni 

Sveinsdóttur. Ástir tókust á milli Bjarna og Steinunnar og varð styrt á milli allra þennan 

vetur. Þann 1 apríl hvarf Jón svo skyndilega og var talið að hann hafi fallið fyrir björg og 

stuttu síðar eða 5. maí lést Guðrún. Síðar kom í ljós að þau höfðu bæði verið myrt og 

játuðu Bjarni og Steinunn að hafa myrt þau í sameiningu. Jón var myrtur með staf og 
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Guðrún var kæfð. Bjarni og Steinunn voru dæmd til dauða (Árni Johnsen, 1971). 

Ferðaþjónustfyrirtækið Umfar skipuleggur 7 klukkustunda gönguferð frá Melanesi til 

Sjöundá þar sem sagan um morðin er sögð (Umfar, 2012). 

4.2.5 Vesturland 

39. Hítardalur 

Einn mannskæðasti eldsvoði Íslandssögunnar varð í Hítardal árið 1148, þegar Magnús 

Einarsson, biskup í Skálholti, brann þar inni ásamt 70-80 manns, sem voru þar í veislu 

(Skírnir, 1887). Um Hítardal eru skemmtilegar gönguleiðir um stórkostlegt landsvæði, 

einnig eru þar góðar reiðleiðir og vinsælt að ríða þar um. Ekki er verið að nýta þessa sögu 

til að laða að ferðamenn á svæðið en þarna getur verið gott tækifæri til að notast við sögu 

staðarins og tengja það við ferðamennsku á svæðinu.    

40. Barnaborgir í Hnappadalssýslu 

Barnaborgir nefnast tveir hraunhólar í Hnappadalssýslu. Sagan segir að einu sinni hafi tvö 

börn frá næsta bæ villst þangað og orðið úti. Hólarnir tveir eru til minningar um þau. Ekki 

er verið að nýta þessa sögu (Jón Árnason, 2003). 

41. Öxl á Snæfellsnesi þar sem Axlar Björn bjó   

Axlar-Björn er þekktasti raðmorðingi Íslandssögunnar, hann er kenndur við bæinn Öxl í 

grennd við Búðir á Snæfellsnesi. Björn myrti 18 manns áður en það komst upp um hann en 

eitt af ætluðu fórnarlambi hans slapp og sagði til hans. Hann dysjaði fyrsta fórnarlambið 

sitt í flórnum á Knerri en hinum var sökkt í Íglutjörn fyrir neðan túnið á Öxl. Axlar-Björn 

var dæmdur til dauða og tekinn af lífi árið 1596 að Laugarbrekku. Hann var brotinn á 

öllum útlimum með sleggju, afhausaður, og brytjaður niður og einstakir hlutar úr líkama 

hans voru festir upp á stangir. Grimmska Bjarnar erfðist því að sonur hans Sveinn skotti 

var hengdur árið 1648 eftir að húsfreyjan í Rauðsdal á Barðaströnd sakaði hann um tilraun 

til nauðgunar (Jón Árnason, 2003). Söguskilti um Axlar-Björn þekktasta fjöldamorðingja 

Íslandssögunnar stendur við Öxl á Snæfellsnesi þar sem ferðamenn geta fræðst um þessi 

myrku verk.  

42. Barnafoss í Hvítá  

Heimilisfólkið í Hraunsási fór til kirkju á Gilsbakka á Hvítársíðu. Tveir ungir strákar voru 

skildir eftir heima. Þeim leiddist og ákváðu að veita heimilisfólkinu eftirför. Þeir komu að 

steinboga sem lá sem brú frá náttúrunnar hendi yfir Hvítá. Þeir urðu að fara yfir til þess að 
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geta komist hinum megin á bakkann. Þeir byrjuðu að ganga yfir en misstu jafnvægið og 

féllu í ána. Þegar húsfreyjan kom heim varð hún harmi slegin af sorg og lét höggva niður 

bogann (Jón Árnason, 2003). Stutt frá Barnafossi eru hinir stórkostlegu Hraunfossar. 

Margir ferðamenn koma á þennan stað og er hægt að panta dagsferðir þangað frá 

Reykjavík.  

Samkvæmt þessu eru til margir staðir sem tengjast óhugnaði um allt land. 

Fjölmargir staðir eru að notast við óhugnað í ferðamennsku en ekki er verið að nýta þá alla 

og eru fjölmörg tækifæri til staðar. Mörg dæmi í mannkynssögunni sýna fram á að kirkjan 

hafi verið valdastofnun og má tengja ýmsa óhugnaði við hennar verk. Víða um hálendi 

Íslands hefur fólk orðið úti og er þeirra minnst á mismunandi hátt. Minnisvarðar hafa verið 

reistir til minningar um hina látnu en aðrir hafa fallið í gleymskunnar dá. Pompei 

norðursins er spennandi verkefni og er væntanlega búið að leysa ágreining sem þar var á 

milli eigenda húsanna og þeirra sem stjórna uppgreftrinum en verkefnið er komið vel á veg 

og gaman að sjá hvernig það þróast. Samgöngur skipta miklu máli þegar ferðast er til 

áfangastaðarins. Eftir að göngin milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar opnuðust árið 2010 þá 

opnaðist sá möguleiki fyrir fólk að komast til Héðinsfjarðar og sjá staðinn þar sem 

flugslysið í Héðinsfirði átti sér stað. Fjölmargir staðir eru um allt land þar sem slys eða 

einhver hræðilegur atburður hefur átt sér stað en huga þarf vel hvernig hægt sé að nýta 

þann atburð og hvort það sé yfirhöfuð hægt.   

4.3  Myrkir ferðamannastaðir á Íslandi: 

Greiningaraðferðir 

Hér verður reynt að staðsetja myrka staði á Íslandi eftir tegundagreiningu myrkrar 

ferðamennsku og litrófi óhugnaðar í ferðamennsku. Þó að ekki séu allir þessir staðir nýttir í 

ferðamennsku í dag þá eru þeir tengdir í þann flokk þar sem þeir mögulega geta orðið að 

myrkum ferðamannastað. Þá verða myrkir staðir settir inn í tegundagreiningu myrkrar 

ferðamennsku ásamt útskýringum. Stöðunum er raðað upp samkvæmt litrófi óhugnaðar í 

ferðamennsku og er litrófið sýnt vinstra megin á blaðsíðunni til að hafa til hliðsjónar frá 

því ljósasta til hins myrkasta.  
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Myrkir Skemmtistaðir       

Staðir þar sem aðaláherslur eru lagðar á skemmtanagildið en einnig til fróðleiks. 

Má þar nefna; Víkurgarður þar sem Draugagangan í Reykjavík leggur leið sína, 

Þjóðminjasafnið, Draugasetrið á Stokkseyri, Sögusetur Hvolsvallar, Byggðasafnið 

í Vestmannaeyjum og Sjóræningjahúsið á Patreksfirði. Þessir staðir hafa það 

markmið að skemmta fólki og veita fólki afþreyingu. Þeir sem heimsækja þessa 

staði eru yfirleitt ekki að óska eftir því að fá frekari innsýn í dauðann heldur til 

þess að njóta afþreyingar. Allir þessir staðir eru nýttir í ferðamennsku. 

Myrkir átakastaðir 

Ísland hefur sem betur fer ekki þurft að glíma við stríð eins og mörg önnur lönd 

hafa þurft að gera. Staðir og viðburðir sem tengjast stríði er einn fjölmennasti 

ferðamannastaðurinn í heiminum í dag. Þar með leikur það mjög stórt hlutverk í 

ferðamennsku og laðar að ferðamenn á svæðið. Þó að Ísland hafi verið hernumið í 

seinni heimsstyrjöldinni þá varð ekkert manntjón af völdum stríðsins hér á landi né 

hörmungar tengdar því. Þar með er ekki hægt að tengja þessa tegund við Ísland. 

Nema þó ef við lítum á fyrri tíma, í tíð Íslendinga, Sturlunga og Biskups sagna 

þegar bardagar geysuðu milli manna hvort sem það var vegna landskika, hefndar 

eða annarra ástæðna. Margar blóðugar orustur hafa verið háðar í gegnum tíðina og 

skrifaðar hafa verið sögur um þær. Þar má nefna til dæmis Flóabardaginn og 

Haugsnesbardaginn. Þessa staði er verið að nýta sem söguarfleifð í Skagafirði, þar 

getur fólk farið á þau svæði sem bardaginn átti sér stað og lesið sig til um 

atburðina á upplýsingaskiltum sem eru staðsettir á þessum svæðum.  

Myrkar sýningar 

Staðir og sýningar sem snúast um dauða, þjáningar eða hörmungar en eru um leið 

fræðandi og hafa menntunargildi. Eiga frekar til að vekja upp óhug heldur en að 

segja sögu. Ekki er mikið af þannig stöðum á Íslandi en það sem myndi líklegast 

flokkast undir þennan stað er Galdrasýningin á Ströndum þar sem hægt er að fá 

upplýsingar um það sem tengist íslenskum göldrum, til dæmis fyrir hvað fólk var 

dæmt og hverju væri hægt að áorka með aðstoð yfirnáttúrulegra afla, sem er bæði 

óhugnanlegt og fræðandi.  
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Myrkar refsingar 

Staður eða aðdráttarafl sem sýnir refsingar og réttlætisaðferðir liðinna tíma eins 

og til dæmis gömul fangelsi, dýflissur og dómshús. Á Íslandi var ekki mikið um 

fangelsi og dómshús á fyrri tímum. Til að mynda hýsti bygging 

Stjórnaráðshússins fyrsta fangelsið á Íslandi frá árunum 1761-1771 (Þorsteinn 

Gunnarsson 2009). Dómsmál og hengingar fóru fram bæði á Alþingi og á 

þingstöðum sem voru staðsettir í öllum héruðum landsins. Staðir sem myndu geta 

flokkast undir þessa tegund væru meðal annars; Þinghóll, Drekkingarhylur, 

Gálgaklettur, Brennugjá og Höggstokkseyri á Þingvöllum, Skálholt í Biskups-

tungum, Gálgahraun við Vestmannsvatn, Þrístapar í Vatnsdal, Trékyllisvík, 

Rauðuskörð á Barðaströnd og Selárdalur.  Í raun er ekki hægt að flokka þessa 

staði fullkomlega sem myrkar refsingar eins og það er útskýrt fyrr í rannsókninni. 

Hér er eingöngu verið að veita fræðilegar upplýsingar um atburðina með 

upplýsingaskiltum og einstaka leiðsögn. Hér væri möguleiki að nýta þessa staði 

betur og búa til söfn, sýningar og annað þar sem það myndræna er haft að 

leiðarljósi, svo ferðamaðurinn geti upplifað sögu staðarins enn betur.   

Myrkir hvíldarstaðir 

Eru grafir og kirkjugarðar sem byggjast aðallega á sögu, varðveislu og 

minningum. Frá árunum 870-1000 voru Íslendingar grafnir í lágum haugum eða 

dysjaðir. Eftir kristnitökuna árið 1000 fóru menn að jarða fólk í kirkjugörðum 

undir vígðri mold. Kirkjugarðar og greftunarstaðir á Íslandi eru út um allt land. Af 

þeim myrku stöðum á Íslandi sem fjallað var hér um á undan teljast eftirfarandi 

staðir myrkir hvíldarstaðir; Hólavallagarður, - Kirkjugarðurinn við Suðurgötu, 

Laugardælakirkjugarður, Mjóafjarðarkirkjugarður, Systrastapi við Kirkjubæjar-

klaustur, Efri-Núpur þar sem Vatnsenda Rósa liggur og Kirkjugarðurinn við 

Tjörnes. Allir þessir staðir eru fjölsóttir af ferðamönnum sem svala forvitni sinni 

með því að skoða hvíldarstaði hjá þekktum einstaklingum.  

Myrkir virðingastaðir    

Eru staðir sem eru byggðir á minningum og virðingu fyrir þeim látna og eru í 

flestum tilvikum staðsettir nálægt staðnum sem dauðinn átti sér stað. Á Íslandi er 

ekki mikið um þessa staði en sem dæmi um slíka staði má nefna þegar dauðaslys 

verða og fjölskyldur og vinir safnast saman á staðnum þar sem hinn látni ástvinur 
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dó til að minnast hans. Ýmsir minnisvarðar hafa verið reistir um allt land, til að 

minnast þeirra sem eru farnir. Kögunarhóll við Ingólfsfjall er minnisvarði 

tileinkaður þeim sem hafa látist í bílslysi á Suðurlandsvegi og minnisvarðinn í 

Selárdal til minningar um sjóslysið árið 1900 eru dæmi um þannig staði. Einnig 

má nefna minnisvarðann á Fimmvörðuháls þar sem ungmenni urðu úti.  

Myrkir harmleikir 

Eru staðir þar sem þjóðarmorð, hörmungar, og stórslys hafa átt sér stað. Á Íslandi 

hefur ekki verið neitt í líkingu við þjóðarmorðin í Auchwitzh né 

hryðjuverkaárásirnar á World Trade Center. Hins vegar hafa verið hér hörmungar 

og slys. Í þennan flokk væri hægt að setja þegar mörg mannsföll eiga sér stað eins 

og snjóflóðin á Flateyri og Súðavík þar sem 34 týndu lífi,  flugslysið í Héðinsfirði 

þar sem 25 manns létust og enginn kom lífs af. Einnig væri hægt að setja þar 

atburðinn um eldsvoðann í Hítardal þegar 70-80 mannns létu lífið. Axlar Björn er 

þekktasti fjöldamorðingi Íslandssögunnar, hann drap 18 manns og er mjög gott 

dæmi um hrylling. Spánverjavígin voru einn af grimmustu atburðum 

Íslandsögunnar þar sem 30 Spánverjar voru drepnir. Í Tyrkjaráninu voru 30 manns 

myrtir. Móðuharðindin eftir Skaftárelda þar sem 10.000 manns létu lífið sem var 

um 20% af þjóðinni. Ýmsar hörmungar og faraldur sem hefur geysað í gegnum 

aldirnar eins og stóra bóla, svarti dauði, og barnaveiki sem fækkuðu íbúðarfjölda 

landsins töluvert myndi flokkast sem myrkir harmleikir. Eftir því sem styttra er 

síðan atburðurinn átti sér stað því meira vægi fær hann sem myrkur staður. Þar 

með eru þeir atburðir sem hafa átt sér stað fyrir löngu síðan ekki eins hörmulegir 

heldur en þeir sem áttu sér stað nær nútímanum.   

Staðir með óhugnað sem efnivið í ferðamennsku á Íslandi spanna allt litróf 

óhugnaðar í ferðamennsku. Þegar litið er á þessa flokka þá má sjá að mest var af myrkum 

hvíldarstöðum enda eru þeir gríðarlega margir um land allt. Vert er að minnast á að það er 

ekki til eitthvað ákveðið heildarferðalag skipulagt um myrka ferðamennsku nema kannski 

Draugagangan í Reykjavík. Eins og fram kom hér á undan eru sumir staðir blandaðir af 

fleiri en einni tegund af myrkum ferðamannastöðum og erfitt er að staðsetja þá í 

flokkuninni. Einnig eru sumir staðir þar sem þessi flokkun á alls ekki við. Þeir staðir sem 

ekki var hægt að flokka í tegundargreiningu myrkrar feðramennsku eru Miðnesheiði, 

Fimmvörðuháls, Franski Spítalinn á Fáskrúðsfirði, Eskifjarðarheiði, Reykjaheiði, Barnafell 
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í Bárðardal, Barnatjörn í Hegranesi,  Reynistaðabræður, Sveinsstaðir, Morðin á Sjöundá 

við Rauðasand, Barnaborgir, Barnafoss. Niðurstaðan er sú að til þess að geta flokkað þessa 

staði verður að bæta við einum flokki til viðbótar og nefnist hann myrkir dauðadagar. 

Myrkir dauðdagar 

Staður þar sem hörmulegur dauði hefur átt sér stað, hvort sem það er af mannavöldum, 

slysa eða vegna náttúruhamfara. Þessi tegund er með enga innviði og er staðsett á myrku 

hliðinni í litrófinu á undan Myrkir harmleikir. Þessir staðir eru eftirfarandi; 

Miðnesheiði, Fimmvörðuháls, Franski Spítalinn á Fáskrúðsfirði, Eskifjarðarheiði, Reykja-

heiði, Barnafell í Bárðardal, Barnatjörn í Hegranesi,  Reynistaðabræður, Sveinsstaðir, 

Morðin á Sjöundá við Rauðasand, Barnaborgir, Barnafoss. 

Bæta má við að verið er að gera Franska Spítalann upp og gera hann að safni og hóteli og 

þar af leiðandi myndi staðsetning staðarins færast til yfir á ljósari hlutann í litrófinu.   

Þegar litið er á þessa greiningu má sjá að þeir staðir sem eru staðsettir á 

upprunalega staðnum, hafa litla sem enga innviði, hafa ekki mikið skemmtanagildi og eru 

ekki sérstaklega búnir til fyrir ferðamenn, eru þeir staðir sem eru myrkastir. Um leið og 

staðurinn er farinn að hafa einhverja innviði, sölu á neysluvörum og skemmtanagildi, því 

ljósari verður hann. Sumir telja að þeir staðir sem hafa enga innviði séu ekki beint 

ferðamannastaðir, en aðrir segja að svona staðir séu mikilvægir ferðamannstaðir svo að 

fólk geti fræðst um fortíðina og lært af þeim.  
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5. Ályktanir og umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi og skýra birtingarmynd myrkrar ferða-

mennsku í íslenskri ferðaþjónustu. Ásamt því að fá upplýsingar um hvort væri verið að 

nýta þessa staði í ferðamennsku á Íslandi Upphaf hennar má í raun rekja aftur til Róma-

veldis þegar skylmingarþrælar börðust upp á líf og dauða. Aftökur, stríð, náttúruhamfarir 

og ýmsir óhugnaðir eru þeir þættir sem eru undirstaðan fyrir þessa tegund ferðamennsku 

og hafa ferðalög til þessara staða aukist síðastliðna áratugi.  Menningartengd ferðamennska 

hefur verið að eflast síðastliðin ár en aukin eftirspurn eftir slíkri afþreyingu og 

upplýsingum um fortíðina hefur aukist og telst myrk ferðamennska vera hluti af henni. 

Myrk ferðamennska er talin vera sprottin upp frá póst-módernismanum þar sem fólk leitar 

eftir að upplifa nýja staði og menningu og að upplifunin sé trúverðug. Óljóst er hvað það er 

sem hvetur fólk til að heimsækja slíka staði en þó er talið að helstu ástæður fyrir því séu 

meðal annars; vegna persónulegra ástæðna, til að fræðast, til að minnast einhvers, vegna 

sektarkenndar, forvitni, endurminningar og síðan en ekki síst vegna áhuga á hryllingi. 

Vegna tilvistar fjölmiðilsins verða slíkir áfangastaðir vinsælir og er hann einn af 

mikilvægustu þáttum þess að ýta undir áhuga á myrkri ferðamennsku. Arfleifðin er 

mikilvæg, án hennar væri ekki til myrk ferðamennska og eru þar af leiðandi samtvinnuð og 

skipta miklu máli þegar byggja á upp myrkan ferðamannastað. Mestu máli skiptir þó að 

staðurinn hafi einhvern boðskap og að sagt sé rétt frá. Stundum eiga samfélög það til að 

varðveita og sýna það sem það er hvað stoltast af en fela hina myrku þætti. Heimamenn eru 

tilfinninganæmir þegar kemur að fortíðinni og vilja leggja áherslu á tengingu við 

arfleifðina á meðan erlendir ferðamenn leggja áherslu á upplifunina á framsetningu 

sýningarinnar. Þar með er ljóst að skoðanir heimamanna og ferðamanna geta stangast á. 

Spurningar hafa vaknað hvort að myrkir staðir eigi rétt á sér og á sumum stöðum 

séu þeir kannski óviðeigandi. Hvort það sé sanngjarnt gagnvart þeim látnu eða ættingjum 

þeirra að opna stað til sýningar sem færir ferðamanninum óhugnaðinn og sögu til 

upplifananeyslu. Er það siðferðilega rétt að þróa, kynna eða bjóða myrka staði fyrir 

ferðamenn. þar sem þúsundir manna týndu lífi og fjölskyldur þeirra stöðugt minntar á hvað 

gerðist þennan dag. Þegar svona atburðir eru nálægt samtímanum þá eru þeir mjög 

viðkvæmir. Nefnt var í rannsókninni dæmi eins og með snjóflóðin á Flateyri og Súðavík, 
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að þar væri óviðeigandi að búa til ferðamannastað tengdan hamförunum. Hins vegar gæti 

þetta leitt til ákveðins sorgarferlis þar sem þetta gæti verið græðandi sorgarmeðferð fyrir 

ættingjana að minnast þeirra látnu og að minningin um hvað gerðist gleymist ekki.. Þetta 

eru sárar minningar hjá þeim sem tengjast atburðinum en þeir sem tengjast honum ekki eru 

forvitnir að kynnast sársaukanum. Ef við tökum sem dæmi verkefnið Pompei norðursins. 

Að grafa upp hús úr gosösku getur vakið mikla eftirtekt og er mjög spennandi fyrir þá sem 

bera ekki tilfinningaleg tengsl til staðarins og reyna jafnvel að nýta það í tengslum við 

ferðamennsku á svæðinu.  Á meðan sá sem á húsið vill ekki taka þátt í verkefninu og um 

leið rifja upp sárar minningar. Munurinn er sá að þeir sem vilja kynnast sársaukanum geta 

alltaf gengið út úr honum en þeir sem eiga sárar minningar geta það ekki.  

Myrk ferðamennska er bæði fjölbreytt og útbreidd. Talið er að hún sé knúin áfram 

af ferðamönnum vegna áhrifa fjölmiðla og markaðssetningar en einnig vegna breytinga á 

pólitísku og menningarlegu umhverfi sem getur breyst eftir því sem að við á. Til dæmis 

stríð, hryðjuverk, snöggar umbreytingar í þjóðfélaginu og svo framvegis. Kvikmyndir, 

skáldsögur og ævisögur hafa einnig mikil áhrif þegar taka á ákvörðun að ferðast á tiltekinn 

stað. Miles (2002) segir að sumir myrkir staðir eru myrkari en aðrir. Til að mynda eru 

fangabúðirnar í Auschwitz myrkari en “Holocaust Memorial Museum” safnið í 

Bandaríkjunum þar sem að fangabúðirnar eru staðsettar á staðnum þar sem að atburðinn 

átti sér stað á meðan Holocaust Memorial Museum safnið er einungis sýning sem fræðir og 

upplýsir fólk hvað hafi átt sér stað á þessum tíma. Ef litið er á litróf óhugnaðar í 

ferðamennsku er hægt að staðsetja ýmsar tegundir af myrkum stöðum, allt frá því ljósasta 

til hins myrkasta. Eftir því sem að staðurinn er áreiðanlegri og trúverðugri því dekkri er 

hann. Þegar skoðað er almennt hvað er í boði fyrir ferðamenn sem vilja sækja myrka 

ferðamennsku kemur í ljós að margir möguleikar eru fyrir hendi. Stone (2006) býr til 

tegundagreiningu myrkrar ferðamennsku þar sem fjölbreytni og staðsetning myrka staða 

eru kannaðir nánar, en þeir eru myrkir skemmtistaðir, myrkar sýningar, myrkar refsingar, 

myrkir hvíldarstaðir, myrkir virðingarstaðir, myrkir átakastaðir og myrkir harmleikir. Allir 

landshlutar voru teknir fyrir og var skimað eftir stöðum og atburðum sem tengjast 

óhugnaði og myrkri ferðamennsku á Íslandi. Alls fundust 42 staðir og þeir greindir í þessa 

7 flokka. Þegar litið er á þessa flokka þá má sjá að mest var af myrkum hvíldarstöðum enda 

eru þeir gríðarlega margir um land allt. Eftir að hafa greint þá nánar mátti sjá að ekki var 

hægt að flokka alla myrka staði samkvæmt flokkunum Stone´s. Myrkir dauðdagar bættust 

þá við og þar var hægt að setja þá staði sem áttu eftir að flokka. Margir myrkir staðir eru 
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marglaga og fólk skynjar staðina mismunandi. Þannig má segja að þessir flokkar blandast 

inn í hvern annan og ekki raunhæft að búa til ferðamannastað sem væri hægt að skilgreina 

sem myrkur dauðdagur. Litróf óhugnaðar í ferðamennsku og flokkun tegunda myrkrar 

ferðamennsku gæti því þurft að vera skýrari og stilla þurfi breytunum meira til þess að 

hægt sé að miða það við fjölbreytt úrval myrkrar ferðaþjónustu sem er í boði í dag. Þar af 

leiðandi er erfitt að staðsetja alla myrka atburði inn í þessar greiningaraðferðir. 

Umsvif ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur aukist mikið og eru sífellt fleiri 

ferðamenn að ferðast til Íslands. Ýmis söfn og afþreyingar hafa sprottið upp og er nóg af 

að taka í menningartengdri ferðamennsku. Menningartengd ferðamennska er ung grein á 

Íslandi en hefur vaxið mjög hratt undanfarin ár. Talið er að fjöldi safna og sýninga hér á 

landi miðað við höfðatölu sé meiri heldur en annars staðar í heiminum. Samkvæmt könnun 

Ferðamálastofu árið 2012 komu hingað til lands árið 2011 tæplega 566 þúsund erlendir 

ferðamenn og er það 15,8% aukning frá árinu á undan. Þar kemur einnig fram að íslensk 

menning og saga hafði í 38,6% tilfella haft áhrif á ákvörðunina um að ferðast til landsins 

og að 46,2 % skoðuðu söfn og sýningar sem tengist menningararfleifðinni. Menningar-

tengd ferðamennska er því mikilvæg fyrir ferðaþjónustuna og margir möguleikar eru fyrir 

hendi að nýta meira menningararfleifðina. 

Hugtakið myrk ferðamennska er ekki mikið þekkt hér á landi sem getur verið 

ástæða þess að eftirspurn eftir slíkum stöðum er minni en efni og ástæður eru til. Á Íslandi 

eru til allskyns óhugnaðir sem tengja má bæði við fortíðina og samtímann. Í raun má segja 

að óhugnaður sé til í hverri sveit og kima og má þar nefna aftökur, morð, sjóslys og 

náttúruhamfarir, farsóttir, barnaveiki og dulsmál þar sem börn voru drepin á laun og fleira.  

Flestir viðmælendur voru sammála því að það væri hægt að nýta þessa staði og 

atburði mun betur en það er gert í dag. Ef nefna á dæmi um óhugnað sem verið er að nýta í 

ferðaþjónustu er hægt að telja á fingrum annarrar handar. Hægt er að nefna Draugasetrið á 

Stokkseyri og Draugagönguna í Reykjavík. Galdrasýningin á Hólmavík er einnig gott 

dæmi um hvernig hægt er að nýta óhugnað í ferðamennsku. Þar er verið að markaðsetja 

galdrana á Ströndum og hefur sýningin þar tekist mjög vel. Mikið af nýjum söfnum hafa 

litið dagsins ljós síðastliðin ár og er Skrímslasafnið á Bíldudal eitt af því, Sjóræningjahúsið 

á Patreksfirði og Spákonuhof á Skagaströnd eru einnig söfn sem hafa nýlega verið opnuð. 

Spurning er hvort að hægt sé að tengja skrímslasafnið við myrka ferðamennsku þar sem 

sagðar eru sögur af sæskrímslum og öðrum kynjaverum. Hægt væri að flokka það undir 

Myrka skemmtistaði sem er ljósasti þátturinn á litrófi óhugnaðar í ferðamennsku, þar sem 
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skemmtanagildið er aðalatriðið. Það síðastnefnda Spákonuhof má tengja við spíritisma þar 

sem fólk trúir því að hægt sé að ná sambandi við þá framliðnu. Hvort hægt sé að tengja 

miðla og spákonur við myrka ferðamennsku væri vissulega hægt með því að auglýsa ferðir 

til miðla þar sem reynt væri að ná samband við látna ástvini.  

Ýmis morð hafa verið framin á Íslandi og má þar nefna morðin á Sjöundá við 

Rauðasand og raðmorðinginn Axla Björn á Öxl á Snæfellsnesi. Þar er  tækifæri að búa til 

einhverskonar safn eða sýningu með þessum sögum. Einn viðmælandi nefndi það að þegar 

innviðir væru ekki til staðar þá væri staðurinn ekki ferðaþjónustustaður. Samkvæmt Miles 

(2002) þá eru staðir myrkari eftir því sem að þeir eru upprunalegri, náttúrulegri og innviðir 

takmarkaðir. Líta mætti því á staði eins og hörmulegu snjóflóðin á Flateyri og Súðavík sem 

dæmi um mjög myrkan atburð. Sjóslys voru mjög algeng hér áður fyrr og hafa margir 

sjómenn farist frá upphafi landnáms til dagsins í dag. Sjóslysum hefur þó fækkað 

umtalsvert síðustu áratugi og má þar þakka auknu öryggi og eftirliti. Til fræðslu, 

menntunar og fróðleiks væri hægt að byggja hér sjóslysasafn þar sem væru frásagnir af 

ýmsum sjóslysum og öðru tengt því væri í forgrunni. Í Franska safninu á Fáskrúðsfirði er 

safn þar sem frönsku sjómannana sem létust á þessum slóðum er minnst. Talið er að um 

4000 franskir sjómenn hafi farist á 100 ára tímabili. Farsóttir, sjúkdómar og dulsmál er 

einnig ágætis efniviður í ferðamennsku. Hægt væri að hafa sýningu og fræða fólk um 

atburðina og segja frá hvaða áhrif þessir atburðir höfðu á Íslendinga. Ísland hefur alltaf 

verið friðsæl þjóð og höfum sem betur fer ekki þurft að glíma við stríð eins og nágrannar 

okkar í Evrópu. Hægt er þó að nefna ýmsa bardaga sem geysuðu á fornöld. Sem dæmi um 

það má nefna Haugsnesbardaga sem er einn sá mannskæðasti bardagi sem hefur átt sér stað 

á Íslandi en þar fórust um 100 manns. Ýmis setur og söfn hafa fjallað um þessa bardaga,  

en þar getur verið tækifæri að gera eitthvað meira, til dæmis eins og að endurvekja stríðin 

eins og gert er til dæmis í Gettysburg. Þar er stríðið endurleikið og margir vinna þar 

daglega við að lifa sig inn í atburði sem gerðust fyrir hundruðum ára. Dýflissur og þeir 

staðir þar sem hægt er að sjá gömul pyntingartól og fá upplýsingar um gamlar 

refsingaaðferðir er áhugavert efni. Ef litið er til Íslands þá er ekki mikið um það og má 

segja að það væri möguleiki að búa til safn sem tengdist því. Eins og til dæmis aftökurnar á 

Alþingi, hægt væri að vera með safn þar sem pyntingaraðferðir og aðrar upplýsingar um 

hvernig aftökur fóru fram geti skapað mikla athygli. Í rannsókninni var nefnt að ef byggja 

ætti slíkt safn þá þyrfti það að vera í stærra samhengi, það er að segja að þá yrði að koma 

fram saga staðarins, saga Alþingis og annað sem tengdist Þingvöllum. Refsingarnar væru 
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þá hluti af þeirri sýningu. Einum viðmælanda fannst ekki rétt að tengja óhugnaðinn við 

réttarkerfið og fannst að það skipti máli hvernig óhugnaðurinn er settur á svið. Hann féllst 

frekar á þau rök að tengja ætti gamla réttarkerfið við fræðslu og að veita upplýsingar um 

fortíðina. Hann nefndi einnig að þannig væri verið að vekja fólk til umhugsunar svo hægt 

væri að skilja betur samtímann og samfélagið.  

Grafreitir og þeir hvíldarstaðir sem hægt er að vitja eru vinsælir ferðamannastaðir. Í 

dag flykkjast margir að leiðum hjá frægum einstaklingum til að votta virðingu sína. Á 

Íslandi er ekki mikið af frægum einstaklingum þar sem þetta ætti við, þó eru til þekktar 

persónur eins og skáld og frægar sögupersónur. Ef borið er saman við annars staðar í 

heiminum þá væri hægt að nefna eitt slíkt dæmi, þar sem hægt er að vitja leiði hjá 

heimsfrægum einstaklingi á Íslandi, en það er gröfin hans Bobby Fisher sem er fyrrverandi 

heimsmeistari í skák og varð heimsfrægur á seinni hluta 20. aldar. Eftir að hann lést hafa 

mörg hundruð manns vitjað leiðið hjá honum.  

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn var að finna út hver væri efniviður 

myrkrar ferðamennsku á Íslandi og hvernig væri hægt að nýta hann. Í flestum tilfellum 

þegar við upplifum myrka ferðamennsku gerum við það án þess að við höfum ákveðið það 

fyrirfram og ekki er víst að margir myndu skilgreina það sérstaklega sem óhugnað. Ekki er 

verið að nýta myrka ferðamennsku á skipulagðan hátt en óhugnaður á Íslandi er mjög 

mikill. Sannarlega er myrk ferðamennska engin stóriðja á Íslandi, en vissulega er hægt er 

að gera víddir sögunnar sýnilegri og nýtanlegri. Ef við lítum á alla þessa staði sem hefur 

verið fjallað um í rannsókninni má segja að birtingarmynd myrkrar ferðamennsku á Íslandi 

sé til í hverri sveit og hafi mikil tækifæri í ferðaþjónustu. Mun fleiri staðir eru til hér á 

landi sem tengjast dauða og harmleik á einhvern hátt heldur en það sem talið var upp hér á 

undan og eru því mörg vannýtt tækifæri á Íslandi. Með því að auka áherslu á myrka 

ferðamennsku eykst fjölbreytni innan ferðaþjónustunnar og verður hún mikilvægur þáttur í 

að efla hana. Þar með skapast spennandi verkefni fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi til að 

takast á við í framtíðinni. 
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Viðauki I 

 

Myrkir staðir á Íslandi / Kort  

 

1.  Miðnesheiði á Reykjanesi 

2.  Þinghóll í Kópavogi  

3.  Þjóðminjasafnið 

4.  Hólavallagarður - Kirkjugarðurinn   

     við Suðurgötu 

5.  Víkurgarður í Reykjavík 

6.  Kögunarhóll við Ingólfsfjall 

7.  Laugardælakirkjugarður þar sem  

     Bobby Fisher hvílist 

8.  Draugasetrið á Stokkseyri  

9.  Drekkingarhylur, Gálgaklettur,       

     Brennugjá og Höggstokkeyri á    

     Þingvöllum 

10. Skálholt í Biskupstungum 

11. Sögusetur Hvolsvallar /  

      Bergþórshvoll 

12. Fimmvörðuháls  

13. Byggðasafn Vestmannaeyja 

14. Systrastapi við Kirkjubæjarklaustur  

15. Kirkjubæjarstofa Skaftáreldar 

16. Franski spítalinn á Hafnarnesi við  

      Fáskrúðsfjörð 

17. Eskifjarðarheiði 

18. Mjóafjarðarkirkja 

19. Sæluhúsmúli á Reykjaheiði   

20. Gálgahraun við Vestmannsvatn  

21. Barnafoss í Bárðardal  

22. Héðinsfjörður  

23. Barnatjörn við Húsaás í Hegranesi  

24. Haugsnesbardagi á Haugsnesi í   

      Blönduhlíð í Skagafirði 

25. Reynistaðabræður 

26. Þrístapar í Vatnsdal 

27. Sveinsstaðir 

28. Kirkjugarðurinn að Tjörn á Vatnsnesi  

29. Efri-Núpur  

30. Galdrasýningin á Ströndum  

31. Trékyllisvík 

32. Húnaflói, Flóabardaginn 

33. Æðey, Spánverjavígin 

34. Flateyri – Súðavík 

35. Selaárdalur í Arnarfirði 

36. Sjóræningjahúsið á Patreksfirði 

37. Rauðuskörð á Barðaströnd  

38. Morðin á Sjöundá við Rauðasand 

39. Hítardalur 

40. Barnaborgir í Hnappadalssýslu 

42. Öxl á Snæfellsnesi þar sem Axlar-  

      Björn bjó   

42. Barnafoss  í Hvítá  

 

 

Kort: Hilmar Jónsson 2012 
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Viðauki II 

 

Viðtalsspurningar  

 

 

Hver eru helstu einkenni óhugnaðar á þínu svæði / Íslandi, eru einhverjir staðir sem þú 

veist sem tengjast hörmungum og dauða?   

 

Getur þú nefnt einhverja staði?   

 

Er verið að nýta þessa staði í ferðamennsku? Hvernig þá ?  

 

Finnst þér að hægt sé að greina óhugnað, hörmungar og atburði tengda dauða sem tækifæri 

og nota það sem efnivið í ferðamennsku ?  

 

Hvernig myndir þú túlka það?  

 

Hvar eru vannýttir möguleikar sem ekki er verið að nýta?  

 

Eru sérstök áform að gera eitthvað í því að nýta þessa staði betur?   

 

Finnst þér áherslan á óhugnað og atburði tengda dauða í tengslum við ferðamennsku 

svipuð hérlendis og annars staðar í heiminum?  

 

Hver heldur þú að ástæðan sé?  

 

Hvað myndir þú telja að væru helstu áhrifavaldar þeirra sem heimsækja staði sem tengjast 

óhugnaði og hörmungum?  


