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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um nýtingu þjóðtrúar í ferðaþjónustu á Borgarfirði eystra, 

þ.e. álfa- og huldufólkstrúar. Borgarfjörður hefur löngum verið tengdur við mikla 

álfatrú og er meðal annars sagt að þar búi álfadrottning Íslands í stórri klettaborg við 

þorpið. Gerð er tilraun til að kanna hvers vegna álfa- og huldufólkstrúin sé jafn mikil 

á staðnum og raun ber vitni og hvernig hún hafi birst heimamönnum. Skoðuð verður 

saga atvinnu- og félagsmála á staðnum og hvernig umsvif ferðaþjónustu hafa aukist á 

síðustu árum og áratugum en mikil uppbygging hefur þar orðið hvað hana varðar. 

Borgarfjörður er þannig kominn inn á kortið í ferðaþjónustugeiranum. Einnig verður 

komið inn á hvernig staðið hafi verið að miðlun þessa menningararfs á svæðinu sem 

og viðhorf heimafólks og ferðaþjónustuaðila sjálfra til miðlunarinnar og 

nýtingarinnar. Jafnframt verður áhugi ferðamanna skoðaður, út frá sjónarhóli 

heimamanna og ferðaþjónustuaðila en einnig verða ræddar hugmyndir um hver 

framtíð menningartengdrar ferðaþjónustu á Borgarfirði sé og hvernig áframhaldandi 

þróun á hugmyndum tengdum álfatrú og ferðaþjónustu gæti orðið.  
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Inngangur 
 

Í þessari ritgerð er ætlunin að fjalla um þann mikla menningararf sem þjóðtrú á 

Borgarfirði eystra er og hvernig hann hefur verið nýttur í gegnum tíðina í 

ferðaþjónustu á staðnum. Borgarfjörður hefur löngum verið tengdur við mikla álfatrú 

og er sagt að þar, í klettaborg við þorpið, búi álfadrottning Íslands. Í dag má þar finna 

ýmiskonar starfsemi sem tengd hefur verið við álfa og vekur mikla athygli 

ferðamanna, til að mynda gönguferðir á slóðir álfa. Komið verður inn á viðhorf 

heimamanna til þessarar nýtingar þjóðtrúarinnar, en einnig áhuga ferðamannanna 

sjálfra og hver framtíð menningartengdrar ferðaþjónustu á svæðinu er.  

 Ég er fædd og uppalin á Borgarfirði eystra og hef búið þar alla tíð, fyrir utan 

auðvitað þá vetur sem ég hef þurft að stunda nám á öðrum stöðum. Borgarfjörður er 

því alltaf mitt eiginlega „heim“. Það er eflaust hægt að segja að ég sé mjög heimakær 

og hugsa ég reyndar að það eigi við um alla jafnaldra mína og skólasystkin úr 

grunnskóla en flestum okkar finnst best að vera heima, þá sérstaklega yfir 

sumartímann, enda hef ég aldrei verið annarsstaðar á þeim tíma árs. Sumrin eru litrík 

og gleðileg á Borgarfirði og alltaf nóg að gera.     

 Það er áhugavert að alast upp í svona litlu og vernduðu samfélagi, en 

jafnframt gríðarlega gott. Nálægðin við náttúruna var mikil og í raun og veru mikil 

forréttindi að fá að alast þar upp og fá í þessu umhverfi að hlaupa af sér hornin. 

Bókstaflega hlaupa af sér hornin. Frá blautu barnsbeini hef ég á vissan hátt lifað og 

hrærst innan ferðaþjónustugeirans enda hafa foreldrar mínir, Helgi Magnús 

Arngrímsson og Bryndís Snjólfsdóttir, verið virkir þátttakendur í allskyns starfsemi 

og menningartengdum viðburðum á Borgarfirði en pabbi tók að sér stjórnun 

steinsmiðjunnar Álfasteins árið 1981. Ég og systkini mín höfum öll staðið vaktina í 

Álfasteini á einhverjum tímapunkti í lífi okkar, á einhvern hátt, og smituðumst 

jafnvel af þessum áhuga á ferðamennsku þaðan. Þar fengum við enn betur að kynnast 

ferðaþjónustugeiranum og þessum mikla áhuga sem fólk sýndi staðnum. Í Álfasteini 

man ég eftir mér um 12-13 ára aldurinn að svara spurningum ferðamanna um álfatrú 

á svæðinu og fannst í raun merkilegt hversu mikinn áhuga fólk hafði á álfunum og 
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þjóðsögum tengdum svæðinu. Að hluta til hefur það eflaust verið hversu eðlilegt mér 

þótti það að eiga álfa og álfadrottningu sjálfa sem nágranna og fannst það ekkert 

tiltökumál. Það má því kannski segja að álfatrú sé mér í blóð borin, á þann hátt að 

mögulega væri eitthvað yfirnáttúrulegt í umhverfinu sem bera ætti virðingu fyrir. Ég 

hef hinsvegar aldrei séð álf eða aðra yfirnáttúrulegar verur.    

 Við krakkarnir nýttum okkur oft tækifærið á sumrin, þegar margt var um 

manninn, til gera eitthvað skemmtilegt með þessa þjóðtrú. Eitt sumarið man ég eftir 

að hafa klætt mig upp, með frænku minni, í slæður af ömmu hennar og rölt niður á 

tjaldstæði yfir túnið. Á leiðinni rifum við fræ af stráum og fylltum vasana á 

peysunum okkar. Þegar á tjaldstæðið var komið buðum við tjaldstæðisgestum upp á 

álfablessun með því að strá fræunum yfir tjöldin. Að sjálfsögðu sáum við þarna færi 

á því safna saman smá klinki og seldum því tjaldstæðisgestum blessunina. Strax á 

þessum aldri vorum við því byrjaðar að gera okkur grein fyrir álfatrúnni sem 

einhverskonar söluvöru og tókum því greinilega á einhvern hátt þátt í því að reyna að 

setja þessa vöru á markaðinn. Það læra börnin sem fyrir þeim er haft.   

 Líklega hef ég því alltaf haft mikinn áhuga á þessari þjóðtrú staðarins, sem og 

annarra staða, og má hugsanlega einnig þakka foreldrum mínum fyrir það, þá 

sérstaklega pabba sem var duglegur að segja mér sögur og láta mig lesa alls kyns 

þjóðsögur, til að mynda frá Borgarfirði. Öll mín sumur í vinnu á Borgarfirði hef ég 

starfað við þjónustustörf og hef þess vegna mikla reynslu og innsýn í hvernig 

þjónusta við ferðamenn þar virkar og hvað hún gefur af sér. Í dag er það mér mikils 

virði að sjá hvernig staðurinn blómstrar í sambandi við ferðaþjónustu og er áhugi 

minn á því að skrifa lokaritgerð tengda þessu sprottinn upp frá þessum áhuga mínum 

á ferðaþjónustu og að kynna svæðið fyrir ferðamönnum, á menningartengdum 

grundvelli því það er vissulega eitthvað sem við eigum að eiga auðvelt með, að mínu 

mati.          

 Lagt var upp með rannsóknarspurningar í upphafi og eru þær eftirfarandi: 

Hvernig er staðið að miðlun menningararfs, í þessu tilviki álfa- og huldufólkstrúar, í 

ferðaþjónustu á Borgarfirði? Hvert er viðhorf heimamanna í garð þess að verið sé að 

nýta þennan menningararf í ferðaþjónustu og hvernig finnst þeim staðið að 
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nýtingunni? Hver er áhugi ferðamanna á menningararfinum? Hver er framtíð 

menningartengdrar ferðaþjónustu á Borgarfirði? Einnig verður komið inn á hvernig 

umsvif ferðaþjónustu á svæðinu, þar á meðal menningartengdrar ferðaþjónustu,  hafa 

aukist síðustu ár og áratugi.       

 Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Í fyrsta kafla, á eftir inngangi, er gert 

grein fyrir rannsóknaraðferðum sem notaðar voru til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum. Annar kafli hefur að geyma fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar þar sem farið verður yfir skilgreiningar á helstu hugtökum og 

kenningum sem tengjast henni. Í þriðja kafla er fjallað um  rannsóknarsvæðið í 

sögulegu samhengi, þ.e. hvernig atvinnumál og félagsmál hafa þróast í gegnum 

tíðina og hvernig umsvif ferðaþjónustu hafa aukist á liðnum árum. Einnig er þar 

komið inn á hvernig þjóðtrúin birtist á Borgarfirði, hvers konar verur og vættir það 

eru sem þar eiga að búa og af hverju álfatrú sé þar jafn mikil og raun ber vitni.  

Fjórði kafli sér í raun um að svara rannsóknarspurningunum, þar á meðal hvernig 

staðið sé að miðlun þjóðtrúarinnar en í fimmta kafla verða helstu niðurstöður úr 

rannsókninni kynntar, sem og eigin hugleiðingar.    
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1 Rannsóknin og aðferðir  

Til þess að svara helstu rannsóknarspurningum notaðist ég við eigindlegar aðferðir. 

Annars vegar sendi ég út spurningalista á samskiptavefnum Facebook og var það 

gert til að viða að mér upplýsingum um upplifun Borgfirðinga á álfatrú og um 

viðhorf þeirra til menningartengdrar ferðaþjónustu á svæðinu. Spurningalistinn 

samanstóð af níu stöðluðum spurningum, sem fylgja með í viðauka. Listinn var 

sendur á rúmlega 35 manns en eins og við var að búast urðu nokkur afföll og fékk ég 

samtals um 18 svör til baka sem telja má nokkuð góðar heimtur. Allir þeir sem ég 

sendi listann á eiga það sameiginlegt að vera ættaðir frá Borgarfirði og hafa átt heima 

þar á einhverjum tímapunkti í sínu lífi. Sumir þeirra hafa þá búið þar alla sína ævi. 

Þessa þátttakendur hafði ég alla á vinalista mínum á samskiptavefnum svo ég þekki 

ágætlega til þeirra allra en ekki þótti kyn né aldur skipta máli hér. Þátttakendur voru 

á aldrinum 16-59 ára en fleiri karlmenn svöruðu spurningunum, eða 13 karlmenn á 

móti 5 konum. Einnig er þess vert að geta hvað varðar lengd svara að þá voru sumir 

meira áhugasamari en aðrir og vildu koma mörgu á framfæri, á meðan aðrir létu 

nægja að koma hugleiðingum sínum fram í einni setningu.   

 Hinsvegar tók ég viðtöl við fjóra einstaklinga frá janúar 2012 til mars sama 

ár. Allir eiga þeir það sameiginlegt að hafa búið á Borgarfirði eystra til lengri tíma og 

tveir þeirra búa þar nú að staðaldri. Hinir tveir eyða þar sumrum sínum. Þrír þeirra 

eru fæddir og uppaldir á staðnum. Skipta má viðtölunum í tvennt en fyrstu tvö 

viðtölin tók ég til að afla mér upplýsinga um almenna þjóðtrú á Borgarfirði, fyrr á 

tímum og í dag og hafði því samband við tvo reynslubolta af eldri kynslóðinni. Síðari 

tvö viðtölin tók ég hinsvegar við aðila sem tengjast ferðaþjónustunni á svæðinu og 

gátu gefið mér upplýsingar um miðlun þjóðtrúar í þeirra starfsemi. Ef til vill kann að 

þykja skrítið að taka bara viðtal við tvo aðila tengda ferðaþjónustunni á svæðinu, en 

raunin er sú að þessir aðilar tengjast mjög mörgum menningartengdum viðburðum og 

starfsemi á staðnum og gátu því gefið mér dágóðar upplýsingar og fannst mér ég fá 

það sem ég þurfti út úr þeim tveimur viðtölum fyrir ritgerðina. Til að byrja með sendi 

ég þó tölvupóst til þessara tveggja aðila til að forvitnast um málið en áttaði mig fljótt 
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á að til að fá sem mestar upplýsingar væri nauðsynlegt að taka almennilegt viðtal við 

þá, sem ég og gerði.  

Þessir voru viðmælendur mínir í viðtölunum:  

Kristín Eyjólfsdóttir: Fædd árið 1934 á Borgarfirði eystra og hefur búið þar alla 

sína ævi. Hún hefur hefur tekið þátt í fjöldamörgum menningartengdum viðburðum á 

staðnum, meðal annars skrifað handrit að leikriti, ásamt systur sinni, sem tengt var 

við álfasögu úr Álfaborginni. Viðtal mitt við hana fór fram á heimili hennar á 

Borgarfirði eystra þann 2. janúar 2012. 

Elísabet Sveinsdóttir: Fædd árið 1929 á Borgarfirði eystra og bjó hún þar til 14 ára 

aldurs. Síðan 1979 hefur Elísabet verið öll sumur á Borgarfirði en býr annars í 

Kópavogi. Viðtal mitt við Elísabetu fór fram á heimili hennar í Kópavogi þann 17. 

janúar 2012. 

Arngrímur Viðar Ásgeirsson: Fæddur árið 1968 á Borgarfirði. Hefur síðustu 6 ár 

starfað í ferðaþjónustu og eigin rekstri og hefur nýverið byggt hótel á Borgarfirði. 

Hefur einnig komið að fjölmörgum menningartengdum viðburðum á staðnum. Viðtal 

mitt við Arngrím fór fram þann 23. mars 2012 í kaffiteríu Þjóðarbókhlöðunnar. 

Bryndís Snjólfsdóttir: Fædd 1956 á Djúpavogi en fluttist til Borgarfjarðar árið 

1980. Hefur búið þar síðan og var meðal annars starfsmaður í Álfasteini í rúm 20 ár. 

Hefur einnig tekið þátt í og staðið fyrir fjölmörgum menningartengdum atburðum á 

staðnum. Viðtal mitt við Bryndísi fór fram í gegnum síma þann 26. mars 2012.  

Til viðbótar við viðtöl og spurningarlistann eyddi ég talverðum tíma í að afla mér 

upplýsinga og heimilda á timarit.is þar sem kennir ýmissa grasa. Óformlegar 

munnlegar heimildir um ferðaþjónustuna á Borgarfirði eru þá einnig nokkrar. 

 Gaman er að geta þess að titil ritgerðinnar sótti ég í sögu sem þátttakandi 

spurningalistans deildi með mér en þessi orð, „Það er eitthvað í Álfaborginni!“, voru 

síðustu orð föður hans í firðinum stuttu áður en hann lést. Þessi orð þóttu mér 

viðeigandi til að lýsa viðfangsefni mínu í ritgerðinni. 
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2 Kenningar og hugtök  

2.1 Þjóðtrú  

Í Íslenskri orðabók merkir þjóðtrú annars vegar „trú (alþýðu) á tilveru ýmissa 

vætta og (dularfullra) fyrirbæra  (sem á sér ekki stoð í ríkjandi trúarbrögðum)“
1
 og 

hins vegar „ríkistrúarbrögð“.
2
 Með fyrri skýringunni er þá verið að meina til að 

mynda drauma, anda, fyrirboða, fylgjur, samband við hina látnu og náttúruvætti 

eins og nykra og huldufólk.
3
 Þetta eru augljóslega tvær mjög ólíkar útskýringar og 

sjálfsagt verulega fáir sem nota seinni útskýringuna enn þann dag í dag þar sem sú 

fyrri hefur, að því er virðist, algjörlega tekið yfir í nútímamáli. Að nota orðið 

þjóðtrú yfir ríkistrúarbrögð gæti hinsvegar þótt frekar rökrétt þar sem fyrri hluti 

orðsins vísar til þjóðarinnar allrar og sá seinni gefur til kynna trúfesti. Það er þess 

vegna skiljanlegt að orðið hafi áður fyrr verið notað yfir kirkju- eða biblíutrú. 

Hinn mikli auður þjóðsagna af ýmsum toga gæti ef til vill verið grunnurinn að 

staðhæfingum um þessa þjóðtrú Íslendinga, í nútímaskilgreiningunni.
4
 

 Árið 1996 birtist grein í Skírni eftir Árna Björnsson, þjóðháttafræðing, 

sem bar titilinn „Hvað merkir þjóðtrú?“, þar sem hann ræðir merkingu og hlutverk 

þjóðtrúar að fornu og nýju. Í greininni kemur hann inn á merkingarsögu orðsins 

og samkvæmt henni er nútímamerking þess aðeins rétt yfir hundrað ára gömul. 

Elsta dæmið um notkun þjóðtrúar í þessari nútímamerkingu er að finna í 

einkabréfi Ólafs Davíðssonar til föður síns, árið 1884.
5
 Í því segir:  

Þjóðsögurnar, gáturnar, þulurnar etc. eru kepphestur minn um þessar 

mundir og hafa reyndar alltaf verið. Það er undarlegt að vera mest 

interresséraður fyrir náttúrufræði og þjóðtrúarfræði. Maður skyldi þó 

halda, að þær ættu ekki miklum mun betur saman en Jehovah og 

                                                 
1
 Íslensk orðabók, 1207. 

2
 Íslensk orðabók, 1207. 

3
 Gunnell, Heima á milli, 899. 

4
 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 85-103. 

5
 Ólafur Davíðsson, 1955, í Árna Björnssyni, Hvað merkir þjóðtrú?, 81. 
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Belsebubbur, en sú verður oft raunin á, að extrema se tangunt og þau 

undarleg í mannssálunni.
6
  

Þarna flokkar Ólafur þjóðsögur, gátur og þulur greinilega undir þjóðtrúarfræði og 

samkvæmt því má því í raun kalla Ólaf Davíðsson upphafsmann þessarar 

merkingarbreytingar orðsins. Gera má ráð fyrir því að það hafi tekið tíma fyrir 

íslensku þjóðina að venjast þessari nýju merkingu orðsins en með tíð og tíma náði 

nútímamerkingin þó yfirhöndinni. Eftir 1940
7
 þekktist orðið nær eingöngu í tengingu 

við viðhorf Íslendinga gagnvart hinum ýmsu yfirnáttúrulegu og dulrænu fyrirbærum.

 Árni Björnsson vildi í þessari grein sinni sýna fram á að orðið þjóðtrú í 

þessari nútímamerkingu væri ekki rétta orðið yfir þessi viðhorf Íslendinga gagnvart 

allskyns yfirnáttúrulegu fyrirbærum. Að tala um trú í sambandi við þau væri í raun 

og veru rökleysa og benti á að frekar ætti að nota nota orðið efahyggja þar sem 

meirihluti þjóðarinnar væri ekki endilega trúaður á þessi dulrænu fyrirbæri.
8
 Með 

efahyggju er átt við þá afstöðu að ekkert sé hægt að vita með fullri vissu sem passar 

vel í þessari umræðu. Á heildina litið vill Árni þá heldur tala um furðutrú og biður 

fólk að hlífast við að tönglast á orðinu þjóðtrú í tíð og ótíma.
9
 Hann kemur inn á að 

Íslendingar séu upp til hópa mjög tregir til að afneita yfirnáttúrulegum hlutum og 

gætu ástæður þess meðal annars legið í því hversu óstöðug íslensk náttúra er. Fólk 

ólst upp við að allt gæti gerst, þar á meðal að eyjur gætu risið úr hafi og horfið aftur, 

jarðskjálftar og jökulhlaup gætu sópað burt heilu byggðarlögunum eða að tún og engi 

væru skyndilega hulin ösku vegna eldgoss. Hér var í gildi reglan: „Það er aldrei að 

vita“ því að svo virtist sem enginn gæti verið viss um neitt.
10

   

 Í kjölfar greinarinnar spruttu víðsvegar upp umræður um notkun orðsins. 

Einn af þeim sem skrifaði um notkun þess var Christopher Pons sem benti á að í 

þessari umræðu væri mikilvægt að skilgreina hvað það er „að trúa“ því að 

yfirgnæfandi hluti Íslendinga hallist vissulega að þjóðtrú ef með trú sé verið að tala 

                                                 
6
 Ólafur Davíðsson, Ég læt allt fjúka, 121. 

7
 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 82-83. 

8
 Árni Björnsson, Trú og efi, 165; Gunnell, Heima á milli, 899. 

9
 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 104. 

10
 Sama, 93. 
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um „að laga sig, í athöfnum og atferli, að viðhorfum tengdum hugmyndinni um 

yfirnáttúrulegar verur.“
11

 Öðru máli gilti hinsvegar ef með trú væri verið að tala um 

þá fullyrðingu að yfirnáttúrulegar verur væru í raun og veru til, því að tiltölulega lítill 

hluti Íslendinga hneigðist að því.
12

 Terry Gunnell, prófessor í þjóðfræði, segir í grein 

sinni „Heima á milli“ að ef trú er notað yfir trúarviðhorf sem fólk ,,heldur” að séu 

sönn að þá sé lítið að því að nota orðið þjóðtrú yfir trúarviðhorf fólks og að því leyti 

sé þjóðtrúin langt frá því að vera útdauð.
13

 Hann heldur áfram og segir:   

Hún [þjóðtrúin] aðlagast einfaldlega nýjum aðstæðum og tekur 

breytingum. Eins og ég hef oft sagt við útlenda blaðamenn sem hafa 

áhuga á íslenskri þjóðtrú þá er mjög áhugavert að velta fyrir sér hve 

mikið af okkar daglegu „vitneskju“ í dag byggist í raun á „trú“. Góð 

dæmi eru heimsfréttir, saga, landafræði og fjármál heimsins (eða 

þjóðarinnar). Í blindni „treystum við á“ (frekar en vitum) þær 

„staðreyndir“ sem við fáum (oft munnlega) frá jafningjum okkar s.s. 

kennurum, stjórnmálamönnum, prestum, fréttamönnum og 

veðurfræðingum. Eru þessar „staðreyndir“ eitthvað raunverulegri fyrir 

okkur en þær sem fólk sagði af tröllum í fjöllunum á átjándu öld?
14

 

Með þessu er Gunnell, samkvæmt mínum skilningi, að segja að við vitum í raun og 

veru jafn mikið, eða jafn lítið, um veraldlega hluti og þá yfirnáttúrulegu. Þjóðtrúin 

lifi því ennþá góðu lífi í þjóðfélaginu.      

 Þrátt fyrir að ég sé að mörgu leyti sammála Árna í sambandi við notkun 

orðsins þá mun orðið þjóðtrú, sem skilgreint var í byrjun kaflans, verða notað í 

ritgerðinni vegna hversu sterkt fólk tengir dulræn öfl við það á okkar tímum og til að 

forðast misskilning. Í henni verður þá einnig fjallað um hvernig þjóðtrú birtist okkur 

sem menningararfur og er þá réttast að líta á hugtakið menningararfur.   

2.2 Menningararfur  

Menningararfur sem hugtak er í eðli sínu ekki mjög gamalt og ruddi sér í raun ekki 

                                                 
11

 Pons, Gegn þjóðtrú, 143. 
12

 Sama. 
13

 Gunnell, Heima á milli, 900. 
14

 Sama. 
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rúms fyrr en stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina og fékk aukið vægi í kringum 1970 -

1980.
15

 Í raun má flokka menningararf í óáþreifanlegan arf og áþreifanlegan arf. 

Lengi vel var menningararfur Íslendinga aðeins tengdur við fornbókmenntirnar og 

merka muni í Þjóðminjasafninu. Eins og fyrr segir jókst fyrirferð orðsins í seinni tíð 

og merking þess því orðin mun víðari. Orðið er í dag notað yfir gömul 

menningarverðmæti sem yfirleitt hafa gildi fyrir einhvern ákveðinn hóp.
16

 Undir 

menningarverðmæti má meðal annars flokka uppskriftir, leiki, hannyrðir, kveðskap 

og húsasmíði. Þennan sameiginlega arf er þannig hægt að finna hvar sem er í 

kringum okkur. Það fyrsta sem flestir Íslendingar hugsa eflaust um þegar þeir heyra 

orðið „menningararfur“ til dæmis íslenski þjóðbúningurinn, glíma og 

Íslendingasögurnar. Þetta er til marks um það hversu natnir Íslendingar hafa verið að 

upphefja þessa hluti, meðal annarra, og í dag má segja að til dæmis þjóðbúningurinn 

sé á vissan hátt heilagur
17

, sem og Íslendingasögurnar.    

 Menningararfur einkennist helst af því að það sé verið að „hampa einhverju 

úr fortíðinni, vekja athygli á að eitthvað frá fyrri tíð sé sérstakt eða einstakt, fagna því 

og frægja það.“
18

 Hann byggi þá helst á einhverri trú um hvernig hlutirnir voru og 

meginmarkmið sé að þjóna tilgangi í samtímanum. Jafnframt skýri hann fortíðina í 

ljósi samtíðar og gefi þannig samtímanum einhverja merkingu og tilgang í senn. 

Menningararfur tengist þannig á ákveðinn hátt ættjarðarást.
19

 Timothy og Boyd vilja 

meina í bók sinni, The Meaning of Heritage and Heritage Tourism, að 

menningararfur sé eitthvað sem einkennist af vali, þ.e. að samfélagið velji á hverjum 

tíma hvað það vilji að sé varðveitt og hvað ekki. Þessi einskonar „sía“ breyti svo án 

vafa um áherslur á mismunandi tímum og á milli samfélaga.
20

   

 Breski fræðimaðurinn David Lowenthal, höfundur The Heritage Crusade and 

the Spoils of History, segir menningararf hafa margþætt jákvæð áhrif. Til að mynda 

                                                 
15

 Klein, Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others, 2006. 
16

 Helgi Þorláksson, Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga, 316. 
17

 Valdimar Tr. Hafstein, Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum, 323-328. 
18

 Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, í Helga Þorlákssyni, Sagnfræðin í 

heimi menningararfs og minninga, 317. 
19

 Sama. 
20

 Timothy og Boyd, Heritage Tourism, 2. 
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tengi hann okkur við forfeður og niðja, tengi saman nágranna og ættjarðarvini og ýti 

undir sterka sjálfsmynd. Hann geti hinsvegar líka átt sínar neikvæðu hliðar því hann 

getur verið harðráður, spilltur og vonlaus. Fortíðin virðist hafa orðið að einhverjum 

fjarlægum og framandi stað þar sem fólk gerði hlutina með allt öðrum hætti en það 

gerir í dag. En hversu mikið sem við vitum um fortíðina, getum við augljóslega 

aldrei verið viss nákvæmlega hvernig var í raun að lifa í henni.
21

   

 Valdimar Tr. Hafstein, dósent í þjóðfræði, hefur fjallað um 

menningararfsvæðingu, sem samfara öðrum ,,væðingum“ í heiminum hafi ,,umbreytt 

ólíkustu hlutum, atferli og ummerkjum fortíðar í menningararf“.
22

 Fólk reynir sífellt 

að tengja fortíðina og nútíðina og telur Valdimar það segja okkur meira um okkar 

tíma og okkur sjálf frekar en eitthvað um fyrri kynslóðir. Hann kemur einnig inn á 

það að menningararfur sé nútímalegur og sá sem eigi menningararf sé nútímamaður. 

Verndun menningararfsins sé þannig tæki til að nútímavæða fólk. Hún skilur á milli 

fólksins og arfsins. Einnig er stöðugt verið að kenna hinum almenna manni að horfa 

á umhverfi sitt út frá sjónarhorni minjavarðarins því að menningararfur er ekki síst 

ákveðið sjónarhorn á tilveruna.
23

 Það er eitthvað sem mér finnst nauðsynlegt að 

kenna fólki, þ.e. að auka almennan skilning fólks á menningarfinum því það kann að 

vera ein af aðalforsendum þess að hægt sé að þróa menningartengda ferðaþjónustu á 

traustum og góðum forsendum.
24

       

 En hvers vegna þessi aukni áhugi í dag á menningararfi? Samkvæmt 

Lowenthal hefur reynslan sýnt okkur að við metum menningararf okkar mest þegar 

hann á undir högg að sækja, það er að segja þegar okkur finnst að að honum steðji 

mikil hætta.
25

 Þessi ,,hætta“ sem hér um ræðir gæti á okkar tímum meðal annars 

falist í hnattvæðingunni en fólk gerir meira af því að ferðast í dag en áður fyrr og sest 

jafnvel að á nýjum og framandi slóðum,
26

 sumir reyndar í neyð, þ.e. flóttamenn. Það 

eru því án alls vafa margir Íslendingar sem telja að menningararfi þeirra stafi ógn af 

                                                 
21

 Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, xiii-xiv. 
22

 Valdimar Tr. Hafstein, Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum, 314. 
23

 Sama. 
24

 Tómas I. Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, 13. 
25

 Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of history, 24. 
26

 Ólafur Rastrick, Menningararfur í fjölmenningarsamfélagi, 335. 



17 

 

 

þeirri flóru menningar sem fólk af erlendu bergi brotnu kemur með til landsins. Við 

höfum því einhverja tilhneigingu til að greina ,,okkur“ frá ,,hinum“ og gerum það 

með því að upphefja eigin menningararf.
27

 Lowenthal kemur jafnframt inn á að í 

þessum heimi, sem jafn hrjáður er af hungri, fátækt, fjandskap og átökum og raun ber 

vitni, finni fólk á einhvern hátt huggun í fortíðinni til þess að sefa mestu sorgina sem 

þessu fylgi.  Til að hörfa undan þessum sorglegu hlutum finni það því þörf fyrir að 

hverfa aftur til fortíðar til arfleifða forfeðra sinna.
28

  Barbro Klein er einnig ein af 

þeim sem hefur reynt að skilgreina hugtakið en hún segir að einn þáttur þess að það 

sé svo vinsælt sé aukinn áhugi á sögu og uppruna.  Annar þáttur þess sé svo með 

hliðsjón af hagkvæmni og með því bendir hún á ferðaþjónustu.  Mörg dýrmæt 

tilbrigði menningararfs hefðu varla getað lifað af ef ekki væri fyrir vöxt 

ferðaþjónustunnar sem nú er orðin ein arðbærasta atvinnugrein í heimi.
29

 

2.3 Menningartengd ferðaþjónusta  

Eins og fram kemur hér á undan er ein af þeim atvinnugreinum sem byggir helst á 

menningararfi menningartengd ferðaþjónusta. Samkvæmt Samgönguráðuneytinu 

merkir hugtakið þá ferðaþjónustu sem gerir menningu einhvers ákveðins staðar eða 

þjóðar að vörumerki sínu með mismunandi hætti og notar hana sem aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn.
30

 Höfundar bókarinnar Cultural Tourism, Bob McKercher og Hilary du 

Cros, segja hinsvegar erfitt að útskýra hugtakið í einni eða tveimur setningum því 

afbrigði útskýringa séu mjög mörg.
31

       

 Síðan á dögum Rómverja hefur fólk um allan heim ferðast í 

menningartengdum tilgangi, án þess að það hafi verið skilgreint þá sem 

menningartengd ferðaþjónusta. Það var ekki fyrr en seint á 8. áratugnum sem byrjað 

var að tala um menningartengda ferðaþjónustu sem sérstaka grein innan 

ferðaþjónustunnar. Upphaflega var horft á þessa grein ferðaþjónustunnar með þeim 

augum að hún myndi nær eingöngu hæfa þeim vel menntuðu og efnameiri í 

                                                 
27

 Sama. 
28

 Lowenthal, The Heritage Crusade and the spoils of history, xxiii. 
29

 Klein, Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others, 2006. 
30

 Tómas I. Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, 13.  
31

 McKercher og du Cros, Cultural Tourism, 3. 
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samfélaginu., þeim sem leituðu eftir einhverju öðru en sandi, sjó og sól í fríum 

sínum. Í dag er hún hinsvegar orðin að nokkurs konar tískufyrirbrigði líkt og vistvæn 

ferðamennska var eitt sinn.
32

        

 Síðustu ár hefur menningartengd ferðaþjónusta á Íslandi, sem og 

annarsstaðar, verið í sífelldri þróun og hlotið meira vægi með auknu menntunarstigi 

og almennum áhuga á menningu og menningarviðburðum.
33

 Jón Jónsson og Kristinn 

Schram telja þessa aukna umræðu um menningartengda ferðaþjónustu varanlega 

breytingu á áherslum og að hún verði varanleg vegna þeirra kosta sem fylgja 

uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu umfram aðra geira þessarar 

atvinnugreinar, t.d. fjöldaferðamennsku. Rökin fyrir uppbyggingu menningartengdrar 

ferðaþjónustu hér á landi telja Jón og Kristinn aðallega hafa verið byggðasjónarmið, 

það er að segja til að efla atvinnu og hafa jákvæð félagsleg áhrif.
34

   

 Eins og Helgi Þorláksson kemur inn á er þá yfirleitt lögð áhersla á að gera 

arfinn sýnilegan og helst að setja hann á svið.
35

 McKercher og du Cros fjalla um í 

bók sinni hvernig hægt sé að breyta menningararfi í vöru innan menningartengdrar 

ferðaþjónustu og telja þar upp nokkur atriði sem virðast vera undirstöðuatriði í 

velgengni. Í fyrsta lagi þarf að vera góð saga á bakvið fyrirbærið sem ferðaþjónustan 

byggir á sem einhvern hátt blæs þá lífi í það og gerir það áhugaverðari fyrir vikið. Að 

segja sögu gefur ferðamanninum einnig merki um hvernig megi túlka eða nota 

fyrirbærið. Í öðru lagi er mikilvægt, eins og fyrr segir, að blása lífi í hlutinn því að 

skemmtun er yfirleitt mikilvægasti þáttur flestra upplifana. Ef ferðamanninum er 

skemmt er hann í flestum tilvikum reiðubúinn til að eyða meiri tíma á staðnum sem 

gefur honum tækifæri til að upplifa hann á annan og dýpri hátt. Í þriðja lagi þarf 

ferðaþjónustan að bjóða upp á einhverja upplifun, þ.e. að ferðamaðurinn geti 

upplifað staðinn eða hlutinn á persónulegan hátt. Í fjórða lagi er mikilvægt að hugsa 

um að fyrirbærið sem verið er að kynna sé sett fram á þann hátt að hún höfði til 

ferðamannsins og hans þekkingu og umhverfi. Í fimmta lagi er nauðsynlegt að leggja 

                                                 
32

 Tighe, The arts/tourism partnership, í McKercher og du Cros, Cultural Tourism, 1. 
33

 Tómas I. Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, 13. 
34

 Jón Jónsson og Kristinn Schram, Tækniminjasafn Austurlands, 9. 
35

 Helgi Þorláksson, Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga, 317. 
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áherslu á gæði og áreiðanleika. Í þessari ört vaxandi atvinnugrein hefur almenningur 

úr gríðarlega mörgu að velja og velur þá það sem hann metur vera bestu gæðin.
36

  

 Meðal þeirra kosta sem talið er að menningartengd ferðaþjónustu hafi í för 

með sér, samkvæmi Jóni Jónssyni og Kristni Schram, eru þau miklu margfeldnisáhrif 

sem hún hefur á svæðinu sem skilar sér í jákvæðum áhrifum á efnahag og mannlíf. 

Margvíslegar leiðir opnast til þess að ferðafólk kaupi þjónustu og varning og skilar 

það miklum fjármunum í kassa heimamanna.  Hún opnar einnig nýja möguleika á 

sjálfbærri þróun á landsbyggðinni. Uppbygging menningartengdrar ferðaþjónustu 

felur einnig í sér aukna samkeppni og vaxandi þörf fyrir góða markaðsetningu og 

kynningu og leiðir þannig af sér aukin gæði ferðaþjónustunnar í heild. Til að svæði 

hefjist handa við uppbyggingu hennar þarf ákvörðunin að vera vel ígrunduð og er 

nauðsynlegt að menn viti hvers vegna ráðast skuli í slíka framkvæmd og hafa rökin á 

hreinu.
37

          

 Í grein eftir Erlend Haraldsson, „Íslensk þjóðtrú og dultrú í alþjóðlegum 

samanburði“, fjallar hann um niðurstöður þjóðtrúarkönnunar sem hann framkvæmdi 

á árunum 1974-1975. Könnunin leiddi ýmislegt í ljós og fjallaði að meginefni um 

þrjú svið: séríslenska þjóðtrú, dulræn fyrirbæri og trúarleg efni. Samkvæmt Erlendi 

er það hin séríslenska þjóðtrú, ásamt trúnni á drauga, sem hefur vakið hvað mesta 

athygli meðal útlendinga á Íslandi af þessum þremur sviðum en merkilegt þykir 

hversu mikla alþjóðafrægð við höfum öðlast fyrir furðutrú í ljósi þess hversu lítið 

hlutfall Íslendinga segjast vera sanntrúaðir á drauga, huldufólk eða aðrar 

dularverur.
38

 Að mati Árna Björnssonar hafa þeir sem trúa á furðuverur yfirleitt verið 

eftirsóttir af til dæmis blaðamönnum og öðru fjölmiðlafólki enda hafa dularfull 

fyrirbæri jafnan verið talin meira spennandi frásagnarefni en daglegt amstur. 

Íslendingar virðast vera mjög stoltir af furðutrú sinni og eru nokkrir sem gera sér 

hana jafnvel upp til að gera sig eftirsóknarverðari hjá fjölmiðlum. Með þessum hætti 

er allkyns furðutrú Íslendinga orðin útflutningsvara sem á að laða ferðamenn til 

landsins en eins og flestir ættu að vita er ferðaþjónusta orðin ein mikilvægasta 

                                                 
36

 McKercher og du Cros, Cultural Tourism, 122-127. 
37

 Jón Jónsson og Kristinn Schram, Tækniminjasafn Austurlands, 9. 
38

 Erlendur Haraldsson, Íslensk þjóðtrú og dultrú í alþjóðlegum samanburði, 180. 
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atvinnugrein landsmanna.
39

        

 Samkvæmt McKercher og du Cros er menningartengd ferðaþjónusta sú grein 

innan ferðaþjónustubransans sem vex hvað hraðast. Erfitt er að fullyrða um hver 

framtíð hennar er og fer það einnig allt eftir því hvort litið er á framtíðina með 

björtum augum eða ekki. Annars vegar má því vera bjartsýnn og líta svo á að þessi 

hraða þróun sé til hins góða. Til menningartengdrar ferðaþjónustu eru gerðar 

ákveðnar kröfur sem sífellt hækka með aukinni fágun ferðamanna og auknum 

tækifærum til að ferðast. Hinsvegar stafar menningu, eins og fyrr hefur verið komið 

inn á, ógn af öllum mögulegum toga, til að mynda stríði, náttúruhamförum og 

auknum fólksfjölda. Í raun er hægt að líta á ferðaþjónustu eina og sér sem tvíeggja 

sverð. Hún getur bæði verið séð sem ógn en einnig sem mögulegur bjargvættur. Það 

er því mikilvægt að átta sig á möguleikum fyrirbærisins innan menningartengdrar 

ferðaþjónustu og móta upplifunina þannig að hún höfði til þess markhóps sem sóst er 

eftir, því þannig geri það stjórnendum kleift að ná valdi á fyrirbærinu sem er verið að 

nota.
40

 

3 Borgarfjörður eystra  

3.1. Staðhættir  

Borgarfjörður eystra er nyrstur Austfjarðanna og er þangað rúmlega 70 kílómetra 

akstur frá Egilsstöðum. Leiðin liggur um Vatnsskarð sem skilur Hérað og Njarðvík 

að. Á milli Njarðvíkur og Borgarfjarðar liggja svo Njarðvíkurskriðurnar, hlykkjóttar 

og snarbrattar. Ólafur Olavius ferðaðist um Ísland árin 1775-1777 og fjallar stuttlega 

um Njarðvíkurskriður í Ferðabók sinni: 

Milli Njarðvíkur og Borgarfjarðar liggur leið, sem heitir 

Njarðvíkurskriður.  Er það einn hinn hættulegasti vegur á Íslandi, því að 

bæði er þar snarbratt og gatan svo mjó, að sá sem fer þar um sér ekkert 

annað en grængolandi sjóinn og hvítan sandbotn hans fyrir neðan sig.  

Þess vegna er það, að sumir, sem er svimagjarnt og óvanir leiðinni, láta 
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binda um sig reipi og leiða sig af tveimur fylgdarmönnum yfir 

hættulegasta hluta leiðarinnar.
41

   

Samkvæmt þessari lýsingu hefur ekki verið mjög fýsilegt að fara þessa leið, þó að í 

dag sé hún ágæt yfirferðar og vegurinn langt frá því sá versti eða hættulegasti á 

landinu. Fara varð verulega gætilega því minnstu mistök gátu fleytt manni mörg 

hundruð metra leið niður í fjöru og þarf varla að spyrja um afleiðingar þess. 

Njarðvíkurskriðurnar hafa í gegnum tíðina verið þekktar sem búsetustaður óvættarins 

Nadda, sem þar átti að hafa hafst við á fornsögulegum tíma en nánar verður farið út í 

það síðar.  

Mynd 1. Njarðvíkurskriður á 6. áratugnum. 

          

 Eftir að hafa þrætt hlykkjóttar Skriðurnar tekur við Borgarfjörður eystra. Í 

raun heitir fjörðurinn bara Borgarfjörður en til að aðgreina hann frá hinum tveimur á 

landinu virðist þetta síðara nafn, eystra, hafa fest nokkurnveginn á honum í gegnum 

tíðina. Áberandi er stór klettaborg í miðjum firðinum sem kallast Álfaborg og er þar 

sagt höfuðból álfa á Austurlandi.
42

 Ennfremur er hún sögð höll álfadrottningar 
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 Ólafur Olavius, Ferðabók, 121. 
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 Guðrún Hvönn Sveinsdóttir, Staldrað við á Borgarfirði eystra, 21. 
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Íslands og líklegt þykir að hún sé í raun nafngjafi fjarðarins.
43

 Þorpið í firðinum 

heitir Bakkagerði og stendur við fjarðarmynnið, umkringt tignarlegum og sérstæðum 

fjallahring. Þónokkur byggð er einnig á sveitabæjum í firðinum. Borgarfjörður er 

rómaður fyrir mikla náttúrufegurð en í fjallahringnum eru hvað mest áberandi 

Dyrfjöll, dökk blágrýtisfjöll, sem standa vígaleg yfir þorpinu sjálfu að vestanverðu 

og draga nafn sitt af stóru klettaskarði í þeim miðjum. Austanmegin í firðinum má 

svo finna ljós líparítfjöll sem setja mikinn svip á landslagið í kring og eru 

skemmtilega mikil andstæða við hin dökku fjöll beint á móti. Litafegurð fjarðarins er 

því mikil og á sinn þátt í því að gera umhverfð jafn sérstætt og það er.  

 Í Landnámu segir að Veturliði Ásbjarnarson hafi numið Borgarfjörð eftir 880, 

en um það leyti tóku flestir Austfirðir að byggjast. Búsetustaður Veturliða er ekki 

nefndur þar
44

 en í bókinni Austurland – safn austfirskra fræða telur Halldór 

Stefánsson að líklegasti búsetustaður hans hafi verið á Hofströnd sem er austanmegin 

í firðinum en þar hafa fundist hoftættur.
45

 Ármann Halldórsson telur þau rök 

hinsvegar vafasöm þar sem ,,hof“ geti einfaldlega þýtt að bærinn standi hátt og finnst 

honum einnig ólíklegt að tóttir frá landnámsöld séu enn sýnilegar.
46

  

 Borgarfjarðarhreppur teygir sig lengra út fyrir fjörðinn sjálfan en honum 

tilheyra líka Víkurnar sunnan hans og Njarðvík til norðurs en svo hefur verið alla þá 

tíð er saga spannar. Víkurnar fyrir sunnan, sem um ræðir, eru Brúnavík, Hvalvík, 

Glettinganes, Kjólsvík, Breiðavík (með Litluvík), Herjólfsvík, Húsavík og Álftavík 

ytri.
47

 Mikil byggð var á þessum víkum áður fyrr en þær eru allar komnar í eyði í 

dag. Flestir bjuggu þar árið 1894 eða samtals 140 manns. Lífið á þessum tíma snerist 

mestmegnis um sjálfsþurftarbúskap og fólkið hefur þannig bókstaflega lifað af því 

sem landið gaf. Strax eftir aldamótin 1900 byrjaði íbúum að fækka. Þótt erfitt sé að 

segja til um nákvæmar ástæður fólksfækkunarinnar telur Áskell Heiðar Ásgeirsson, 

landfræðingur, að slæmt árferði, vesturferðir og þéttbýlismyndun gætu verið helstu 

orsakir. Nokkur fjölgun varð þó á Víkum í kringum 1915 og aftur um 1925 en eftir 
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 Landnámabók, 1968 Í Halldóri Stefánssyni, Landnám í Austfirðingafjórðungi, 60. 
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það fækkaði íbúum stöðugt þar til öll byggð lagðist að mestu af um miðja síðustu 

öld. Tæknivæðingin í byrjun 20. aldar tók þannig sinn toll en hún náði ekki alla leið 

til Víkna svo að þær og önnur sambærileg svæði helltust úr lestinni. Eðlilega 

breyttust viðhorf og kröfur í kjölfar þessa og íbúar Víkna leituðu á önnur mið því 

grundvöllur byggðarinnar var í raun brostinn.
48

 1. janúar 1973 féll Loðmundarfjörður 

einnig undir Borgarfjarðarhrepp en hann var áður sjálfstæður hreppur og er 

Borgarfjarðarhreppur því samtals um 441 km² í dag. 

3.2 Íbúar, atvinna og félagsmál  

Kauptúnið Bakkagerði fékk verslunarréttindi árið 1895 og í kjölfarið fór þar að 

myndast vísir að þéttbýliskjarna.
49

 Á eftirfarandi línuriti má sjá fólksfjöldaþróun 

hreppsins í heild, frá 1901 til dagsins í dag.  Inn í þessum tölum teljast vitanlega líka 

íbúar Víkna sem voru, eins og fyrr segir,  allmargir fram undir miðja 20. öldina þegar 

byggðir þar lögðust í eyði.  

50
 

Eins og sjá má á línuritinu hefur fólksfjöldi farið dvínandi, hægt og bítandi. Flestir 

voru íbúar Borgarfjarðarhrepps árið 1915 eða um 448 talsins.
51

 Ástæðuna fyrir þeim 

mikla fólksfjölda má sennilega rekja til mikils uppgangs á svæðinu, meðal annars 
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 Áskell Heiðar Ásgeirsson, Byggðin á Víkum við Borgarfjörð eystra, 53-58. 
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 Magnús H. Helgason, Atvinna, verslun og almenn hreppsmál 1895-1950, 94. 
50

 Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990, 2012; Hagstofa Íslands, Mannfjöldi 
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vegna góðs fiskiafla. Þá má nefna að árið 1915 voru íbúar kauptúnsins orðnir fleiri en 

þeir sem bjuggu í sveit innan hreppsins. Aldrei hefur verið jafn mikil hlutfallsleg 

fjölgun íbúa í hreppnum og á tímabilinu 1905-10.
52

 Samkvæmt Hagstofu Íslands eru 

129 íbúar skráðir í Borgarfjarðarhreppi í dag, árið 2012, en taka verður inn í myndina 

að inn í þessum tölum eru þeir sem eiga lögheimili í hreppnum en dvelja þar ekki 

allan ársins hring, eins og námsmenn sem hafa aðsetur annarsstaðar yfir veturtímann.

 Aðalatvinnuvegur allflestra landsmanna fram á 20. öld var landbúnaður. 

Fiskveiðar voru nær eingöngu stundaðar sem aukagrein á 19. öld á Íslandi og var það 

þannig á Borgarfirði fram undir aldamótin 1900. Á tímabilinu 1895-1950 voru í raun 

einu atvinnugreinarnar landbúnaður og fiskveiðar og var það hið hefðbundna 

bændasamfélag sem mótaði menningu og mannlíf í hreppnum. Í Bakkagerði gat 

fólkið með góðu móti stundað bæði fiskveiðar og landbúnað því stutt var á 

fiskimiðin og undirlendi var nægt fyrir smærri bú. Með tæknivæðingunni breyttist 

margt, meðal annars verktækni í landbúnaði. Það þýddi að færri þurfti til að sinna 

hverju búi og í kjölfarið sköpuðust skilyrði fyrir auknum veiðum. Nokkrir reyndu 

einnig að hagnast á verslun og árið 1918 var Kaupfélag Borgarfjarðar stofnað og 

varð á stuttum tíma leiðandi fyrirtæki í verslun. Kreppuárin frá 1930-1940 komu 

niður á hag Borgfirðinga, sem og annarra landsmanna, en hafði þó reyndar engin 

stórvægileg áhrif í þessu fábreytta samfélagi þar sem aðallega var stundaður 

sjálfsþurftarbúskapur, annað en smávægilega fólksfækkun.    

  Talsverðar breytingar áttu sér stað í hreppnum á 5. áratugnum og átti aukin 

vélbátaútgerð stærstan þátt í því. Árið 1945 var steypt bryggja í Bakkagerði sem kom 

sér vel fyrir útveginn, enda góð hafnarskilyrði mikilvæg fyrir þorp sem hefur 

lífsviðurværi sitt af sjónum. Vegna þessa þótti mikilvægt að reisa frystihús sem 

kaupfélagið lét gera árið 1949 og skapaði þar með forsendu fyrir verkalýðsstétt, sem 

áður hafði ekki verið til. Fram að því voru menn aðallega sjálfs síns herrar eða unnu 

sem vinnumenn hjá bændum. Bygging frystihússins reyndist síðar meir þung í skauti 

fyrir kaupfélagið, en árið 1967 yfirtók Kaupfélag Héraðsbúa starfsemina.
 
 Þremur 

árum fyrr hafði frystihúsið hætt tímabundið rekstri og hóf ekki aftur starfsemi fyrr en 
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1969. Þrátt fyrir erfiðleika var reynt að halda húsinu gangandi en árið 1991 var 

ákveðið að því yrði endanlega lokað
53

 og var skortur á fiski þar aðalástæðan.
54

 Á 

þessu 5 ára tímabili sem frystihúsið var lokað á 7. áratugnum sátu íbúar þó ekki 

auðum höndum því síldarvinnsla hófst árið 1962 og stóð fram til 1967 þegar 

síldarstofninn hrundi. Þrjú síldarfyrirtæki störfuðu í firðinum á þessum árum og með 

þeim jókst atvinna til mun. Í raun mætti kalla síldarárin góðæristíma á Borgarfirði en 

almenningur hafði þá mun meira á milli handanna en áður. Þrátt fyrir þetta góðæri 

fækkaði fólki í Borgarfjarðarhreppi umtalsvert. Árið 1973 var svo hafnarvandi 

hreppsins leystur og gerð var smábátahöfn við Hafnarhólma, austan megin í firðinum 

og hefur í gegnum tíðina verið unnið í áföngum við byggingu hennar.
55

  

  

Mynd 2. Síldarvertíð á Borgarfirði. 

           

 Það var ekki fyrr en 1954 sem akfær vegur var opnaður frá Borgarfirði og 

upp á Hérað. Auðveldaði þetta margt fyrir heimamönnum, en fyrir opnunina höfðu 

einu samgöngur fyrir vöruflutninga verið sjóleiðis. Ekki var lengur nauðsyn að fara 
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gangandi eða á hestum til næstu byggðarlaga.
56

 Á þessum tímum, þar sem 

snjóruðningstæki voru kannski ekki algeng sjón, má gera ráð fyrir því að vegurinn 

hafi oft á tíðum lokast yfir veturna vegna þess hversu snjóþungt er á þessum slóðum, 

miðað við eigin reynslu.       

 Það er hægt að fullyrða að á Borgarfirði þreifst, og þrífst enn í dag, mikið 

félagsstarf. Á jafn litlum og einangruðum stað sem Borgarfjörður er, þarf fólk að 

vera duglegt að sjá sér fyrir skemmtun með einum eða öðrum hætti. Fyrsta alvöru 

félag fjarðarins var Lestrarfélag Borgarfjarðar sem var stofnað 1889. Eftir að ísinn 

var brotinn fóru fleiri félög að skjóta upp kollinum. Eitt aðalfélaganna, 

Ungmennafélag Borgarfjarðar, var stofnað 1917 og hafði þá meðal annars að 

markmiði að „reyna eftir fremsta megni að styðja, viðhalda og efla allt það sem er 

þjóðlegt og alíslenskt, og horfir hinni íslensku þjóð til gagns og sóma“.
57

 Síðustu 

áratugi hefur félagið lagt meiri áherslu á íþróttir en áður hafði verið gert og átti það 

sitt blómaskeið á áttunda áratugnum. Síðustu ár hefur þó félagið í sjálfu sér ekki 

verið mjög virkt sem slíkt. Eftir miðja 20. öldina fór að bera á breyttum 

þjóðfélagsháttum og voru þá félögin sem stofnuð höfðu verið ekki lengur dæmi um 

menntunar- og alþýðufélög heldur frekar áhugafélög um ýmis málefni. Á þeim tíma 

deildu flest félögin þó einu áhugamáli, sem var að byggja félagsheimili. Varð úr 

þeim draumi og eftir fjöldamörg ár í byggingu var félagsheimilið Fjarðarborg vígt 

árið 1973. Hefur það síðan þá gegnt margvíslegu hlutverki, til dæmis hýst 

grunnskólann og tónlistarskólann á tímabili og hafa einnig flestar fjölmennari 

samkomur verið haldnar þar.
58

 Veitingasala hefur mörg sumur verið starfrækt þar og 

árið 2002 opnaði Kjarvalsstofa á efri hæð hússins þar sem minning Jóhannesar S. 

Kjarval er heiðruð.         

 Eins og fyrr segir í kaflanum eru íbúar hreppsins aðeins 129 í dag.
59

 Þrátt 

fyrir lítinn íbúafjölda er samfélagið í miklum blóma, þá sérstaklega yfir 

sumartímann. Í Grunnskóla Borgarfjarðar eru allir 10 bekkir grunnskólans og á 
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skólaárinu 2011-2012 voru 15 nemendur sem stunduðu þar nám.
60

 Einnig er 

starfræktur leikskóli í sama húsnæði. Í dag eru á Borgarfirði gerðir út um 10-12 

smábátar.
61

 Þeim sinnir Fiskverkun Karls Sveinssonar en hún er í dag eina 

fiskvinnslufyrirtækið á staðnum og er starfrækt allan ársins hring. Kjörbúðin á 

staðnum sér  íbúum fyrir helstu nauðsynjum á virkum dögum yfir vetrartímann og 

útibú frá Landsbanka Íslands er opið þrisvar í viku.     

 Líkt og í öðrum litlum bæjarfélögum á landinu stendur Borgarfjörður í 

sífelldri og harðri baráttu fyrir tilveru sinni í heimi nútímans. Eins og áður kom fram 

hefur fólki fækkað allört á síðustu áratugum. Þó erfitt sé að negla niður hvað það er 

nákvæmlega sem veldur fólksfækkuninni þá hafa breyttar kröfur almennings um 

þjónustu án nokkurs vafa mikil áhrif.
62

 Íbúatala hreppsins hefur þó haldist frekar 

stöðug síðustu ár. 

3.3 Þjóðtrú á Borgarfirði  

Borgarfjörður eystra hefur, ásamt sinni stórfenglegu náttúru sem áður var fjallað um, 

löngum verið tengdur mikilli þjóðtrú og þá einna helst álfa- og huldufólkstrú. En 

hvers vegna? Þjóðsagnasöfnurum landsins eigum við vissulega margt að þakka, því 

án þeirra væru litlar sem engar heimildir til um þennan hulda heim sem virðist vera á 

svo mörgum stöðum á landinu. Á Austurlandi ber helstan að nefna Sigfús Sigfússon, 

en í hans safni er að finna mikið magn þjóðsagna frá Borgarfirði, en þar dvaldi hann í 

einhvern tíma og safnaði meðal annars sögum.
63

 Samkvæmt eigin talningu er í safni 

Sigfúsar að finna átta sagnir sem tengjast heimi álfa í Borgarfjarðarhreppi.
64

 Hér á 

undan var einnig sagt frá hinni stórbrotnu náttúru sem Borgarfjörður státar af en 

auðvelt er að ímynda sér að íbúar fjarðarins sitji ekki einir að þessum náttúruperlum 

heldur gætu þær vel verið híbýli yfirnáttúrulegra vera og vætta sem láta þó sjaldan 

sjá sig en til eru fjöldamargar sagnir í þjóðsagnasöfnum landsins
65

 sem styðja þær 
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kenningar, hversu trúverðugar sem þær eru. Álfaborgin, klettaborgin í miðjum 

firðinum, setur mikinn svip á fjörðinn og nær á einhvern hátt að blása lífi í þessar 

sagnir sem tengjast henni. Landslagið er því einhvernveginn vel fallið til 

álfabyggðar.        

 Borgarfjörður hefur alla tíð verið einangraður á vissan hátt og þá sérstaklega 

á þeim tímum þegar ekki var kominn almennilegur vegur yfir Vatnsskarðið og var 

fólk því sennilega ekki mikið að ferðast á milli nema í brýnni nauðsyn.
66

 Mín eigin 

ályktun er sú að vegna smæðar og einangrunar staðarins megi gera ráð fyrir því að 

fólk í hreppnum hafi verið samheldið og náið og má telja nokkuð víst þjóðtrúin hafi 

notið góðs af því. Borgfirðingar, ungir sem aldnir, hafa náð að varðveita sagnirnar og 

trúna vel og eru áhugasamir um miðlun þessara þátta til annarra eins og glöggt kemur 

fram í spurningalista sem sendur var út, en vikið verður að honum síðar. Þetta gefur 

til kynna að þessi huldi heimur eigi stað í hjarta þeirra. Í viðtali mínu við Elísabetu 

Sveinsdóttur telur hún að fólk sem búi í einangrun sé líklega næmara fyrir náttúrunni 

en aðrir sem búa í miklu þéttbýli. Til samanburðar bendir hún á sinn heimabæ, 

Kópavog, og segir að þar þrífist ekkert yfirnáttúrulegt lengur þar sem alltaf sé verið 

að raska ró þess með allskyns djöfulgangi.
67

       

 Það má þó einnig velta því fyrir sér hvort að þjóðtrúin væri jafn sterk í dag og 

raun ber vitni ef ekki væri fyrir ritaðar heimildir. En hversu sterk er þjóðtrúin í raun 

og veru á svæðinu? Er hún alveg ekta? Í þeirri umræðu vil ég vitna aftur í 

Christopher Pons úr fyrri kafla þar sem hann veltir fyrir sér hvað það þýði „að 

trúa“.
68

 Samkvæmt svörum úr spurningalista sem ég sendi á Borgfirðinga hallast 

flestir svarendur að því að ekki sé hægt að útiloka neitt í sambandi við 

yfirnáttúrulegar verur í umhverfi fjarðarins og þess vegna kjósi þeir að trúa að 

eitthvað sé þarna frekar en ekki. Enginn af þátttakendum tekur fram að hann hafi séð 

álf og sex af átján trúa ekki á álfa.
69

 Hins vegar kemur það skýrt fram að fólk hefur 
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gaman að þessum sögum sem þeim fylgi og rengi ekki þá sem segjast hafa séð álfa.
70

 

Út frá þessum gögnum má í raun túlka það svoleiðis að þessi þjóðtrú og álfatrú sem 

er svo ríkjandi á Borgarfjarðarsvæðinu sé frekar trú á hugmyndina um 

yfirnáttúrulegar verur og að fólk þar aðlagi sig, í atferli og athöfnum, að þeirri 

hugmynd. Samkvæmt Pons hneigjast einmitt flestallir Íslendingar að þess konar 

þjóðtrú og falla Borgfirðingar að miklu leyti í þann flokk. Það er erfitt að sanna 

nokkuð um svona lagað og því ekki hægt að stíla þetta uppspuna eða hreinan 

sannleika.           

 Álfatrú virðist hafa verið hluti af tilverunni og börnum verið innrætt að bera 

virðingu fyrir þjóðsögum og þjóðtrú og öðru sem tilheyrði borgfirskri menningu.
71

 Í 

blaðagrein úr Dagblaðinu Vísi frá 1988 svarar Helgi Arngrímsson spurningunni 

hvort hann trúi á álfa eða ekki, svo: „Ég neita ekki tilveru þeirra en ég trúi ekki á 

álfa. En eitt er ljóst að allar þessar sögur, sem bæði hafa magnast úr Borgarfirðinum, 

sem og af öðrum stöðum á landinu, eiga sér einhverja stoð í raunveruleikanum“.
72

 

Þarna neitar hann að trúa sjálfur á álfa en er þó ekki tilbúinn að afneita tilvist þeirra 

og virðist það einmitt vera almennt viðhorf á svæðinu, eins og fyrr kom fram. 

Vissulega hljóta þessar sögur að eiga sér einhverja stoð í raunveruleikanum. Sem 

dæmi má nefna sögu um þegar móðir eins viðmælandans, Elísabetar, týndi skærum 

sínum úr áhaldatösku en hún var ljósmóðir. Eitt sinn þurfti hún að rjúka til þegar von 

var á barni í heiminn en fann þá með engu móti skærin. Hún fann þó önnur skæri og 

tók á móti barninu. Einn morguninn þegar hún vaknar liggja skærin í vöggu 

Elísabetar, sem þá var kornabarn. Var það útskýrt svo að einhver að handan hafi 

hugsanlega fengið þau að láni, hvort sem það hafi verið álfur eða einhver önnur 

vera.
73

 Einfalda og rökrétta útskýringu væri eflaust hægt að finna á þessu, en fólk 

Elísabetar ákvað að túlka þetta svona. Munnmælasögur eins og þessar geta svo 

vissulega magnast upp og afbakast með tímanum.      

 Í bók Unnar Jökulsdóttur, Hefurðu séð huldufólk?, ræðir hún við Ástu 
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Jónsdóttur sem bjó nærri alla tíð á Borgarfirði. Að hennar mati var álfa- og 

huldufólkstrúin eitthvað sem hafi geta hjálpað fólkinu mjög mikið. Hún hafi gefið 

því trú á eitthvað fallegt, eitthvað sem það hafði ekki og heldur hún því fram að það 

hafi verið mjög mikils virði í samfélaginu.
74

 Þetta hafi því gefið fólkinu heilmikið 

andlega séð og þeim hafi jafnvel liðið betur við að „vita“ af einhverjum 

verndarvættum í kringum sig, þó það hafi ekki gert sér fullkomlega grein fyrir því 

hverskonar vættir væru á ferðinni. Í grein Guðrúnar Sveinsdóttur, „Á slóðum álfa á 

Borgarfirði eystra“ í tímariti Útivistar frá 1993 kemur hún inn á hafa verði í huga að í 

álfasögum felist fyrst og fremst óskir og draumar fólks um betri veruleika en álfar og 

huldufólks eru á vissan hátt fulltrúar fegurðarinnar og þess sem fólk dreymdi um. 

Eins og fyrr var komið inn á var Borgarfjörður mjög afskekkt hérað og fátækt 

ríkjandi á tímabili,
75

 eins og gekk og gerðist um land allt og þess vegna eðlilegt að 

fólk ætti sér drauma um betri veröld handan við hornið.  

3.3.1 Álfar, huldufólk og aðrar vættir  

Árið 1985 skrifaði Guðrún Sveinsdóttir lokaritgerð sína við Kennaraháskóla Íslands 

um þjóðsögur og uppeldislegt gildi þeirra. Samkvæmt talningu Guðrúnar voru þá til á 

prenti 126 þjóðsögur tengdar Borgarfirði eystra og flokkuðust 42 þeirra undir 

goðfræðisögur. Um þriðjungur þjóðsagna frá Borgarfjarðarsvæðinu falla því undir 

þann flokk en þess háttar sögur fjalla um álfa, tröll og verur sem eru í sjó eða 

vötnum.
 76

 Árið 1999 skrifaði svo Ólöf Guðmundsdóttir sína lokaritgerð í íslensku 

sem nefnist Álfheimar í Austri og tekur hún þar fyrir um tuttugu þjóðsögur frá 

Borgarfirði eystri og greinir þær. Samkvæmt niðurstöðum Ólafar virðast helstu 

höfðingjar íslenskra álfa hafa tekið sér bólfestu á Borgarfirði. Eins og fyrr hefur 

komið fram virðist álfadrottning Íslands hafa fundið sér ágæt híbýli í Álfaborg. Eins 

á álfabiskupinn að hafa aðsetur í Blábjörgum
77

 og álfakóngurinn sjálfur í 

Dyrfjöllunum.
78

 Almennt var svo talað um að Kirkjusteinninn í Kækjudal væri kirkja 
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álfaþjóðarinnar.
79

 Hvað fólk hefur fyrir sér í þessum málum er hinsvegar óvíst, fyrir 

utan auðvitað þær þjóðsögur frá svæðinu sem segja frá drottningu í klettaborginni. 

Halldór Stefánsson segir vættatrú hafa verið ríka á landnámsöld og megi vel vera að 

því hafi verið trúað að verndarvættur byggðarinnar hafi tekið sér bústað í 

klettaborginni. Með tímanum hafi svo þessi vættatrú tekið á sig mynd álfatrúar og 

heiti borgin því nú Álfaborg.
80

 Hjátrú í kringum þennan bústað álfadrottningarinnar 

hefur löngum verið mikil en hún hefur borist kynslóð fram af kynslóð. Samkvæmt 

heimildamönnum mínum úr viðtölum og spurningalistum virðast þeir allir vera 

sammála um að ganga þurfi vel um Álfaborgina og taka tillit til híbýla 

álfadrottningarinnar. Til að mynda er með öllu óheimilt að vera með læti, kasta 

steinum eða tína steina þar.
81

 Einnig virðist það vera algeng trú fólks að vondir álfar 

búi í syðri hluta borgarinnar, en þeir góðu í norðurhlutanum.
82

 Það eru þó skiptar 

skoðanir um þetta og sumir sem aldrei hafa heyrt á þetta minnst. Einn 

heimildamanna, fæddur 1955, nefnir sem dæmi um hjátrú þegar nokkrir strákar 

byggðu torfkofa neðan við og í Álfaborgina. Voru þeir beðnir um að rífa hann strax 

og var það gert næsta dag.
83

 Semsagt, mikil virðing hefur almennt verið borin fyrir 

álfunum sem þarna kunna að búa. Hér gildir kannski reglan að maður eigi að koma 

fram við aðra eins og maður vill að aðrir komi fram við mann sjálfan. Árið 1976 var 

svo Álfaborg með nokkurri spildu umhverfs, friðlýst sem fólkvangur af 

Náttúruverndarráði en um var að ræða alls 10 hektara svæði.
84

 Útsýnisskífu var 

komið fyrir á toppnum en gott útsýni er þaðan yfir allan fjörðinn.   

 Ólöf flokkaði sögurnar tuttugu sem hún tók fyrir frá Borgarfjarðarsvæðinu í 

fimm flokka og átta af þeim falla í flokkinn sem segir frá álfum sem sýna mönnum 

góðvilja. Í þeim flokki eru því flestar sögurnar og segir það okkur ýmislegt um 

hvernig samband álfa og íbúa hreppsins hefur verið í gegnum tíðina. Hulduþjóðin og 
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hin mennska þjóð á staðnum virðast þrífast vel saman. Merkilegt þykir í niðurstöðum 

Ólafar að engar „slæmar“ álfasögur finnast á svæðinu. Ef eitthvað slæmt er að finna á 

annað borð tengist það refsingum álfa þegar mennska kynið hefur ekki sinnt 

viðvörunum álfa.
85

 Þannig virðast íbúar fjarðarins og álfar búa saman í sátt og 

samlyndi og deila þessari stórbrotnu náttúrufegurð með sér. Sem dæmi um að 

viðvörunum hafi verið sinnt má taka fyrir söguna um þegar reisa átti sóknarkirkju 

upp á Álfaborginni.
86

 Einn sóknarnefndarmanninn dreymir þá stórfenglega konu sem 

kemur til hans og biður hann að koma í veg fyrir að kirkjan verði byggð á bústað 

hennar. Að lokum fer það svo að kirkjan er reist á melnum fyrir neðan Borgina. Þar 

var hún reist 1901 og stendur þar enn og nýtur kannski verndunar 

álfadrottningarinnar fyrir vikið.       

 Saga þessi lifnaði á vissan hátt við þegar Leikfélagið Vaka á Borgarfirði setti 

upp leikritið „Álfaborgin - margt er það í steininum sem mennirnir ekki sjá“ árið 

1995, á 100 ára verslunarafmæli Borgarfjarðar. Inn í leikritið var síðan fléttað sögum 

af ýmsum öðrum fígúrum úr nágrenninu, þessa heims og annars.
87

 Þegar minnst er á 

kirkjuna er ekki annað hægt en að tala um altaristöfluna sem þar hangir tignarleg. 

Þessi fallega altaristafla sýnir Jesú Krist flytja fjallræðuna uppi á Álfaborginni, með 

Dyrfjöllin í baksýn og allt í kringum hann situr fólk. Það var Jóhannes Sveinsson 

Kjarval sem málaði verkið árið 1914, að beiðni kvenfélags staðarins, en Kjarval ólst 

upp á Borgarfirði að hluta til.
88

 Það er óhætt að segja að umhverfið og álfatrúin í 

firðinum virðist hafa mótað ófá málverk hans og gefið honum innblástur en mörg 

þeirra eru draumi líkust og verulega ævintýraleg.     

 Áður hefur verið minnst á Njarðvík, sem liggur norðan við Borgarfjörð en 

engar álfasögur finnast þaðan sem þykir kannski undarlegt miðað við fjölda sagna úr 

Borgarfirði. Hinsvegar eru til sögur um að þar ættu bústaði tröll og óvættir.
89

 Þar ber 

helstan að nefna Nadda en hann átti að eiga híbýli í Njarðvíkurskriðunum. Í 

þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar segir að óvætturinn Naddi hafi þar tekið sér 
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bólfestu í gili einu og ófærar hafi þær verið er rökkva tók því granda vildi hann þeim 

sem áttu leið yfir. Var hann kallaður Naddi vegna þess að jafnan heyrðist glamur og 

gnadd í grjótinu á síðkvöldum. Jón nokkur Björnsson átti þó að hafa hætt sér í 

Skriðurnar um nótt. Allt kom fyrir ekki og hann mætti þessum óvætti, sem síðar var 

haft eftir Jóni að væri í dýrslíki að ofan en maður að neðan. Illvígur bardagi varð þá 

háður og hét Jón því að ef hann sigraði myndi hann reisa þar minnismark um guðs 

vernd á sér. Sigraði hann óvættinn að lokum og lét síðar meir reisa þar kross. Á 

krossinum má finna áletrunina: Effigiem Christi qui transis pronus honora anno 

MCCCVI.
90

 Hefur áletrunin very þýdd svo á íslensku: 

Þú sem að fram hjá fer, 

fram fall í þessum reit 

og Kristí ímynd hér 

auðmjúkur lotning veit.
91

 

Af þessari litlu vísu að dæma eiga þeir sem framhjá þessum krossi fara að krjúpa á 

kné og fara með bæn. Þetta myndi því flokkast sem einhverskonar ferðabæn. 

Samkvæmt áletruninni á krossinum á hann að hafa verið reistur árið 1306 en 

heimildum á krossi og prentuðum heimildum ber þó ekki saman um það því 

samkvæmt kirkjubókum var faðir Jóns er átti að hafa glímt við Nadda, Björn skafinn, 

uppi á 15. öld.
92

 Í Ferðabók Olafs Olaviusar kemur þessi latneska áletrun fyrir en 

hvergi er þar getið um ártal heldur birtist það fyrst í ferðabók Þorvalds Thoroddsen 

frá 1894.
93

 Það má því velta vöngum yfir því hvaðan þetta ártal birtist en ekki verður 

farið nánar út í það hér. Vitanlega stendur upprunalegi krossinn ekki lengur en sami 

kross hefur þó staðið frá árinu 1954 og vel áberandi þeim sem leið sína leggja í 

gegnum Skriðurnar. Einhver verndarmáttur gæti hugsanlega stafað af honum en 

verulega fá banaslys, sem vitað er um, hafa orðið þar í gegnum aldirnar. Ármann 

Halldórsson segir vitneskju um að sex menn hafi þar farist, sem þykja má mikil 
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mildi, en fyrsta slysið sem vitað er um varð 1602 og það síðasta árið 1909.
94

 Hvort 

sem þessi lága tíðni slysa sé æðri öflum eða ökufærni vegfarenda að þakka, má þó 

deila um eins og annað.     

3.3.2 Álfadans  

Álfadans var nær árviss viðburður á Borgarfirði á þrettándanum allt frá aldamótunum 

1900 og framan á 9. áratuginn.
95

 Reyndar var hann haldinn hátíðlegur á mun fleiri 

stöðum en á Borgarfirði, meðal annars á Akureyri og í Keflavík.
96

 Samkvæmt Árna 

Björnssyni var fyrsti álfadansinn, sem vitað er um, haldinn í Reykjavík á 

gamlárskvöld 1871.
97

 Á Borgarfirði voru það fyrst einstaklingar sem stóðu fyrir því 

að halda álfadansinn en síðar meir, eftir að Ungmennafélagið var stofnað 1917, tóku 

félagsmenn þess að sér að sjá um skemmtunina. Svo virðist sem skemmtun þessi hafi 

eingöngu verið haldin fyrir heimafólk, enda voru samgöngur fyrr á tíðum ekki góðar 

og jafnframt var hún haldin um vetur, á þrettándanum, svo samgöngur voru enn verri 

fyrir vikið.
98

 Voru þetta iðulega mjög vel sóttar skemmtanir af heimamönnum og 

hafa líklega fært einhverja smá birtu og gleði í skammdeginu. Venjulega var skipað í 

álfahirð en í henni voru kóngur, drottning, lífverðir, fánaberar og hirðmeyjar. Einnig 

var í hópnum að finna hirðfífl sem lét öllum illum látum meðal fjöldans.
99

 Aðrir 

þátttakendur völdu sér gervi að eigin vild og virtist það hafa verið kappsmál að láta 

ekki þekkja sig.
100

 Í Sögu Borgarfjarðar er sagt frá að farið hafi verið í skrúðgöngu 

frá skólanum að bálkesti sem staðsettur hafi verið við Álfaborgina. Þar hafi verið 

dansað og sungið í einhverja stund en eftir það hafi verið marserað aftur upp að 

skólanum þar sem stiginn var dans langt fram eftir nóttu.
101

    

 Áður en félagsheimilið Fjarðarborg kom til sögunnar fór skemmtunin eftir 

skrúðgönguna fram í gamla skólanum sem stóð fyrir framan þar sem Fjarðarborg 
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stendur í dag. Í viðtali mínu við Elísabetu minnist hún þess ekki að kveiktur hafi 

verið varðeldur, heldur segir hún hópinn hafa marserað að Álfaborginni og að svelli 

sem oft hafi þar myndast og þar hafi verið dansað þar til leiðin hafi legið aftur upp að 

skóla. Sá siður hefur þá sennilega verið í gangi á fjórða áratugnum, því Elísabet 

fluttist frá Borgarfirði árið 1943
102

. Í Morgunblaðinu árið 1986 birtist viðtal við 

Ármann Halldórsson sem fæddur var á Borgarfirði 1916. Þar minnist hann álfadans 

og álfabrennu á þrettándanum í Bakkagerði og segir að farin hafi verið blysför upp á 

Álfaborg og hafi þar einnig verið kveikt bál.
103

 Varðveist hefur söngtexti frá 1896 

sem finna má í bók Félags Borgfirðinga eystra í Reykjavík sem gefin var út á 

afmælishátíð þess 1989. Þar stendur að hann hafi verið sunginn við þrettándabál 

sama ár á Álfaborginni.
104

 Það styður frásögn Ármanns Halldórssonar um bálköstinn 

upp á sjálfri Álfaborginni, sem þó hefur ekki verið siður frá fyrstu áratugum 20. 

aldarinnar í tengslum við álfadans í hreppnum, samkvæmt mínum heimildarmönnum 

sem mundu þessa skemmtun hvað lengst.
105

 Merkilegt þykir mér að kveiktur hafi 

verið varðeldur uppi á borginni, í ljósi þess hversu hjátrúafullir Borgfirðingar hafa 

löngum verið í sambandi við þetta svæði og að ekki megi hrófla við steinum og 

gróðri þar í kring. Jafnframt má velta fyrir sér viðbrögðum álfadrottningarinnar 

sjálfar í tengslum við varðeld á bústað hennar, samanber söguna um þegar reisa átti 

þar sóknarkirkjuna. Hefðir og siðir í kringum dansinn hafa því allavega greinilega 

breyst í gegnum tíðina, eins og við er að búast. Eins og fyrr segir ríkti mikil leynd 

yfir því hver væri í hvaða gervi og samkvæmt þeim Elísabetu og Kristínu virtist fólk 

hafa lagt allt sitt í að útbúa búninga  og skapa persónur sem myndu ekki þekkjast og 

má gera ráð fyrir því að það hafi oft verið mikill vandi á stað þar sem allir þekktu 

alla.
106

 Kristín minnist þess einnig að fólk hafi passað sig á því að láta sig ekki 

þekkjast með því að læðast að skólanum úr annarri átt en hús þeirra var til að gera 
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fólki erfiðara fyrir að átta sig á hver væri hvað.
107

 Karlmaður fæddur snemma á 8. 

áratugnum á Borgarfirði lýsir sínum minningum af Álfadansi á Borgarfirði svo:  

Ég á mjög skemmtilegar minningar frá Álfadansi og sérstaklega þótti mér 

þetta spennandi þegar ég var lítill. Þá fannst mér eins og að stíga inn í 

ævintýri að fylgjast með hirðinni og var sérstaklega hrifinn af 

kyndilberunum og hirðfíflinu. Mér fannst líka mjög spennandi þegar verið 

var að sauma og útbúa búninga handa mér með löngum fyrirvara og 

aðalsportið var að þekkjast ekki svo alger leynd varð að ríkja um 

saumaskapinn og áformin.
108

 

Mesta fjörið virðist því hafa legið í því að búa til búninga og reyna að þekkjast ekki 

og voru oftar en ekki veitt verðlaun fyrir besta búninginn.
109

 Sá siður að dulbúast vel 

virðist einnig hafa haldist alla tíð er álfadans tíðkaðist á Borgarfirði en síðasti 

álfadans var, samkvæmt minni eftirgrennslan, haldinn 1997.
110

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Sjálfsagt eru margir þættir sem spila inn í það að álfadansinn lagðist af. Til að mynda 

fækkaði Borgfirðingum mikið á 20. öldinni og skemmtanirnar hafa því undir það 
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síðasta ekki jafn vel sóttar og á árum áður og einnig þar af leiðandi færri hendur sem 

að undirbúningi gátu staðið. Svo virðist líka eins og áhugi heimamanna hafi dvínað á 

að halda skemmtun eins og álfadans. Hinsvegar voru þeir viðmælendur sem ræddu 

um álfadansinn, í viðtölum og spurningalistum, sammála um hversu frábærar 

skemmtanir þetta voru og eiga allir þeir, sem ólust upp í firðinum, mjög góðar 

minningar frá þeim.
111

   

3.4 Umsvif ferðaþjónustu  

Síðustu áratugi hafa umsvif ferðaþjónustu á Íslandi aukist mjög en samkvæmt 

Hagstofu Íslands var heildarfjöldi erlendra gesta til landsins árið 2011 um 565.611 

manns. Til samanburðar voru um 302.900 manns sem lögðu leið sína til landsins árið 

2000.
112

          

 Eins og fyrr hefur komið fram hefur aðalatvinnuvegur Borgfirðinga í gegnum 

tíðina verið landbúnaður og fiskvinnsla en umsvif ferðaþjónustu á staðnum færast þó 

sífellt í aukana. Þessu til marks eru öll gistiplássin sem svæðið býður upp á en árið 

2011 voru allt í allt um 220 gistipláss af ýmsum toga
113

, allt frá farfuglaheimilum upp 

í hótel en inni í þeim tölum eru þá einnig gistipláss í þremur skálum Ferðafélags 

Fljótsdalshéraðs sem reistir voru frá 1998-2009 í Breiðuvík, Húsavík og 

Loðmundarfirði. Auk þess er á Borgarfirði stórt tjaldsvæði sem endurbætt var árið 

2005 og aftur árið 2011 og hafa nú gestir þar aðgang að sturtu, eldunaraðstöðu og 

rafmagni. Vert er þess að geta að lengi vel var aðeins eitt gistihús í firðinum sem 

bauð upp á nokkur gistipláss og var, samkvæmt Morgunblaðinu árið 1991, talið eitt 

minnsta og jafnframt eitt afskekktasta gistiheimili á landinu á þeim tíma.
114

 Það 

virtist þó anna allri eftirspurn og má því vel átta sig á þeirri gífurlegu þróun sem 

hefur átt sér stað í sambandi við þjónustu á staðnum. Hvað varðar aðra þjónustu og 

menningu í bænum má þar finna þrjú veitingahús, steinasafn, Ævintýraland, 

Kjarvalsstofu, listagallerý og fuglaskoðun, svo fátt eitt sé nefnt.    
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 Ástæður aukins ferðamannafjölda má líklega rekja nokkra áratugi aftur í 

tímann en á meðal þess sem lokkaði fólk að var steiniðjan Álfasteinn sem stofnuð var 

árið 1981 en eftir stofnun hennar má segja að Borgarfjörður hafi komist á kortið hvað 

ferðamál varðar. Frá 1987 og fram yfir aldamót var staðið fyrir ferðamannatalningu í 

Álfasteini og gefur hún nasaþef af því hversu margir ferðamenn lögðu leið sína á 

Borgarfjörð því taka verður inn í myndina að einungis voru þeir ferðamenn taldir 

sem litu við í verslun Álfasteins og var þá reynt eftir fremsta megni að greina erlenda 

ferðamenn frá þeim íslensku til að betra væri að átta sig á ferðavenjum erlendra og 

innlendra ferðamanna. Niðurstöður talningarinnar verða þó að teljast ansi nærri lagi 

því samkvæmt ferðamannakönnun sem staðið var fyrir frá 1988 og fram til byrjunar 

10. áratugarins, samhliða talningunni, litu yfirleitt yfir 80% ferðamanna við í 

versluninni.
115

 Það má því gera ráð fyrir aðeins hærri tölum í raun og veru. Nánar 

verður þó vikið að Álfasteini síðar. Ferðamannatalningin miðaðist við 

aðalferðamannatímabilið, frá 15. maí til 15. september og er forvitnilegt að líta á þær 

tölur.  Aðeins fundust tölur til ársins 2001 en þessar upplýsingar gefa samt sem áður, 

eins og fyrr segir, nasaþef af því hvernig ferðamönnum hefur fjölgað í gegnum árin 

og má gera sér í hugarlund aukninguna til dagsins í dag, miðað við þessar tölur.  

116
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 Árið 1991 virðist hafa verið ákveðin sprenging í fjölda ferðamanna, enda var 

mikill fjöldi af rútum sem lögðu leið sína í dagsferðir til Borgarfjarðar, en samkvæmt 

talningu voru þær 102 talsins það sama ár. Arngrímur Viðar og þáverandi kona hans, 

Sesselja, sáu um rekstur veitingasölunnar í Fjarðarborg það ár og segir hann það hafa 

verið hörkurekstur því í raun hafi staðirnir sem stoppað var á verið svo fáir
117

 Fátt var 

um að velja í sambandi við þjónustu en aðeins eitt veitingahús var þá að finna í 

bænum. Í dag dreifist þetta betur, þar sem boðið er upp á meiri þjónustu. Flestar voru 

rúturnar árið 1997, eða um 136 talsins. Eftir það fór rútum snarfækkandi og fjórum 

árum seinna hafði þeim fækkað niður í 79. Á fimmtugasta afmælisári lýðveldisins, 

1994, varð aftur nokkuð stór sprenging en voru þá rúmlega 9700 manns sem kíktu 

við í verslun Álfasteins og er það mesti fjöldi sem heimsótti hana, allavega til ársins 

2001.
118

 Arngrímur Viðar Ásgeirsson segir ástæðu fækkunar á rútum vera að fram að 

síðari hluta 10. áratugarins hafi ferðaáætlun þeirra sem ferðuðust með rútum verið 

þannig að í 10-14 daga túr um landið hafi jafnan verið stoppað í 2 nætur á Héraði og 

dagsferð farin á Borgarfjörð til að skoða þar helstu staði, svosem Álfastein og 

lundann í Hafnarhólma. Þessi áætlun hafi svo breyst og ferðirnar sjálfar styst um allt 

að 2-3 daga og hafi þá þessari dagsferð til Borgarfjarðar verið kippt út úr áætluninni 

og nú á dögum sé það hending ef rúta á hringferð kemur á Borgarfjörð með 

ferðamenn.
119

 Þar má því sjá greinilega breytingu á ferðavenjum og markhópum en í 

dag eru rútuferðir nánast liðin tíð og flest allir sem ferðast þangað í dag koma á eigin 

vegum. Árið 1993 var hrundið af stað átaksverkefni í atvinnumálum á Borgarfirði af 

sveitarstjórn Borgarfjarðarhrepps og Byggðastofnun. Nokkrum árum áður var 

frystihúsinu lokað, eins og fyrr segir, og þó nokkuð margir sem misstu þar vinnuna. 

Atvinnulífið átti því á þessum tíma undir högg að sækja og var þetta ein leið til þess 

að snúa vörn þess í sókn. Markmiðið með þessu átaki var að „stuðla að þróun á 

ýmsum sviðum atvinnu- og menningarlífs með frumkvæði og þátttöku íbúa og 

fyrirtækja viðkomandi byggðarlaga.“
120

 Fólk var með þessu móti hvatt til þess að 
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gefast ekki upp og halda áfram uppbyggingu samfélagsins. Arngrímur Viðar telur að 

á vissan hátt hafi þetta verið það sem kom samfélaginu virkilega af stað. Margar 

hugmyndir hafi verið í gangi um hvernig mætti bæta hag þess á þeim tíma og heldur 

Arngrímur því jafnframt fram að þarna hafi áhuginn á rekstri í ferðaþjónustu 

byrjað.
121

           

 Í febrúarmánuði árið 1996 var Ferðamálahópur Borgarfjarðar stofnaður, en 

tilgangur hans var að efla ferðaþjónustu á félagssvæðinu og stuðla að samstöðu 

þeirra hagsmunaaðila sem störfuðu innan atvinnugreinarinnar á svæðinu.  Allir þeir 

sem áhuga hafa á eflingu ferðaþjónustu á svæðinu eða vilja vinna að framgangi 

hennar eiga rétt á aðild að félaginu.
122 

Eitt af fyrstu verkefnunum sem 

ferðamálahópurinn stóð fyrir var að stika gönguleiðir á svæðinu og gefa þannig fólki, 

heimamönnum sem aðkomumönnum, færi á því að kynnast þessu göngulandi í 

Borgarfjarðarhreppi enn betur.
123

 Byrjað var að stika strax sumarið 1996 og lögðu 

ungir sem aldnir sitt af mörkum.
124

        

 Með tilkomu Ferðamálahóps Borgarfjarðar og stikun gönguleiðanna fóru 

hjólin að snúast enn hraðar í ferðamálum á Borgarfirði og svæðið komst hratt á 

kortið í því skyni að vera tilvalið svæði til að kanna gangandi, sem síðar var svo 

nefnt Víknaslóðir. Þar má nú finna um 30 merktar gönguleiðir sem spanna allt í allt, 

um 140 kílómetra
125

 og hefur vandað göngukort af svæðinu verið gefið út. Umferð 

um Víknaslóðir hefur aukist mikið á síðustu árum og boðið hefur verið upp á 

gönguferðir með leiðsögn á sumrin.
126

 Samkvæmt óformlegu samtali við Hafþór 

Snjólf Helgason, landfræðing og heimamann, var markmið þess að stika gönguleiðir 

það að stýra ágengni ferðamanna og passa upp á þolmörk svæðisins og segir hann 

það ganga vel.
127

 Aðstaða á Víknaslóðum þykir til fyrirmyndar en eins og fyrr segir 

eru þrír gönguskálar á Víkum og má segja að Ferðafélag Fljótsdalshéraðs hafi átt 
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ríkan þátt í uppbyggingu ferðaþjónustu á þessu göngusvæði því án skálanna væru 

innviðir ferðaþjónustu á svæðinu ekki jafn öflugir.
128

 Gera má þannig ráð fyrir því að 

vegna þessarar bættu aðstöðu hafi ferðafólki, sem stundar gönguferðir, fjölgað til 

muna.          

 Arngrímur Viðar kemur inn á hversu mikið hlutirnir hafa snúist við í 

sambandi við ferðaþjónustu á Borgarfirði. Í raun hafi ferðamaðurinn komið fyrst og 

síðan þjónustan. Með því meinar hann að það hafi í raun verið ferðamaðurinn sem 

hafi fyrst byrjað að sýna áhuga á staðnum og þannig hafi heimamenn áttað sig á 

mikilvægi einhverskonar þjónustu til að sinna honum. Nú í dag sé svo staðan sú að 

úrval þjónustu, þ.e. gististaða, verslunar, menningarviðburða og fleira, er orðið mjög 

mikið og ferðaþjónustuaðilar, sem og aðrir, leggi sig fram við að reyna að fá sem 

flesta ferðamenn á ári hverju. Jafnframt segir Arngrímur að í raun sé verið að velja 

þá sem sækja staðinn heim, þ.e. að það sé verið að sníða sér markhóp með til dæmis 

þeim gönguferðum sem boðið er upp á.
129

     

 Fjölmargir aðilar hafa lagt sitt af mörkum til að byggja upp ferðaþjónustu á 

svæðinu og gert það af mikilli útsjónarsemi. Samkvæmt Arngrími Viðari má þó í 

raun og veru segja að hingað til hafi í þeirri uppbyggingu ekki verið fylgt neinni 

ákveðinni stefnu eða samræmingu í hönnun og uppbyggingu á svæðinu. Þar af 

leiðandi hefur kannski uppbygging, ásýnd, kynningarstarf og útgáfa verið frekar 

handahófskennd, að hans mati
130

 en eins og áður kemur fram telja Jón Jónsson og 

Kristinn Schram að góð markaðsetning og kynning séu mikilvægir þættir 

menningartengdrar ferðaþjónustu sem geti auðveldlega leitt af sér aukin gæði í 

heild.
131

.      

3.5 Niðurlag  

Hér hefur verið stikað á stóru í sögu Borgarfjarðar hvað varðar atvinnulíf og 

félagsmál en einnig komið inn á þjóðtrú staðarins og hvernig hún þrífst. 
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Borgfirðingar eiga mikið af sögum og trúa, virðist vera, flestir á þá hugmynd að 

eitthvað yfirnáttúrulegt líf gæti þrifist á svæðinu án þess þó að fullyrða nokkuð. 

Umsvif ferðaþjónustu hafa verið talsverð á síðustu árum og virðist staðurinn hafa 

komist vel inn á kortið í byrjun 9. áratugarins og eru Borgfirðingar í dag sífellt að 

takast á við krefjandi hluti hvað ferðaþjónustu varðar. Lítill ferðamannastraumur 

virðist hafa verið lengi framan af en með stofnun Álfasteins á 9. áratugnum og síðar 

Ferðamálahóps Borgarfjarðar á 10. áratugnum fóru mörg hjól að snúast og 

Borgfirðingar áttuðu sig á áhuga ferðamanna á staðnum og að mikilvægt væri að 

koma upp einhverskonar þjónustu og afþreyingu. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til 

sjávar og möguleikarnir í þjónustu gríðarlega margir. Borgfirðingar og velunnarar 

hafa því unnið gott starf síðustu ár að miðla áfram, til ferðamanna og annarra 

áhugasamra, sögum sínum og þjóðtrúarhugmyndum og mun næsti kafli koma inn á 

aðferðir þeirra til þess sem og viðhorf þeirra sjálfra til þeirra aðferða.  

4 Hagnýting þjóðtrúar á Borgarfirði eystra 

 

4.1 Starfsemi og miðlun  

Eins og kemur fyrr fram verður fjallað hér um hvernig þjóðtrú Borgarfjarðar er 

miðlað í ýmiskonar starfsemi og viðburðum á Borgarfirði, bæði í dag og fyrr á 

tímum.            

 Í fyrsta lagi ber að nefna steiniðjuna Álfastein en eins og áður hefur komið 

fram var hún stofnuð árið 1981 með Helga Magnús Arngrímsson í forsvari, sem 

fæddur var og uppalinn á Borgarfirði. Stofnun fyrirtækisins byrjaði í raun með 

byggðaþróunaráætlun árið 1979
132

 og í blaðaviðtali við Helga, frá 1996, segir hann 

þetta um stofnun fyrirtækisins: 

Þegar ég kom heim á Borgarfjörð árið 1981 var þar mikið atvinnuleysi og 

ástandið því fjarri því nógu gott. Menn horfðu fram á þá staðreynd að 

annað hvort yrði að gera eitthvað uppbyggilegt á staðnum, ella myndu 
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margir flytja burt og lítið byggðarlag eins og Bakkagerði þolir slíkt 

illa.
133

 

Stofnun Álfasteins varð því í raun ávöxtur átaks, svipað því sem var átti sér stað í 

byrjun 10. áratugarins, eins og fyrr hefur verið vikið að. Helgi heldur áfram og segir 

að sú hugmynd hafi vaknað að nýta þá auðlind sem fjöllin í firðinum hefðu upp á 

bjóða en þau séu þekkt fyrir mikla steinaauðgi. Þarna væri því hægt að koma upp 

safni og vinna vörur að vetri til sem væru svo seldar yfir sumartímann. Starfsemin 

þróaðist þó síðar meir yfir í heilsársframleiðslu og tók að sér mun stærri verkefni en 

litla minjagripi, þar á meðal legsteinasmíði. Steiniðjan var ákveðinn brautryðjandi í 

gerð gjafavöru og minjagripa úr steinum
134

 og komst fljótt á kortið. Samkvæmt 

Ferðamannakönnun á Borgarfirði frá árinu 2001, á 20 ára afmæli Álfasteins, vissu 

um 80,6% þátttakenda af Álfasteini áður en þeir komu til fjarðarins
135

 sem sýnir 

ágætlega hversu þekkt fyrirtækið var orðið á landsvísu. Í versluninni var einnig 

komið upp steinasafni, að mestu í eigu Helga sjálfs. Með tíð og tíma og nýjum 

rekstraraðilum breyttust áherslur fyrirtækisins.
136

 Í dag heitir það Álfacafé og 

sérhæfir sig í raun, eins og nafnið gefur til kynna, einungis í því að þjónusta fólk með 

alls kyns veitingum og er því í dag í raun lítið eftir af hinum upprunalega Álfasteini.

 Nafnið Álfasteinn vekur kannski fyrst áhuga fólks og tengist augljóslega 

álfatrú svæðisins. Samkvæmt Bryndísi Snjólfsdóttur, fyrrverandi starfsmanni, var 

haldin nafnasamkeppni á sínum tíma og varð nafnið Álfasteinn fyrir valinu og segir 

hún það vísa í steina sem eru á Glettinganesi og heita Álfasteinar.
137

 Í 

Morgunblaðinu frá 1996 segir Helgi að nafnið falli í raun vel að því að halda á lofti 

þessari álfaímynd Borgarfjarðar en það hafi hingað til reynst sveitarfélögum vel að 

finna sér einhverja ímynd.
138

        

 Aðspurð hvernig þjóðtrúin hafi verið nýtt í starfseminni segir Bryndís að í 

raun hafi hún ekki verið nýtt á annan hátt en í gerð lítilla álfa og trölla úr smásteinum 
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sem fengu ýmis álfanöfn, sem þó tengdust ekki á beinan hátt sögunum af svæðinu en 

voru skírðir til dæmis rassálfar, kyntröll, búaálfar og bláálfar. Hinsvegar nutu þessar 

fígúrur mikilla vinsælda sem minjagripir þó engin saga frá svæðinu hafi fylgt 

þeim.
139

 Karl Sveinsson, eigandi Álfacafé í dag, segist í raun ekki einbeita sér mikið 

að því að nýta sér þjóðtrúna í sínum rekstri, en þó sé ennþá verið að búa til til dæmis 

þessa litlu álfa og tröll sem Bryndís talar um hér á undan. Sjálfur segist hann ekki 

mikill áhugamaður um álfa og huldufólk en segir þó að ákveðið sóknarfæri sé í 

þessari þjóðtrú og nýjar og ferskar hugmyndir séu alltaf af hinu góða.
140

  

 Í öðru lagi er það Ævintýraland sem staðsett er í gamla pósthúsinu í miðju 

þorpinu. Eins og nafnið gefur til kynna er þar að finna ákveðinn ævintýraheim. 

Ævintýraland var opnað sumarið 2008 með samnorrænum styrk og var samvinna 

Kjarvalsstofu og safns sem kennt er við Regine Norman, einn helsta rithöfund 

Noregs. Upphaf samstarfsins varð eftir ferð nokkurra fulltrú Menningarráða 

Austurlands til Vesterålen í Noregi en þar höfðu heimamenn komið upp aðstöðu til 

að hlusta á ævintýri og sögur frá Noregi. Stuttu seinna var ákveðið að flytja sögur 

staðanna yfir hafið og byggja yfir þær ævintýraheim og í Noregi var byggð aðstaða 

sem gerð var úr torfi, tré og grjóti. Samkvæmt Bryndísi, sem vann við uppsetningu 

Ævintýralands og sér um það, fá sögurnar að njóta sín vel á báðum stöðum með 

samblandi af norskum og íslenskum sið.
141

 Í Ævintýralandi er einnig að finna 

steinasafn Helga Magnúsar sem áður var til húsa í Álfasteini.  

 Miðlun þjóðtrúarinnar í Ævintýralandi felst einna helst í að hlusta á sögur frá 

Borgarfirði en árið 2004 gaf Kjarvalsstofa út sagnadisk, Álfheimar, með 8 þjóðsögum 

frá Borgarfirði og er hann þarna notaður. Fólki gefst því tækifæri til að gleyma sér í 

ævintýraumhverfi og hlusta á sögur frá svæðinu, sem og sögur frá Noregi. 

Ævintýraland höfðar þess vegna einna helst kannski til barna en öllum er frjáls 

aðgangur.
 
Nýjasta verkefnið sem tengist Ævintýralandi eru álfabúningar og er það 

samstarfsverkefni Ævintýralands, Austfirska karnivalhópsins og Þorpsins – skapandi 
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samfélags.
142

 Ákveðið var að koma upp búningaflóru um allan fjórðunginn sem 

tilheyrði ýmsum stöðum og voru þess vegna álfabúningar settir í vinnslu á 

Borgarfirði vegna þjóðtrúarinnar þar.
143

 Um er að ræða búninga sem varðveittir 

verða og nýttir í Ævintýralandi fyrir börn sem vilja hverfa á vit ævintýranna.
144

 

Samkvæmt Bryndísi eru búningarnir hinvegar eign fjórðungsins og geta verið nýttir 

við ýmis tækifæri annarsstaðar í fjórðungnum.
145

      

 Í þriðja lagi er það Hótel Álfheimar sem rekið hefur verið 2008 og er staðsett 

í jaðri Bakkagerðis. Um er að ræða gistiþjónustu í þremur nýjum byggingum, alls um 

30 herbergi. Hótelið hefur undanfarin sumur boðið upp lengri og styttri gönguferðir 

um Víknaslóðir með leiðsögn en aðalferðamannatíminn er á sumrin. Samkvæmt 

Arngrími var þessi framkvæmd, að byggja hótel, í upphafi nokkuð mikil 

hugsjónavinna en ákvörðunin var tekin út frá því að ef það ætti að vera ferðaþjónustu 

á Borgarfirði til framtíðar þá þyrfti að vera möguleiki á því að ferðamenn 

framtíðarinnar gætu notið vandaðrar hótelgistingar án mikils íburðar.
146

 Nafnið 

Álfheimar er greinileg skírskotun í umhverfið og þær „mýtur“ sem spretta úr því en 

Arngrímur segir nafnið hafa komið upp í vinnu við sagnadiskinn Álfheimar,  sem 

áður hefur verið vikið að og er notaður í Ævintýralandi, en álfheima er að hans mati 

víða að finna á svæðinu.
147

         

 Miðlun þjóðtrúarinnar hjá Hótel Álfheimum hefur aðallega tengst 

gönguferðunum en hótelið er eina gistiþjónustan sem gerir á einhvern hátt út á álfa í 

starfsemi sinni. Mikið hefur verið gert í að höfða til erlends markaðar og 

álfatengingin oftar en ekki notuð í markaðssetningu. Til að mynda heitir ein 

gönguferðin: „In the Footsteps of Elves“. Aðspurður um það hvernig staðið sé að 

miðlun þjóðtrúarinnar í gegnum gönguferðirnar segir Arngrímur að aðalmálið sé að 

leiða fólkið um álfaslóðirnar og í raun leyfa því sjálfu að gera það upp við sig hvort 

þar leynist einhverjar yfirnáttúrulega verur eða ekki. Farið er með fólkið í 
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Ævintýraland þar sem þeim gefst kostur á því að hlusta á fyrrnefndar þjóðsögur frá 

staðnum. Þær sögur sem hlustað er á tengjast þá yfirleitt einhverjum af þeim svæðum 

sem hópurinn hafi gengið um eða á eftir að ganga um og geti þá fólk tengt ýmis 

kennileiti við sögurnar. Arngrímur segir því að með sögunum sé hann að reyna að fá 

fólk til þess að svara því hvort það trúi á álfa eða ekki. Einnig segist hann oft geta 

nýtt sér Austfjarðarþokuna til að auðga ímyndarafl fólks í göngunum og látið þau 

athuga hvort þau sjái andlit eða eitthvað annað álíka í klettunum. Hann segist því í 

raun ekki segja heila sögu í ferðunum heldur frekar velta fyrir sér þeim sögum sem 

áður var hlustað á og leyfa fólki að gera sér í hugarlund hvar og hvernig atburðarásin 

hefði átt sér stað í umhverfinu.
148

       

 Í fjórða lagi er það hátíðin Álfaborgarsjens sem í fyrsta sinn var haldin með 

skipulagðri dagskrá um verslunarmannahelgina árið 1994. Upphaf Álfaborgarsjens 

má í raun rekja talsvert lengra aftur í tímann en kvenfélagskonur fjarðarins héldu þá 

yfirleitt dansleik þessa sömu helgi. Samkvæmt Helga Hlyni Ásgrímssyni í blaðagrein 

frá 1996 tóku nokkrir áhugamenn sig saman árið 1994 og ákváðu að auka við 

afþreyingu helgarinnar og var Álfaborgarsjens afrakstur þess starfs.
149

 

Álfaborgarsjens er dæmigerð fjölskylduhátíð enda margt að gerast fyrir jafnt unga 

sem aldna. Sem dæmi má nefna ævintýraferð barnanna, útimarkað, fótboltamót, 

hagyrðingamót, útigrill og dansleiki svo allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt 

hæfi. Í Morgunblaðinu 1996 er hátíðin talin upp með helstu hátíðum á landinu um 

verslunarmannahelgina en þar er hún í flokki með Neistaflugi, Halló Akureyri og 

Síldarævintýrinu á Siglufirði
150

 svo óhætt er að segja að hún hafi verið vel sótt en 

samkvæmt Morgunblaðinu sama ár var búist við 1000-1500 manns á hátíðina.
151

. 

Fram á fyrsta áratug 21. aldar hélt hátíðin velli en fór síðar dvínandi. Hún er þó ekki 

alveg liðin undir lok og eru dagskrárliðir eins og ævintýraferðin, hagyrðingamótið og 

dansleikirnir enn við lýði. Bryndís telur eina af ástæðunum fyrir því að hátíðin tók að 

dala vera minnkandi áhugi þeirra sem byrjuðu á skipulagningu hátíðarinnar, en sama 
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fólkið hafi í raun alltaf staðið að henni en einnig að um svo margt annað sé að velja á 

Austurlandi þessa helgi. Önnur ástæða gæti vissulega tengst tónlistarhátíðinni 

Bræðslunni
152

 sem í fyrsta skipti var haldin 2005 og fer hún fram síðustu helgina í 

júlí sem er jafnframt helgin fyrir verslunarmannahelgina og hefur verið haldin árlega 

síðan 2005.         

 Nafnið „Álfaborgarsjens“ ber með sér einhverja dulúð en það kemur úr texta 

eftir Sigurð Óskar Pálsson sem ber heitið Borgfirskt ástarljóð og hljómar svo: 

Eða viltu öllu heldur Álfaborgarsjens, 

oftast hafa meyjarnar þar orðið mát og lens. 

Þar eru margar litlar lautir, líka dúnmjúkt gras, 

á kvöldin heyrist koma þaðan kynlegt hljóðlátt mas.
153

 

Samkvæmt þessu virðist það hafa verið verulega rómantískt að ganga á Álfaborgina 

og oftar en ekki hafi þar fólk komist á sjens, þó ekkert sé meira um það talað. Það má 

jafnvel ímynda sér að nálægð álfanna hafi á einhvern hátt verið pörum, sem gengu 

þar um, til lukku.        

 Eins og nafnið á hátíðinni gefur vissulega til kynna þá er hún haldin í 

tengslum við álfatrú staðarins. Í viðtali mínu við Bryndísi segir hún þó að í raun hafi 

ekki verið margir dagskrárliðir sem tengdust á beinan hátt álfatrú. Einn stærsti 

dagskrárliðurinn, sem haldið hefur velli allt frá upphafi hátíðarinnar með sama ívafi, 

er ævintýraferð barnanna en hún fer fram úti í náttúrunni á slóðum álfa. Miðlunin fer 

þannig fram að sögur fléttast inn í ferðina og frásagnir af álfum og álfabúningar 

notaðir, en oftar en ekki taka börn úr firðinum þátt í að gera upplifunina skemmtilegri 

fyrir aðkomubörn. Mikil vinna var lögð í undirbúning og segir Bryndís þetta yfirleitt 

hafa verið miklar og vel sóttar ævintýraferðir hingað til. Venja hefur verið fyrir því 

að allir þeir sem taka þátt fá nöfn úr náttúrunni, til dæmis álfa- og blómanöfn.
154

 Sjálf 

man ég eftir að hafa tekið þátt í þessum ferðum sem álfur og man vel hversu margir 
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það voru sem sóttu þennan dagskrárlið, bæði börn og fullorðnir.
155

  

 Annar dagskrárliður sem naut við í tengslum við álfatrúna var söngdagskrá í 

brekkum Álfaborgarinnar þar sem sungin voru álfalög og álfahirðin, sem fyrr hefur 

verið minnst á í sambandi við álfadansinn, tók þátt í hátíðahöldum.
156

 Margir 

söngtextar eru til um svæðið sem nýttir voru óspart í bæði álfadansinum og á 

Álfaborgarsjens. Tilvera álfa virðist því á þessum jaðartímum vera viðurkennd af 

heimamönnum, ef marka má til að mynda texta eftir Andrés Björnsson: 

 

Um áramótin álfar fara á stjá 

ef ætlar þú að heilsa upp á þá. 

Þeir kynda bál og kyrja álfaljóð 

svo kynnst þeim geti vel hin mennska þjóð. 

 

Frá Álfaborg þeir leggja sína leið 

og löng þeim finnst ei nóttin björt og heið. 

Þeir stíga dans í daufri mánans glóð 

er duna svellin, kætist álfaþjóð. 

 

Þá fara þeir í kirkju í Kækjudal 

og kyndla bera í þröngan fjallasal. 

Út Borgarfjörðinn sést þá mögnuð mynd 

er máninn skín á hvítan Dyrfjallstind.
157

 

 

 Þjóðtrúin hefur því verið nýtt á ýmsan hátt á Borgarfirði en Bryndís, sem 

hefur ófáum sinnum gengið með gönguhópa um svæðið, vill einnig taka fram að í 

öllum þeim gönguferðum sem hún hafi farið í hafi hún og maður hennar Helgi oftar 

en ekki fléttað inn í þær frásagnir af álfum og huldufólki og hafi leikið sér mikið með 

þær og fengið fólk til þess að taka þátt í því að gæða þær lífi. Í upphafi ferðar hafi 

fólk ekki verið mjög auðtrúa og átt erfitt með að viðurkenna tilveru einhvers 
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yfirnáttúrulegs en annað hafi verið uppi á teningnum hjá mörgum í lok ferðar. Það 

má því segja að svipuð aðferð hafi verið þar notuð og í gönguferðum á vegum Hótel 

Álfheima. Bryndís segir þó jafnframt að auðvitað sé áhuginn mjög misjafn hjá fólki, 

eins og gengur og gerist og auðvitað ekki hægt að ætlast til þess að allir séu jafn 

móttækilegir.
 158

         

 Fyrr hefur verið minnst á að álfabiskup Íslands sé talinn búa í Blábjörgum og 

má til gamans geta að sumarið 2011 lifnaði frystihús staðarins á vissan hátt við þegar 

á efri hæð þess opnaði Gistiheimilið Blábjörg, sem er greinileg skírskotun í þennan 

bústað biskupsins. Við nánari eftirgrennslan segir einn forsvarsmanna 

gistiheimilisins, Helgi Sigurðsson, að honum hafi fundist þetta nafn flott á 

gistiheimilinu og hafði lesið sér til um nafnið og þá sögn um hver þar byggi. 

Hinsvegar sé það ekki notað í markaðssetningu hjá gistiheimilinu þrátt fyrir tengingu 

nafnsins við álfatrú. Þannig sé tengingin ekki önnur en þessi skemmtilega saga á 

bakvið nafnið.
159

 Þarna er þó enn eitt nafnið sem tengist þjóðtrúnni, þó ekki sé gert út 

á hana í starfsemi fyrirtækisins.      

 Samkvæmt þessu má kannski segja að Borgfirðingar nýti álfatrúna helst til að 

miðla náttúru staðarins til gesta en hún virðist einnig virkur hluti af sjálfsmynd 

staðarins. Fólk sem heimsækir staðinn fær í raun tækifæri til að mynda sína eigin 

skoðun á þeim yfirnáttúrulegu verum sem eiga að eiga sér þarna híbýli og er ekki 

reynt að þröngva neinum skoðunum á neinn, því í raun er enginn sem veit 

nákvæmlega hverskonar verur þetta eru eða hvort þær yfirhöfuð búi þarna. Áhugi 

ferðamanna hlýtur þó að vera einhver miðað við uppbyggingu á menningartengdri 

ferðaþjónustu síðustu ár á svæðinu og mun næsti kafli koma inn á hann. 

4.2 Áhugi ferðamanna  

Það segir sig sjálft hversu nauðsynlegur áhugi utanaðkomandi fólks á fyrirbærinu 

sem gert er út á er, en án áhugans væri lítill sem enginn grundvöllur fyrir þessari 

grein ferðamennsku. Eins og áður hefur komið fram hneigjast flestir Íslendingar að 

þeirri hugmynd að yfirnáttúrulegar verur séu til en vilja þó ekki fullyrða neitt. Mín 
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eigin ályktun er sú að langflest fólk hafi einhvern áhuga á yfirnáttúrulegum hlutum 

sem þessum og hafi gaman að því að láta sig dreyma og ímynda sér. Það sem við 

vitum ekkert um er nefnilega yfirleitt mjög spennandi.    

 Fyrr í ritgerðinni var fjallað um ummæli Árna Björnssonar um að 

blaðamönnum og fjölmiðlafólki finnist dularfull fyrirbæri jafnan áhugaverðari en 

daglegt amstur og hvernig allskyns furðutrú Íslendinga sé orðin að ákveðinni 

útflutningsvöru sem laða á að ferðamenn.
160

 Samanber heimildavinnu hefur 

Borgarfjörður í gegnum tíðina fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlum í tengslum við 

álfa- og huldufólkstrú og má án vafa segja að fjölmiðlar hafi átt mikinn þátt í að 

kynna landsmönnum Borgarfjörð.
161

 Arngrímur Viðar segir nokkra blaðamenn koma 

árlega til Borgarfjarðar sérstaklega vegna álfatrúarinnar og segir einnig marga 

einstaklinga leggja leið sína til fjarðarins sem vilja vita allt um álfana og vill meina 

að áhugi Þjóðverja og jafnvel Norðmanna á þessum efnum sé mestur.
162

   

 Í Álfasteini segist Bryndís ekki hafa orðið vör við mikinn mun á Íslendingum 

og erlendum ferðamönnum í sambandi við kaup á fyrrnefndum álfum og tröllum, 

sem búin voru til úr allkyns smásteinum. Fígúrurnar hafi kannski á einhvern hátt 

höfðað meira til barna og vakið mikinn áhuga hjá þeim en fullorðnir hafi oftar keypt 

þá sem minjagripi um Borgarfjörð.       

 Í tengslum við Ævintýraland segir Bryndís áhuga ferðamanna töluverðan þó 

að ekki séu þeir margir sem viðurkenni trú á álfa en flestum finnist þó gaman að 

hlusta á þær sögur sem séu í boði og vilja viðhalda þessari þjóðtrú. Hún segist taka 

eftir því að útlendingar séu hálfhræddir við að forvitnast um þessa trú en þeir sem 

virkilegan áhuga hafa séu mjög forvitnir og vilji fá að heyra allt sem þessu tengist. 

Þetta skiptist því svolítið í tvo hópa; þeir sem eru virkilega áhugasamir og þeir sem 

þarf að sannfæra um að hlusta. Eins og áður hefur komið fram höfðar Ævintýraland 

mest til barna en fullorðnum er velkomið að taka þátt líka. Bryndís kemur þó inn á að 

oft hafi foreldrar barnanna hinsvegar engan tíma og gefa börnunum ekki þann tíma 

sem þarf til að hlusta á sögurnar. Þannig óttast hún að með hraða allra í öllu nái ekki 
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að koma menningararfinum til skila.
 163

     

 Mestmegnis eru það Íslendingar sem sækja Álfaborgarsjens, samkvæmt 

Bryndísi, enda fjölskylduhátíð sem tengist einni aðalferðamannahelgi ársins, 

verslunarmannahelginni. Góð þátttaka virðist almennt hafa verið fyrstu árin og fram 

yfir aldamótin, þá sérstaklega í ævintýraferðinni en Bryndís segir um 120-130 manns 

hafa mætt í ferðina þegar mest var. Eins og fyrr hefur verið vikið að þá fóru 

hátíðarhöld dvínandi um miðjan 1. áratug þessarar aldar en þó leggja margir leið sína 

á hátíðina ennþá , sem flestir eru þá brottfluttir Borgfirðingar.
 164

   

 Áhugi ferðamanna á svæðinu í heild sést kannski best í peningaveltu meðal 

ferðaþjónustuaðila, þó auðvitað sé ekki hægt að mæla þannig áhuga ferðamanna á 

þjóðtrúnni einni. Arngrímur segir mikla veltu hafa verið í hans fyrirtæki síðustu ár, 

eða síðan hann byrjaði með hótelið. Árið 2008 hafi verið 10 milljón króna velta en 

árið 2011 var hún komin upp í 40 milljónir og gerir hann ráð fyrir enn hærri tölum 

árið 2012. Þannig má greinilega sjá aukinn áhuga fólks á svæðinu sem er jákvæður 

innblástur fyrir heimamenn til að halda áfram þessu starfi. 

4.3 Viðhorf heimamanna  

Í jafn litlu byggðarlagi og á Borgarfirði hlýtur að vera mikilvægt að allir séu sáttir við 

þær framkvæmdir og aðgerðir sem gerðar eru í tengslum við atvinnulíf og 

atvinnusköpun á staðnum. Eins og kemur fram í inngangi voru alls 18 manns sem 

svöruðu stöðluðum spurningalista um þjóðtrú á Borgarfirði sem út var sendur. Allir 

þátttakendur töldu þennan þjóðsagnaarf svæðisins vera menningararf framar öllu, 

frekar en eitthvað sem einungis væri verið að reyna að hagnast á. Álit eins 

þátttakenda er að þessi menningararfur sem Borgarfjörður búi að sé eitthvað sem hafi 

verið til lengi og auki þannig sérstöðu fjarðarins sem spennandi viðkomustaðar á 

ferðalagi fólks.
165

          

 Spurt var um álit heimamanna á því að verið væri að nýta þjóðtrú og 

þjóðsagnararf svæðisins í ferðaþjónustu á staðnum og komu mjög einhlítar 
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niðurstöður út úr því en jákvætt viðhorf var að finna frá öllum þeim sem svöruðu og 

var jafnvel álit sumra að gera ætti meira út á þennan menningararf og þannig auka og 

dýpka reynslu ferðamanna á svæðinu.
166

 Einn þáttakenda kemur inn á að hann telji 

álfatrúna rótgróna í þjóðmenningu Borgfirðinga eins og ótal þjóðsögur og örnefni 

tengd staðnum bendi til og að í dag eigi öll byggðarlög að byggja á sérstöðu sinni. 

Þar af leiðandi ætti Borgarfjörður að byggja á álfatrúnni sem væri hans helsta 

sérstaða.
167

 Annar þátttakandi togar í sömu strengi og segir ekkert að því að gera út á 

þjóðtrúna þar sem hún sé eitthvað sem hafi fylgt fólkinu á staðnum í aldaraðir. Öðru 

máli gilti ef verið væri að skapa nýjar sögur til þess eins að græða á.
168

 Eitt svar 

þáttakenda hljómaði svo: 

Mér finnst mjög eðlilegt og rétt að leggja rækt við þann miklar þjóðararf 

sem liggur í miklum og mögnuðum þjóðsögum úr Borgarfjarðarhreppi.  

Mér finnst þessi áhersla hafa verið smekklega útfærð af fólki í 

ferðaþjónustu á Borgarfirði í gegnum tíðina og þjóðsögunum sýnd 

virðing. Það má hinsvegar alltaf vera betur og ég veit að marga langar 

einfaldlega að gera meira en fjármunir leyfa enda held ég að 

menningartengd ferðaþjónusta á borð við þessa skili varla slíkum 

fjármunum að hún gefi svigrúm fyrir mikla uppbyggingu án 

utanaðkomandi styrkja.
169

 

  Það er því greinilega áhugi fyrir því að nýta menningararfinn á svæðinu 

meira en nú þegar er gert og eru eflaust margar hugmyndir í gangi. Eins og þarna 

kemur fram virðist þó peningastyrkir nauðsynlegir þar sem að framkvæmdir af þessu 

tagi geta oft haft umtalsverðan kostnað í för með sér.     

 Allir þátttakendur virðast einnig sammála um það að nauðsynlegt sé fyrir 

Borgarfjörð að halda í þjóðtrúna og virkja menningararfinn, hvort sem það sé í 

hagnaðarskyni eða ekki. Einn þeirra minnist á að öll miðlun menningararfs á milli 

kynslóða sé mjög mikilvæg, þó ekki sé til annars en að kenna til dæmis umgengni 
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um náttúruna.
170

 Annar segist sannfærður um að staðurinn muni komast enn meira 

inn á kortið hjá innlendum sem erlendum ferðamönnum, fyrir þá sérstöðu sem 

álfatrúin og álfabyggðin á staðnum er, ásamt gönguleiðum, fallegu landslagi, aðstöðu 

til fuglaskoðunar og fleira.
171

 Í tveimur svörum tengdum þessu máli er komið inn á 

hversu mikilvægt sé að vandað sé til verka þegar kemur að miðlun þessara þátta til 

ferðamanna, sem og að bera virðingu fyrir þeim stöðum sem tilheyra þessari 

menningu og ekkert sé þá athugavert við það að nota þetta aðdráttarafl til að draga að 

ferðamenn.
172

 Einn þátttakenda kemur inn á hversu mikilvægt það sé fyrir 

byggðarfélög og fólk til að halda í það sem eldri kynslóðir höfðu að miðla því það 

vinni gegn rótleysi og firringu, en það sé einmitt eitthvað sem Íslendingar ættu að 

geta skilið eftir hrakfarir síðustu misseri. Jafnframt telur hann að þjóðararfurinn hafi 

aldrei verið mikilvægari en nú og eins lengi og ekki sé ætt öfganna á milli í sambandi 

við miðlun þá ættu hlutirnir að vera í lagi.
173

 Hér á því setningin „allt er gott í hófi“ 

ágætlega við, samkvæmt þessum hugleiðingum.    

 Eitt af því sem eykur sérstöðu Borgarfjarðar er hversu náið fólk kemst í 

snertingu við náttúruna sem tengist þjóðsögunum. Uppi á Álfaborg er til að mynda 

útsýni yfir allan fjörðinn og á alla sveitabæi og þannig hægt að benda á hvar 

atburðarásin hafi átt að eiga sér stað. Einn þátttakandi kemur inn á þetta í 

hugleiðingum sínum:  

Það eiga fáir staðir á landinu jafn lifandi sögur af álfum og huldufólki, 

sem auk þess er hægt að staðsetja um allan fjörð. T.d. bara með því að 

standa uppi á Álfaborg er hægt að benda fólki á marga staði sem tengjast 

álfum, tröllum og huldufólki.  Ég var einu sinni fararstjóri fyrir hópi fólks 

frá 8 löndum. Ég fékk [Helga Magnús Arngrímsson] til að fara með okkur 

upp á Álfaborg og segja þessu fólki álfasögur. Hann gat auðvitað bent á 

staði og bæi þar sem sögurnar áttu að hafa gerst. Desjarmýri, Jökulsá 

o.s.frv. Þetta fannst fólkinu stórkostlegt. Það var ekki vant því að komast í 

svona nána snertingu við náttúruna. Ég fékk t.d. bréf frá hjónum frá S-
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Afríku sem voru í ferðinni þar sem þau sögðu þetta hápunktinn í 

Íslandsferðinni.
174

 

Síðasta spurning spurningalistans fjallar um hvort heimamenn telja grundvöll 

fyrir því að blása aftur lífi í skemmtanir eins og fyrrnefndan álfadans og 

Álfaborgarsjens. Þar voru á ferðinni mjög mismunandi skoðanir og í kjölfarið komu 

upp margar hugmyndir í tengslum við hvernig unnt væri að halda lífi í þess háttar 

skemmtunum. Einn þátttakenda kemur inn á það hversu erfitt sé að halda slíkum 

skemmtunum gangandi á jafn litlum stað. Hann nefnir að í grunninn séu þessar 

skemmtanir eitthvað sem höfði jafnan til barna en þeim hafi fækkað mjög mikið í 

seinni tíð. Jafnframt nefnir hann, líkt og Bryndís fyrr í kaflanum, að vinnan sem í 

þetta fari hafi iðulega lent á mjög fáum og í þokkabót sé þetta einungis 

sjálfboðavinna fyrir nánast engan ágóða. Að lokum nenni fólk svo ekki að leggja á 

sig endalaust fyrir engan ágóða og þannig leggist skemmtanirnar niður. Þeir 

viðburðir sem hafa haldið velli í tengslum við Álfaborgarsjens eru til að mynda bara 

þeir sem hafa skilað tekjum í kassann fyrir félagasamtök og fyrirtæki á staðnum.
175

 

Þrír þátttakendur koma inn á að með breyttum áherslum væri möguleiki að 

endurvekja þessar hátíðir
176

, að einhverju leyti, og enn annar segir báða þessa 

viðburði vera mikla menningu og auka á fjölbreytileika samfélagins.
177

 Þátttakendur 

spurningalistans voru þá sumir hverjir staðráðnir í því, eins og komið var inn á hér á 

undan, að margt væri hægt að gera til að auka flóruna í menningartengdri 

ferðaþjónustu á Borgarfirði. Þar á meðal má nefna hugmynd um að flétta á einhvern 

hátt saman Bræðsluna og Álfaborgarsjens, halda Jónsmessuhelgina hátíðlega og 

tengja við álfa og halda einhverskonar leiklistarhátíð.
178

 Margar fleiri smáhugmyndir 

komu upp og má þar nefna alþjóðlegt álfaþing, álfahúfur, álfabrúður, álfaboli og 

fleira.
179

         

 Mínir aðalheimildamenn, þau Bryndís og Arngrímur Viðar, hafa einnig 
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ákveðnar skoðanir á menningararfinum og menningartengdri ferðaþjónustu. Bæði 

telja þau þetta tvímælalaust vera menningararf og sérkenni svæðisins.
180

 Bryndís 

kemur inn á að mikilvægt sé að Borgarfjörður haldi á lofti þessari þjóðtrú svæðisins, 

með stolti, og að nauðsynlegt sé að hún berist til komandi kynslóða en hún segist 

hafa tekið mikið eftir því hversu gaman fólk hefur af þjóðsögunum og vilja að trúnni 

sé haldið við.
181

 Arngrímur telur að Borgfirðingar komi aldrei til með að lifa á 

þjóðtrú eða að gestir komi eingöngu til staðarins til þess að upplifa þjóðtrú og álfatrú 

staðarins en telur þó að mikilvægt sé að halda í trúna en hann telur mikilvægi hennar 

hafa tvíþætta merkingu: Annars vegar geri hún þetta sérstaka svæði enn sérstakara 

sem auðvelt er að laðast að sem gestur eða heimamaður. Hinsvegar að með því að 

kynna þessi sérkenni fyrir ferðamönnum, hvort sem er í vörulýsingum á markaði eða 

með heimsóknum á álfaslóðir þegar komið er á Borgarfjörð, geri það svæðið mun 

minnisstæðara en ella.
182

        

 Borgfirðingar virðast umfram allt jákvæðir í garð þess sem gert hefur verið í 

kringum þennan menningararf þeirra og hafa einnig hugmyndir um hvernig betur 

væri hægt að standa að hinum ýmsu viðburðum og starfsemi. Fyrr í ritgerðinni var 

fjallað um ummæli McKercher og Du Cros um að menningartengd ferðaþjónusta 

væri í raun eins og tvíeggja sverð. Hún gæti annars vegar verið séð sem ógn en hins 

vegar sem mögulegur bjargvættur.
183

 Hjá Borgfirðingum má án nokkurs vafa segja 

að hún sé bjargvættur samfélagsins á margan hátt, meðal annars atvinnulega séð en 

eins og kom fram í 2. kafla eru einmitt jákvæð félagsleg áhrif og efling atvinnu 

helstu rökin fyrir uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu.
184

 Í sambandi við 

stöðnun þeirra viðburða sem eitt sinn voru stór hluti samfélagsins, þ.e. álfadansins og 

Álfaborgasjens, virðast allflestir sammála um að, að einhverju leyti eigi fólksfækkun 

á staðnum og áhugaleysi heimamanna þátt í henni.
185

 Einnig á tónlistarhátíðin 

Bræðslan einhvern þátt í því að færri leggja leið sína á Álfaborgarsjens, en hún hefur 
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notið mikilla vinsælda síðustu ár hjá ungum sem öldnum. Þó svo að ákveðin stöðnun 

hafi átt sér stað hvað varðar hina ýmsu viðburði tengda álfunum þá þýðir það í sjálfu 

sér ekki að ekki sé hægt að halda áfram með aðra hluti og verður því næst vikið að 

áframhaldandi þróun og framtíð menningartengdrar ferðaþjónustu á Borgarfirði. 

4.4 Áframhaldandi þróun  

Það má velta vöngum yfir því hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir menningartengda 

ferðaþjónustu á Borgarfirði. Eins og kemur fram í 2. kafla þá er menningartengd 

ferðaþjónusta án nokkurs vafa ein af þeim greinum innan ferðaþjónustu sem vex og 

þróast hvað hraðast
186

 og fer Borgarfjörður ekki varhluta af því. En er grundvöllur 

fyrir að gera meira út á álfatrúna á Borgarfirði?     

 Þó að álfadansinn og Álfaborgarsjens séu kannski að flestu leyti liðin tíð þá er 

vissulega margt annað sem má gera sem tengist menningararfi Borgfirðinga og 

virðist vera áhugi fyrir því, samkvæmt svörum frá þátttakendum spurningalista, sem 

og viðmælenda í viðtölum. Aðspurður að eigin skoðun á áframhaldandi starfsemi 

tengd álfatrúnni segir Arngrímur svarið vera að hægt sé að gera meira með álfa þegar 

fólk er komið á svæðið en segist þurfa viðurkenna að hann hafi í rauninni haldið 

svolítið aftur af sér í sambandi við að gera meira með álfa varðandi markaðssetningu 

og heldur að það sé nóg að taka álfatrúna sem einhverskonar aukasérstöðu sem gefur 

aukið gildi.
187

 Arngrímur bindur miklar vonir við árið 2013 en þessa stundina er hann 

að vinna að verkefni sem kallast „Gönguparadís Íslands“ en þar er álfatrúin einmitt 

notuð sem þessi aukasérstaða. Meðal annarrar sérstöðu er til að mynda upplifun af 

lifandi sjávarþorpi og vel skipulagðar gönguleiðir.
188

 Samkvæmt Arngrími er 

síaukinn ferðamannafjöldi á Íslandi, allan ársins hring, og þar sjái hann fyrir sér að 

hægt væri að nýta álfatrúna á öðrum tíma ársins en á sumrin, til dæmis um jól og 

áramót. Hann kemur jafnframt inn á að auðvitað sé hægt að gera meira út á álfa út frá 

fræðilegu sjónarhorni og framkvæma rannsóknir en það sé vissulega ekki í 

verkahring ferðaþjónustuaðila. Bryndís hefur nokkrar hugmyndir í vinnslu eins og er 
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tengt þjóðsagnararfi Borgfirðinga en einnig hefur komið upp hugmynd að fara að 

framleiða ýmsa minjagripi tengda sögu, menningu og náttúru Borgarfjarðar. Hún 

segist þó oft hugsa um hversu langt það megi ráðast inn á önnur svið, í þessu 

samhengi veröld álfa, og segist vilja fara mjög varlega í það.
189

     

 Það er því óhætt að segja að Borgfirðingar hafi mörg járn í eldinum en allt 

veltur það á þeim sjálfum og áhuga þeirra á þessum efnum hvernig áframhaldandi 

þróun verður. Samkvæmt heimildamönnum mínum virðist þeirra álit vera það að 

ekki megi ráðast of mikið inn á „yfirráðasvæði“ álfa vegna þess hversu lítið er í raun 

vitað um þá. Frekar eigi að nota þá sem einhverskonar aukaafl með einhverju öðru en 

það virðist einmitt einkenna í raun svolítið þessa menningartengdu ferðaþjónustu á 

Borgarfirði. 

5 Niðurstöður  

Á síðustu rúmlega þremur áratugum hefur heilmargt gerst á Borgarfirði eystra í 

tengslum við atvinnumál. Íbúar fjarðarins reiða sig ekki lengur eingöngu á sjósókn 

og landbúnað eins og hér áður fyrr, heldur líka á ferðaþjónustu en umsvif hennar hafa 

aukist töluvert mikið á þessum tíma. Hér á undan hefur verið fjallað um hvernig 

menningararfur staðarins, þ.e. þjóðtrúin, hefur verið nýtt í ferðaþjónustu á staðnum 

en menningartengd ferðaþjónusta hefur verið í sífelldri þróun á Íslandi og er 

Borgarfjörður einn af þeim stöðum sem hefur miklu að miðla hvað varðar 

menningararf en þar er að finna miklar álfabyggðir og sagnir sem tengjast þeim sem 

nýttar hafa verið sem aðdráttarafl.       

 Borgarfjörður eystra hefur verulega sérstætt umhverfi og litafagra náttúru og  

má ímynda sér að það sé þess vegna sem álfatrúin hafi þrifist þar svo vel og raun ber 

vitni. Svo virðist sem sú þjóðtrú sem lifi á svæðinu sé trú á hugmyndina um 

yfirnáttúrulegar verur og að fólk aðlagi sig að þeirri hugmynd í atferli og hegðun, 

eins og fram kom í svörum margra þátttakenda í títtnefndum spurningalista. 

Hinsvegar virðist þessi trú Borgfirðinga á álfa hafa verið mikill hluti af tilveru þeirra 

og mikil virðing hafi verið borin fyrir þessum mögulegu nágrönnum í umhverfinu en 
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strax á unga aldri virðist börnum hafa verið kenndar helstu reglur í sambandi við 

umgengni við álfa og híbýli þeirra, þá sérstaklega hjá Álfaborginni en þar var með 

öllu óheimilt að vera með læti og kasta steinum. Álit fólks á mikilvægi þess að 

varðveita sagnirnar og þennan menningararf svæðisins er mikið og virðist fólk vera 

sammála um að álfatrúin sé eitt af sérkennum staðarins. Einangrun staðarins gæti 

hafa haft talsverð áhrif á hversu langlífar álfasagnir frá svæðinu voru en einnig mikil 

nánd við náttúruna sem auðgaði ímyndarafl fólks. Huldufólkstrúin hafi þá jafnframt 

fyrr á tímum hjálpað fólki mikið, hún hafi gefið því trú á eitthvað fallegt og hafði það 

verið mjög mikils virði í samfélaginu.  Margir áttu sér drauma um betri veruleika og 

eru álfar og huldufólk vissan hátt fulltrúar fegurðarinnar. Flestar sagnir af álfum frá 

svæðinu fjalla um um samskipti álfa og mennskra manna og virðast þær einkennast 

af mikilli góðvild á milli þessara tveggja vídda. Þannig er hægt að álykta að álfum 

hafi líkað vel við hið mennska fólk á svæðinu og öfugt og ýtir það að sjálfsögðu 

undir það að varðveita menningararfinn, en að mínu mati væri varla grundvöllur fyrir 

því ef flestar sagnirnar fjölluðu um illgirni og hefndir. Þar myndi vanta allan 

ævintýraljómann.         

 Fram kemur hversu mikið hlutir í sambandi við ferðaþjónustu hafa snúist við 

en í raun var það fyrst ferðamaðurinn sem kom og sýndi staðnum áhuga og síðan hafi 

þjónustan komið en oft er það einmitt öfugt, að verið er að lokka að ferðamenn. 

Þegar heimamenn áttuðu sig á auknum áhuga ferðamanna á að skoða svæðið tók við 

mikil uppbygging í tengslum við ferðaþjónustu og var meðal annars stofnaður 

ferðamálahópur sem tók og tekur á sig helstu verkefni varðandi ferðamál á staðnum. 

Í dag hefur dæmið því snúist við og mikið er gert til þess að fá ferðamenn til að 

sækja staðinn heim, meðal annars með allskyns menningartengdum viðburðum. 

 Hér á undan hefur verið fjallað um nokkrar hliðar á því hvernig 

menningararfur staðarins hefur verið nýttur. Samkvæmt minni túlkun má í raun og 

veru segja að Borgfirðingar leyfi aðkomufólki að njóta vafans og ákveða sjálft hvort 

það trúi á þessar verur sem gætu þarna leynst og er engu þröngvað upp á neinn 

heldur gefst fólki kostur á að upplifa hlutina eins og það sjálft vill. Því má kannski 

segja að miðlunin fari fram á óbeinan hátt og oftar en ekki er þjóðtrúin notuð sem 



59 

 

 

einhverskonar auka aðdráttarafl, samhliða annarri menningu sem á staðnum þrífst og 

auðvitað einnig samhliða náttúrunni sem er ríkulegur hluti af sjálfsmynd 

Borgfirðinga. Sem dæmi um það eru til að mynda þær gönguferðir sem Hótel 

Álfheimar býður upp á um Víknaslóðir en þær eru oft markaðsettar með dulúðlegum 

nöfnum sem vekja áhuga fólks. Ferðaþjónustuaðilar á staðnum virðast greinilega 

ekki heldur vilja fullyrða eitt né neitt um hverskonar verur gætu átt sér híbýli á 

staðnum og leyfa þannig ímyndunaraflinu að ráða þar för einnig, enda vissulega erfitt 

að fullyrða nokkuð um þess háttar hluti.      

 Á heildina litið má segja heimamenn séu mjög jákvæðir  í garð menningararfs 

staðarins og að verið sé að nýta hann sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Einnig virðist 

fólk ánægt með hvernig staðið er að þessari miðlun. Með þess háttar viðhorfi ætti að 

vera auðvelt að halda áfram miðlun en mikill áhugi virðist vera hjá fólki að halda 

henni áfram vegna þess hversu rótgróin þjóðtrúin er í þjóðmenningu Borgarfjarðar og 

vegna þess hversu mikil sérstaða þetta er en öll byggðarlög eigi að nýta sér þá 

sérstöðu sem þau hafa. Þó nokkuð margar hugmyndir komu upp hjá þátttakendum 

spurningalistans hvað áframhaldandi þróun varðar, sem og hjá viðmælendum í 

viðtölum og er nú þegar mikil hugmyndavinna í gangi hjá sumum þeirra svo 

Borgfirðingar hafa mörg járn í eldinum. Vandvirkni virðist vera ofarlega í huga hvað 

varðar framsetningu á hlutum sem kynna þjóðtrú svæðisins en einnig það að 

mikilvægt sé að ekki sé ætt öfganna á milli. Nauðsynlegt sé að halda í þennan 

menningararf, hvort sem það sé gert til að hagnast á því eða ekki.   

 Í tengslum við spurningu mína um hver áhugi ferðamanna sé á 

mennngararfinum þá virðist hann vera talsverður, bæði hjá Íslendingum sem og 

erlendum ferðamönnum, en það er einmitt sú séríslenska þjóðtrú sem virðist heilla 

útlendinga hvað mest í sambandi við þessa hluti, ásamt trúnni á drauga. 

Borgarfjörður hefur í gegnum tíðina greinilega fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlun 

fyrir þessa miklu álfatrú og margir fróðleiksþyrstir blaðamenn sem leggja leið sína í 

fjörðinn ár hvert. Þannig eiga fjölmiðlamenn ákveðinn þátt í því að markaðsetja 

Borgarfjörð.        

 Samkvæmt þessu virðist allavega vera grundvöllur og áhugi, bæði hjá 
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heimamönnum og ferðamönnum, fyrir því að halda áfram með miðlun 

menningararfsins á staðnum, hvernig sem annars verður staðið að því. Áhugavert 

verður að fylgjast með áframhaldandi þróun, þar sem henni fylgja ýmis tækifæri, sem 

skila sér án nokkurs vafa á jákvæðan félags- og efnahagslegan hátt fyrir samfélagið í 

heild sinni. 
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(tölvupóstur), 2. febrúar 2012. Í vörslu höfundar. 

Hafþór Snjólfur Helgason. Munnleg heimild, 28. mars 2012. Munnleg heimild. 

Helga Erla Erlendsdóttir. Munnleg heimild, 8. febrúar 2012l. Munnleg heimild. 

Karl Sveinsson. Munnleg heimild. 22. mars 2012. Munnleg heimild. 

Spurningalisti af Facebook: 
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Karlmaður   1959 
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Viðauki 
Spurningalisti af Facebook: 

1. Hvaða ár ertu fædd/ur? 

2. Trúir þú á álfa? Að hvaða leiti? 

3. Hvert er álit þitt á menningartengdri ferðaþjónustu á staðnum? Þ.e. að verið sé að 

nota þjóðtrú/álfatrú sem aðdráttarafl? 

4. Upplifun á álfatrú staðarins í æsku? (var litið hornauga á að trúa á álfa? Eða var 

það kannski bara töff?)  

5. Telur þú mikilvægt fyrir staðinn að halda í þessa þjóðtrú? Hvers vegna? 

6. Telur þú þetta vera menningararf eða trú sem er verið að búa til, til að hagnast á? 

7. Minningar tengdar Álfadansi. 

8. Hjátrú tengd huldufólki og álfum á staðnum? (t.d. álagablettir, í tengslum við 

Álfaborgina ofl.) 

9. Telur þú að grundvöllur væri fyrir því að blása aftur lífi í skemmtanir eins og 

Álfaborgarsjens og Álfadansinn? Hvers vegna? 

 

 


