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Abstract
The aim of this study is to shed light on two performances, Einleikur með Skottu (Solo act
with Skotta) and Jólasveinarnir í Dimmuborgum (The Yule Lads in Dimmuborgir), and
what they can teach us about performance with and for tourists. Qualitative research was
conducted in the study: participant observation when visiting the Yule Lads in
Dimmuborgir with my family, semistructured interviews with the Yule Lads actors,
centered on how they experience the performance and what they think of the project, and
finally autoethnography on my own experience of performing a solo act and the process of
developing a project like that. Both projects are based on cultural heritage, folktales,
tourism, theatre and performance. The aim of this study is to learn to understand these
projects more fully and see how we can use cultural heritage in tourism with performance.
The aim of this study is also to help tour operators or people who have interest in working
and developing similar projects for tourists.

Útdráttur
Í þessari rannsókn er skoðað hvað Einleikur með Skottu og Jólasveinarnir í Dimmuborgum
geta kennt okkur um leiklist fyrir eða með ferðafólki. Eigindlegum rannsóknaraðferðum
var beitt með það að leiðarljósi að veita dýpri skilning á verkefnunum og um leið
ferðaþjónustu í tengslum við miðlun menningararfs í formi leiklistar. Í rannsókninni er gerð
grein fyrir bakgrunni þekkingar, fjallað er um menningartengda ferðaþjónustu,
menningararf, þjóðsögur og ferðamenn, sviðslist, miðlunarleiðir, leikhúsform og leikhús
fyrir ferðamenn. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir, nánar tiltekið
þátttökuathugun, hálfstöðluð viðtöl og sjálfsagnaform. Fjallað er um úrvinnslu gagna,
niðurstöður dregnar fram, ræddar og dregnar saman í lokaorðum.
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1 Inngangur
Rannsókn þessi byggir á tveimur verkefnum þar sem menningararfur er nýttur til að setja á
svið leikviðburð fyrir ferðafólk, annars vegar Einleik með Skottu og hins vegar
Jólasveinunum í Dimmuborgum. Megintilgangur rannsóknarinnar er að veita dýpri skilning
á samspili leiklistar og ferðaþjónustu. Rannsóknin hefur hagnýtt gildi þar sem hún ætti að
nýtast þeim aðilum innan ferðaþjónustu og leiklistar sem hafa hugleitt að bjóða upp á
leiksýningar fyrir ferðamenn. Jafnframt gefur rannsóknin tilefni til að greina og skoða
frekar myndun og mótun menningararfs í tengslum við ferðaþjónustu og leiklist.
Í fyrsta kafla er lýsing á leikverkefnunum sem til umfjöllunar eru og því næst er fjallað um
bakgrunn þekkingar, þar sem lykilhugtökum ritgerðarinnar eru gerð skil. Í þriðja kafla eru
rannsóknarspurningar settar fram en þær eru: Hvað geta Einleikur með Skottu og
Jólasveinarnir í Dimmuborgum kennt okkur um leiklist sem leið til miðlunar á
menningararfi fyrir – eða jafnvel með ferðafólki? Hver er upplifun leikarans eða
ferðaþjónsins í þessum aðstæðum? Ennfremur verður horft til þess hvaða sýn leikarinn
hefur á verkefnið sem leiklist, varðveislu menningararfs eða sem ferðaþjónustu. Þetta kann
að virðast tvítekning en er það ekki, því annað er upplifun í hita leiksins og hitt er viðhorfið
til eða skilningurinn á því menningarlega og efnahagslega samhengi sem verkefnið er í.
Fjallað verður um þær rannsóknaraðferðir sem notast var við en þær voru eigindlegar (e.
qualitative research); það er hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews),
þátttökuathugun (e. participant observation) og sjálfsöguform (e. autoethnography).
Höfundur rannsóknarinnar er leikari og höfundur leiksýningarinnar Einleikur með Skottu
og mun því notast við sjálfsöguform þegar það verk er til rannsóknar. Tekin voru
hálfstöðluð viðtöl við tíu af þrettán umboðsmönnum Jólasveinana í Dimmuborgum.
Jólasveinarnir voru heimsóttur í Dimmuborgir og sú heimsókn nýtt sem þátttökuathugun,
þar sem búin var til lýsing af viðburðinum með augum gestsins.
Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður úr viðtölum við umboðsmenn jólasveinanna. Auk
þess er greint frá niðurstöðum úr vettvangsathugun, heimsókn í Dimmuborgir og sjálfsögu
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um Einleik með Skottu. Í lok kaflans eru niðurstöðurnar ræddar og tengdar fræðilegri
umræðu í því skyni að svara rannsóknarspurningunum. Í lokaorðum eru niðurstöður og
umræða loks dregnar saman.
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1.1 Einleikur með Skottu
Einleikurinn sem hér er fjallað um byggir á dekkri hliðum íslensks menningararfs þar sem
harmleikir, þjáningar og dauðsföll hafa átt sér stað. Hann er byggður á broti af
útileiksýningunni Draugarölt, sem síðar nefndist Gengið til móts við Galdra-Loft og var
sýnd á Hólum í Hjaltadal frá árinu 1997-2007. Handrit Draugarölts var samið af Guðrúnu
Þóru Gunnarsdóttur og Ásgeiri Jónssyni árið 1997. Fjallað verður nánar um Draugarölt í
kaflanum um bakgrunn þekkingar.
Samið var handrit fyrir verkefnið Einleikur með Skottu árið 2010, það handrit var samið af
Guðrúnu Brynleifsdóttur sem hluti af hagnýtu verkefni í ferðamálafræði. Það handrit var
byggt fyrst og fremst á heimildum um glæpi og galdra í Hjaltadal, það er þjóðsögunni um
Galdra-Loft í Þjóðsagnakveri Magnúsar Skúlasonar (1950), Rauðamyrkri eftir Hannes
Pétursson (1973), sem rekur söguna af Otta Sveinssyni, og Skagfirzkum annál 18471947
eftir Kristmund Bjarnason sem segir frá ýmsum atburðum í héraðinu. Einnig samanstóð
sýningin mikið af spuna, sem getur verið hver sem er og í hvaða tjáningarformi sem er en
áhersla er lögð á að þeir þættir séu ekki ákveðnir fyrirfram (Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir,
2007). Eftirfarandi umfjöllun og upplýsingar sem fram koma eru byggðar á minni reynslu
sem leikari og höfundur verksins Einleikur með Skottu.
Persóna sýningarinnar ber nafnið Skotta. Hún er alþýðudraugur og heldur því fram að hún
hafi verið vakin með látum út af einhverjum helvítis ferðamönnum. Hún bölvar þeim í sand
og ösku en vill þó eyða dálitlum tíma með gestunum, gengur með þeim um svæðið og segir
sögur sem eiga að hafa gerst þar. Þessar sögur eru ekki þær allra fallegustu eða heilögustu,
heldur fjalla þær um morð, galdra og glæpi. Á meðan Skotta leiðir gestina um og segir
þeim sögur stríðir hún gestunum, blikkar stráka, bölvar og kemur með andstyggilegar
athugasemdir um gestina. Hún er því mjög ögrandi persóna. Á mynd 1 má sjá mynd af
Skottu þar sem hún er búin að vera að fíflast í áhorfanda. Eins og sést á myndinni er óhætt
að segja að hún sé ekki fallegasta konan eða draugurinn í sveitinni.
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Mynd 1: Skotta af fíflast í áhorfanda árið 2010. Myndina tók Sólveig Fjólmundsdóttir

Leiksýningin fer fram á íslensku og er fyrir innlenda ferðamenn og heimamenn. Eins og
fram hefur komið er mikill spuni í sýningunni og Skotta reynir að gæta þess að allir
áhorfendurnir fá einhvers konar athygli frá henni. Sem dæmi má nefna fiktar hún í hári
þeirra og þykist finna lús til að borða, skoðar gleraugu, gengur þétt upp að þeim og hnusar
eða nær einfaldlega augnsambandi á meðan hún segir sögur. Skotta tekur líka nokkra
áhorfendur með í leikinn, til dæmis þegar hún segir frá Otta Sveinssyni og þegar hann var
skorinn á háls. Þá velur Skotta áhorfanda og dregur hann frá öðrum áhorfendum og sýnir á
leikrænan hátt hvernig menn eru skornir á háls. Sama gerist þegar Skotta lýsir hvernig ung
vinnukona öskrar eftir hjálp þegar Galdra-Loftur hefur galdrað hana á milli veggja en þá
velur Skotta sér yfirleitt unga konu og sýnir á táknrænan hátt með hjálp áhorfandans
hvernig vinnukonan kallar á hjálp. Þeir áhorfendur sem valdir hafa verið hafa oft brugðið á
leik með Skottu, til dæmis með tilheyrandi grettum og látbragði, sem hefur gefið
sýningunni enn meira líf.
Börn sem komið hafa á sýninguna hafa oft verið skelkuð yfir orðbragði Skottu en í
auglýsingum kemur fram að persónan sé mjög orðljót og foreldrum bent á að gæta barna
sinna. Hins vegar hafa foreldrar tjáð mér að börnin hafi oftast gleypt við þeim sögum sem
Skotta segir og lifað sig svo mikið inn í frásögnina að þau hafi hjúfrað sig í faðm
foreldranna. Þau hafa líka orðið mjög hneyksluð á orðbragðinu og stundum varla skilið að
nokkur maður eða draugur megi tala svona. Sýningin hefur einnig vakið börnin til
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almennrar umhugsunar um alþýðudrauga Skottu og Móra og þau hafa í sumum tilfellum
lagst í lestur eftir sýninguna, til dæmis sögur um Skottu og Móra eða aðrar þjóðsögur.
En hver er Skotta? Í upphafi var persónan sem tók þátt í sýningunni Gengið til móts við
Galdra-Loft nafnlaus líkt og allar persónur sýningarinnar áttu að vera. Þegar á hólminn var
komið var mikið spurt um hvað persónan sem hér er fjallað um héti og svo virtist sem
áhorfendur hefðu þörf fyrir að gefa henni nafn. Haustið 2004 byrjuðu nemendur sem
stunduðu nám í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum að kalla persónuna Skottu. Það
nafn átti vel við þar sem allir kvenkyns alþýðudraugar á Íslandi voru kallaðar „skottur“ og
karlkyns alþýðudraugar voru gjarnan kallaðir „móri“. Oft og tíðum voru alþýðudraugar
kenndir við bæina sem þeir tengdust, til dæmis Ábæjar-Skotta eða Hringvers-Skotta. Í
þessu tilviki tengist Skotta þó engum stað og hún á sér enga sögu – hún er almenn skotta.
Hvers vegna þessar sögur? Hvers vegna Hólar í Hjaltadal? Hólar eru þekktir sem
helgistaður þar sem biskupar og merkir menn hafa búið og lifað. Mikil áhersla hefur verið
lögð á að halda þeirri sögu uppi en lítið hefur verið talað um alþýðuna eða aðrar sögur sem
tengjast Hólum. Hlutverk Skottu er að upphefja þær sögur sem við viljum ekki muna eða
höfum ekki hátt um en hið sama var gert í sýningunni Gengið til móts við Galdra-Loft.
Eins og áður hefur komið fram byggist Einleikur um Skottu, í sögu og leiktjáningu, á
dekkri hliðum menningararfsins þar sem harmleikir, þjáningar og dauðsföll hafa átt sér
stað. Segja má að Skotta reyni að brúa bilið á milli þekktari sagna frá Hólum og þeirra sem
ekki eru eins þekktar, það er sagna af alþýðunni. Auk þess má segja að hún reyni að draga
fram skuggalegri mynd af helgistaðnum og um leið andæfa því sem almenningur kann að
líta á sem helgislepju.
Sýningin Gengið til móts við Galdra-Loft var fyrstu árin kölluð Draugarölt. Ástæða þess að
því nafni var ekki haldið á lofti var að sýningin varð mjög umdeild. Andstaðan við
sýninguna byggðist á efasemdum um réttmæti þess að halda draugasögum og leikrænni
tjáningu í formi alþýðudrauga á lofti. Auk þess komu upp deilur við fólk innan
þjóðkirkjunnar þar sem ekki voru allir sáttir um hvort hér væri um að ræða saklausa
skemmtun og eðlilega úrvinnslu á menningararfi eða óþarfa upphafningu á skuggahliðum
menningarinnar. Einnig komu þau viðhorf fram að sú staðreynd að sýningin fór fram í
kirkjugarði og turni væri yfirgangur í aðstandendum sýningarinnar þar sem það raskaði
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helgi og grafarró (Guðrún Helgadóttir, munnleg heimild, 17. janúar 2005). Á sama tíma var
mikil umræða í þjóðfélaginu um draugatrú og biskup Íslands Karl Sigurbjörnsson sagði í
sjónvarpsviðtali á RÚV að honum þætti sýningin ekki viðeigandi. Eftir þessar umræður, og
þá sérstaklega í því skyni að að virða friðhelgi, var ákveðið að láta sýninguna fara fram
utan við kirkjugarðinn og nafni hennar var breytt í Gengið til móts við Galdra-Loft.
Persóna Skottu í sýningunni Gengið til móts við Galdra-Loft var einnig gagnrýnd. Ég var
til dæmis tekin á eintal hjá þáverandi forstöðumanni Ferðaþjónustunnar á Hólum og beðin
vinsamlegast um að slaka á orðbragði gagnvart gestunum. Auk þess kom guðfræðingur til
mín og sagði að talsmátinn væri allt of grófur og spurði hvort Skotta gæti aðeins dregið úr
notkun ljótra orða. Einnig var Skotta gagnrýnd fyrir að viðhafa of mikinn
neðanbeltishúmor og þær raddir heyrðust að hún væri búin að missa sjónar af markmiði
sínu. Sumt í þessari gagnrýni var tekið til greina og annað ekki en ekki hefur mikið reynt á
hana síðustu ár þar sem Skotta hefur legið í dvala.

1.2 Jólasveinarnir í Dimmuborgum
Þessi kafli byggir á óútgefnum heimildum um sögu verkefnisins um jólasveinana í
Dimmuborgum sem ég hef aðgang að og leyfi til að nota sem starfsmaður Mývatnsstofu
ehf. sem nú stýrir verkefninu. Sagan hefur verið rituð af nokkrum aðilum í gegnum árin,
það er Þorgeiri Gunnarssyni, Karli Ingólfssyni, Jónu Matthíasdóttur og Margréti
Sverrisdóttur. Nær ómögulegt er að segja hvaða upplýsingar koma frá hverjum því allir
þessir aðilar hafa einhvern tímann skrifað niður punkta, skýrslur og umsóknir sem hafa
verið afritaðar og notaðar eftir þörfum hverju sinni.
Árið 2002 fékk Yngvi Ragnar Kristjánsson, framkvæmdastjóri Sels–Hótel Mývatns,
hugmyndina að verkefninu Jólasveinninn í Dimmuborgum og í desember sama ár var
gestum boðið að koma og hitta rauðklæddan jólasvein á Hallarflötinni í Dimmuborgum í
Mývatnssveit í fyrsta sinn. Árið 2005 tók verkefnið stakkaskiptum, Atvinnuþróunarfélag
Þingeyinga tók þá þátt í samnorrænu verkefni á vegum Norðurslóðaáætlunar
Evrópusambandsins (NPP) sem kallaðist Snow Magic. Í því samstarfsverkefni var horft til
Mývatnssveitar og þeirra tækifæra sem þar leyndust. Í samstarfi við Rovaniemi í Finnlandi
og Sorsele í Svíþjóð tók verkefnið um jólasveininn í Dimmuborgum miklum breytingum.
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Yngvi Ragnar og fleiri ferðaþjónustuaðilar í Mývatnssveit tóku virkan þátt í Snow Magic
verkefninu og unnu að þróun þess. Breytingin á verkefninu fólst fyrst og fremst í því að
ekki var lengur rauðklæddur jólasveinn í Dimmuborgum heldur var lögð áhersla á íslensku
jólasveinana, syni Grýlu og Leppalúða, og að þeir yrðu klæddir í gamaldags ullarfatnað og
tækju á móti gestum í Dimmuborgum alla daga aðventunnar. Á mynd 2 er mynd af
jólasveinunum í Dimmuborgum þar sem útlit þeirra og klæðnaður sést vel.

Mynd 2: Jólasveinarnir í Dimmuborgum í sínum hefðbundna klæðnaði árið 2013.
Myndina tók Agnes Lebeaupin.

Margrét Sverrisdóttir leikkona var fengin til samstarfs við verkefnið en hún skrifaði og
samdi persónueinkenni hvers og eins jólasveins. Hún sá jafnframt um val á
umboðsmönnum, eins og vaninn er að kalla leikarana, til að sinna störfum þeirra bræðra.
Kristín Sigurðardóttir, handverkskona úr Þingeyjarsveit, var fengin til að hanna og sauma
búninga á jólasveinana þrettán. Öll grunnvinnan í tengslum við verkefnið var unnin með
það að leiðarljósi að fagmennska og trúverðugleiki væri í fyrirrúmi. Þrátt fyrir þessar
breytingar á verkefninu var staðsetningin hin sama, á Hallarflötinni í Dimmuborgum, en
jólasveinarnir þrettán skiptust á að taka þar á móti gestum.
Á þeim árum sem liðið hafa frá því að samstarfið hófst hafa tveir viðburðir fest í sessi í
tengslum við verkefnið. Annars vegar er það er svokölluð opnunarhátíð, sem hefur nú
fengið nýtt nafn og kallast aðventuhátíð, en hún fer fram á laugardegi fyrir fyrsta sunnudag
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í aðventu. Á aðventuhátíðinni koma allir jólasveinarnir þrettán saman og bjóða gestum í
heimsókn í Dimmuborgir með kertaljósum, gleði og söng. Áhersla er lögð á að gestir taki
þátt í jólaundirbúningi jólasveinana. Hinn aðalviðburðurinn fer fram um miðjan desember
en þá fara jólasveinarnir í sitt árlega jólabað í Jarðböðunum við Mývatn. Þangað mæta þeir
bræður íklæddir sérstökum baðfatnaði, misánægðir með þessa árlegu baðferð. Þar sprella
þeir við gesti, skella sér í lónið og draga þá sveina sem hræddir eru við vatn í bað, gestum
til mikillar skemmtunar.
Eins og fram hefur komið er hlutverk jólasveinanna að taka á móti gestum á Hallarflötinni í
Dimmuborgum. Þar sem spjalla þeir við gesti og fá þá jafnvel til að taka þátt í ýmsum
uppákomum, til dæmis að syngja, dansa eða reka við (þá er átt við að sparka í viðardrumba
og reka drumbana áfram). Auk þess nota þeir stundum helli sem er rétt hjá Hallarflötinni
og er núorðið kallaður Þvörusleikishellir. Jólasveinarnir eru oft með áhættuatriði, svo sem
að stökkva af hraunsyllum í snjóskafl eða klifra upp í hraundranga þaðan sem þeir virða
fyrir sér útsýnið eða fylgjast með mannaferðum. Oftast nær eru þeir með eldstæði á
Hallarflötinni og þar er líka sylla þar sem þeir koma fyrir gærum svo þeir eða gestir þeirra
geti fengið sér sæti. Þessi staður er mjög oft nýttur í myndatökur. Þegar kemur að
kveðjustund færa sveinarnir gestum, aðallega börnum, kerti í kveðjugjöf.
Gefinn var út DVD-diskur með sjónvarpsþáttum um Jólasveinana í Dimmuborgum fyrir
nokkrum árum. Oddur Bjarni Þorkelsson og Margrét Sverrisdóttir unnu að verkefninu í
samstarfi við Senu og Eggert Gunnarsson. Fjármögnun og skipulag var í þeirra höndum en
verkefnið var unnið með samþykki Mývatnsstofu og þeirra aðila sem komu að verkefninu. Í
desember 2013 voru þessir þættir sýndir í ríkissjónvarpinu.
Jólasveinarnir í Dimmuborgum hafa hingað til fengið jákvæð og góð viðbrögð frá gestum,
jafnt eftir heimsóknir í Dimmuborgir sem og jólaböll, og hafa enn sem komið er ekki
fengið neikvæða gagnrýni. Á veraldarvefnum er aðallega að finna tilkynningar um að nú
séu jólasveinarnir mættir á Hallarflötina og taki á móti gestum yfir aðventuna. Á
fésbókarsíðu jólasveinanna er einungis að finna jákvæð viðbrögð og engin kvörtun hefur
borist í tengslum við verkefnið.

18

2 Bakgrunnur þekkingar
Í þessum kafla eru lykilhugtökum rannsóknarinnar og tengslum þeirra gerð skil. Fyrst
verður fjallað um menningartengda ferðaþjónustu og að því loknu um menningararf,
þjóðsögur og ferðaþjónustu. Síðan verður skoðað hvernig sviðslist fellur að
rannsóknarefninu og rætt um miðlunarleiðir og leikhúsform. Loks er fjallað um leikhús
fyrir ferðafólk, draugarölt og jólasveinana sem aðdráttarafl.

2.1 Menningartengd ferðaþjónusta
Menningartengda ferðaþjónustu er hægt að skilgreina á marga vegu, enda er annar hluti
þessa hugtaks illskilgreinanlegur og hinn flókinn. Menning er loðið og teygjanlegt hugtak.
Smith (2009) skilgreinir menningu vítt og segir að menning sé alls staðar og hún eigi bæði
við í sögulegu samhengi og í samtímanum. Menning er bæði áþreifanleg og óáþreifanleg;
hún á við einstaklinga jafnt sem hópa með ólíkan lífstíl (bls. 1). Í skýrslunni
Menningartengd ferðaþjónusta í Eyjafirði er hugtakið skilgreint á afmarkaðri hátt og unnið
út frá því að það sem boðið er upp á sem menning og kynnt með markvissum hætti sem
slíkt sé menning. Þar má nefna myndlist í galleríum og söfnum, leiklist og leikhúsferðir,
bókmenntir í fræðasetrum, handverk, fornleifar og forngripi sem eru til sýnis á
minjasöfnum, staðarleiðsögn, tónlistarhátíðir og tónleika. Þannig er menningarhugtakið
einskorðað við starfsemi sem leggur áherslu á að koma til skila menningararfi og
menningarstarfi eins og menningarstofnanir og -fyrirtæki (Guðrún Helgadóttir, Edward H.
Huijbens og Kristín Sóley Björnsdóttir 2007, bls. 6).
Ein algengasta skilgreining á menningarferðamennsku er sú að hún feli í sér heimsóknir á
staði tengda menningararfi (söfn, dómkirkjur, kastala, sögulegar byggingar), sjónlistastaði
(gallerí) og sviðslistastaði (leikhús og tónlistarhús) (Edward Hákon Huijbens og Gunnar
Þór Jóhannesson 2013, bls. 173, vitna í Hughes, 2000). Þeir sem hafa áhuga á menningu
eru líklegri en aðrir til að stunda ferðalög þar sem hefðir, listir, afþreying og heimafólk er í
brennidepli (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson 2013, bls. 179). Slíkir
ferðamenn leitast við að komast í samband við nýja menningarheima eða samfélög og
kynnast ólíkum og framandi heimi á ferðalögum sínum (Edward Hákon Huijbens og
Gunnar Þór Jóhannesson 2013, bls. 173).
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Menningartengd ferðaþjónusta er hugtak sem nær yfir þá þjónustu sem er sérstaklega
hugsuð til að mæta þörfum þeirra sem stunda menningarferðamennsku. Hún tengist ekki
einungis sjálfum staðnum sem er heimsóttur heldur einnig því hvernig fólk lifir á þeim stað
sem heimsóttur er (Timothy og Boyd 2003, bls. 5). Það eru ekki einungis heimamenn sem
eru hluti af menningu áfangastaðar heldur líka ferðamennirnir sem heimsækja staðinn.
Ferðamennirnir hafa jafnvel vissar hugmyndir um staðinn sem þeir eru að fara heimsækja.
MacCannell (1999) heldur því fram að ferðamaðurinn heimsæki staði sem hann upplifir
sem ekta eða ósvikna og að ferðamaðurinn vilji sjá og skoða annað fólk, líf þeirra og
menningu.
Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens og Kristín Sóley Björnsdóttir (2007) vitna í
Smith (2003) sem setti upp lista sem gefur yfirsýn yfir áhugasvið og athafnir sem geta
fallið undir aðdráttarafl fyrir menningarferðir (bls. 14–15).
 Minjastaðir (til dæmis fornleifasvæði, heilar borgir, minnisvarðar, söfn)
 Sviðslistir (til dæmis leikhús, tónlistarsalir, menningarmiðstöðvar)
 Sjónlistir (til dæmis listasöfn og sýningasalir, höggmyndagarðar, ljósmyndasöfn,
byggingalist)
 Hátíðir og sérstakir viðburðir (tónlistarhátíðir, íþróttaviðburðir,
kjötkveðjuhátíðir)
 Staðir trúarlegs eðlis (til dæmis kirkjur, hof, áfangastaðir pílagríma, andlegar
orkustöðvar)
 Dreifbýli (til dæmis þorp, bóndabæir, þjóðgarðar, vernduð vistkerfi)
 Samfélög og hefðir innfæddra (til dæmis ættbálkar og þjóðernishópar, menning
minnihlutahópa)
 Handverk (textíll, leirlist, smíði)
 Tungumál (læra eða málnotkun)
 Matarmenning (vínsmökkun, að kynnast framandi mat, matreiðslunámskeið)
 Athafnalíf, svo sem iðnaður og verslun (heimsóknir í verksmiðjur, námur,
bruggverksmiðjur, ferðir með sögulegum samgöngutækjum)
 Samtímamenning (popptónlist, verslun, tíska, fjölmiðlar, hönnun, tækni)
 Iðkun áhugamála (málun, ljósmyndun, vefnaður)
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Athygli vekur að þessi listi, sem á að gefa yfirsýn um áhugasvið og athafnir sem geta fallið
undir aðdráttarafl fyrir menningarferðir, er mjög hefðbundinn hvað varðar sýn á leiklist þar
sem undir liðnum sviðslistir er talað um að heimsækja leikhús en ekki að fara á
leiksýningu. Síðar í kaflanum verður fjallað um önnur leikhúsform og leikhús fyrir
ferðamenn.
Í þessari ritgerð verður notast við skilgreiningu Smith (2009) á menningarferðamennsku
sem felur í sér að slík ferðamennska geti verið nálgun með mismunandi virkni, allt frá
óvirkri viðtöku (e. passive consumption) til gagnvirkrar sköpunar (e. co-creation) á
menningu og samfélagi (bls. 17).
Menningararfur er snar þáttur í menningarferðaþjónustu og því er rétt að skilgreina hann
aðeins nánar áður en lengra en haldið.

2.2 Menningararfur
Menningararfur er vítt hugtak sem felur í sér náttúrulegt og menningarlegt umhverfi (Smith
2003, bls. 102). Menningararfurinn er ekki fortíðin sem slík heldur hluti af samtíðinni;
hann er það sem við vinnum úr fortíðinni og drögum fram og það sem við kjósum að
varðveita sem menningararf. Samt sem áður eru forsendurnar allar í nútíðinni,
heimsmyndin hverju sinni og gildismat samtíðarinnar ræður valinu. Þegar talað er um
menningararf er helsta einkenni hans að draga fram það sem talið er einstakt og sérstakt
(Timothy og Boyd, 2003, bls. 4; Helgi Þorláksson, 2007). Menningararfur er skilgreindur
sem sýn samtímans á fortíðina (Smith 2003, bls. 82).
Urry (2002, bls. 99) segir að spurningin sé ekki hvort við ætlum eða ætlum ekki að vernda
fortíðina, heldur hvaða tegund af fortíð við kjósum að vernda. Anna Þorbjörg
Þorgrímsdóttir (2008) talar um að í fræðilegu samhengi sé hugtakið menningararfur notað
sem samheiti yfir sögusýn samtímans og rannsóknir miða að því að varpa ljósi á hvernig
sagan er túlkuð og notuð. Miðlunin og túlkunin fer eftir tækni og samskiptamáta hvers
tíma. Menningararfurinn er verðmætur, í honum býr sjálfsmynd þjóðar, upplifun og
grundvöllur fyrir sameiginlegar minningar og auk þess getur hann skapað bæði atvinnu og
tekjur (Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens og Kristín Sóley Björnsdóttir 2007, bls.
6–7).
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Við miðlun menningararfs er ekki endilega lögð áhersla á hvernig sagan var í raun heldur
hvaða markmiði hún þjónar í samtímanum (Helgi Þorláksson, 2007). Þegar talað er um að
menningararfur sé hluti af samtímanum má segja að sögusýnin berist víða að, til dæmis frá
fræðimönnum, sýningum safna, fjölmiðlum, stjórnmálamönnum, skólum og stofnunum
samfélagsins (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008). Gagnrýnt hefur verið að gæslumenn
menningararfs leggi mesta áherslu á að menningararfurinn sé eitthvað skemmtilegt eða
spennandi og séu þar með hirðulausir um sannleikann (Helgi Þorláksson, 2007). Þrátt fyrir
að margir reyni að hafa áhrif á mótun menningararfsins er túlkunin tilviljanakennd og í
raun er enginn sem stjórnar henni (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008). Það má því segja
að fræðimenn kalli á aukna fagmennsku í miðlun menningararfs.
Helgi Þorláksson (2007) telur að mikil áhersla sé lögð á að gera menningararfinn sýnilegan
og hann sé oft notaður sem aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Með útkomu skýrslunnar
Menningartengd ferðaþjónusta, sem rituð var af Tómasi Inga Olrich (2001), varð markviss
tenging á milli ferðaþjónustu, nýsköpunar og atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni
sýnilegri (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008).
Ferðamenn sækjast í ört vaxandi mæli eftir því að kynnast þjóðlífi, listum og sögu þess
lands sem þeir heimsækja, því ber að hafa í huga að saga og þjóðmenning eru auðlindir
sem ber að varðveita (Jón Jónsson, 1998, bls. 5). Urry (2002) talar um að fólk hafi ekki
lengur áhuga á að sjá merkileg listaverk sem hafa sögulega þýðingu heldur hafi orðið
algengara að fólk hafi mikinn áhuga á túlkun eða framsetningu á daglegu lífi, eins og að
búa til salt, blása í gler, spinna og fleira. Móna Lísa og hin daglegu störf eru þá næstum því
jafn áhugaverð (bls. 118–119). Timothy og Boyd (2003) taka í sama streng og telja að nöfn
frægra persóna og stórir menningarviðburðir hafi ekki lengur sama gildi og áður (bls. 239–
240).
Timothy og Boyd (2003) tala um að ferðamaðurinn leiti að öðrum sannleika; hann vilji fá
að sjá, heyra og upplifa hvernig þetta var hjá almúganum eða „nafnlausa fólkinu“ sem
barðist við að halda lífi og lifði við allt önnur lífsskilyrði en gert er í dag. Upplifunin verður
því fræðandi og framandi ásamt því að vera spennandi (bls. 239–240). Jón Jónsson (1998)
talar um að ferðamenn vilji njóta þess sem er skrítið eða einstakt sem tengist svæðinu sem
þeir heimsækja, til dæmis alþýðumenningu svæðisins. Ferðamenn vilja oft blanda saman
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fræðslu og skemmtun, fræðast um eitthvað nýtt og upplifa það á sama tíma á staðnum (bls.
6).
Ferðamennska getur haft mikil áhrif á menningararf þjóðar og menningararfurinn getur
breyst með viðhorfi ferðamannsins (Smith 1989, bls. 57). Þetta á líka við þegar gestgjafinn
breytir sínum siðum eða hefðum og fer að taka greiðslu fyrir að sýna þá sérstaklega fyrir
ferðamanninn. Þetta vekur því spurningar um að hve miklu leyti hefðir og siðir haldi gildi
sínu í vöruvæðingu. Menningararfur eins og siðir, trúarbrögð, athafnir daglegs lífs og
þjóðsögur er óáþreifanlegur og um leið mikilvægur hluti alþýðumenningar (Timothy og
Boyd 2003, bls. 83). Alþýðumenning er að nokkru leyti grunnur eða undirstaða allrar
menningar, það má segja að hún sé hjartsláttur þjóðarinnar þar sem hún lýtur straumum
nútímans hverju sinni (Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg, 1993, bls. 90). Þegar
unnið er að miðlun menningararfs, til dæmis með uppsetningu á sögu og menningu, þarf að
vanda til verka og byggja á þekkingu, menntun og reynslu (Jón Jónsson 1998, bls. 85).
Menningararfurinn endurspeglar sýn og skilning Íslendinga á eigin fortíð og er hluti af
sjálfsmynd okkar (Tómas I. Olrich 2001, bls. 20), eða eins og Edward Hákon Huijbens og
Gunnar Þór Jóhannesson (2013) orða það: „Menningararfur er ekki, hann er skapaður“ (bls.
173). Jólasveinarnir í Dimmuborgum og Einleikur með Skottu eru gott dæmi um hvernig
hægt er að skapa og miðla efni úr þjóðsögum í ferðaþjónustu en þjóðsögur eru mikilvægur
hluti af menningararfi Íslendinga.

2.3 Þjóðsögur og ferðaþjónusta
„Íslenskar þjóðsögur eru hluti af íslensku þjóðlífi, því nútíðin á rætur í fortíðinni og allt
sem við lifum er framhald þess sem áður var„ (Ólafur Ragnarson, Sverrir Jakobsson og
Margrét Guðmundsdóttir 2000, bls. 18). Þjóðsögur eru menningararfur þar sem nútíð og
fortíð mætast. Þessi arfur hefur fylgt íslensku þjóðinni í sagnamennsku og leikjum, jafnt á
hátíðum sem í daglega lífinu. Jón Árnason var mikill frumkvöðull í söfnun þjóðsagna
hérlendis. Hann gaf út, ásamt Magnúsi Grímssyni, bókina Íslensk ævintýri árið 1852 og tíu
árum seinna gaf Jón út Íslenskar þjóðsögur og ævintýri (Árni Daníel Júlíusson og Jón
Ólafur Ísberg, 1993, bls. 128). Ævintýri er heiti yfir sögur sem í gegnum tíðina hafa verið
taldar til þjóðsagna, samanber nafn fyrri bókar Jóns Árnasonar og Magnúsar Grímssonar.
Samt sem áður hafa ævintýri oft verið greind frá þjóðsögum, eins og nafnið á safni Jóns
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Árnasonar gefur til kynna en í titlinum er þessu tvennu haldið aðgreindu þó að ævintýrin
séu, í safninu sjálfu, einn flokkur þjóðsagna.
Ævintýri er yfirleitt skemmtisaga sem ekki er ætlast til að sé trúað en sagnir byggjast hins
vegar á samfélaginu og lýsa að einhverju leyti raunverulegum atburðum (Árni Daníel
Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg, 1993, bls. 128; Ólafur Ragnarson, Sverrir Jakobson og
Margrét Guðmundsdóttir 2000, bls. 11). Þjóðsaga er sögð til dægrastyttingar og er hafin
yfir stað og stund en hins vegar á sögn rætur í hversdagslegum raunveruleika (Ólafur
Ragnarson, Sverrir Jakobson og Margrét Guðmundsdóttir 2000, bls. 11). Sá flokkur
þjóðsagna sem snýr að mönnum er fjölbreyttastur og stærstur þeirra allra (Ólafur
Ragnarson, Sverrir Jakobson og Margrét Guðmundsdóttir 2000, bls. 25). Segja má að í
íslenskum þjóðsögum birtist okkur ljóslifandi hugmyndaheimur genginna kynslóða, þar
sem fólk er við leik og störf, í gleði og sorg (Guðrún Helgadóttir, 2004).
Þjóðsögur gegna hlutverki í ferðaþjónustu þar sem sviðsetning þjóðsagna og þjóðhátta er
hluti af aðdráttarafli áfangastaðar (Smith 1989, bls. 5). Sem dæmi má nefna
Galdrasýninguna á Ströndum þar sem saga og þjóðtrú spila saman, það er sagan um fólkið
sem dæmt var fyrir galdra og trúin á galdrana en þeir voru til dæmis notaðir til að losna við
púka og anda eða til að halda tófunni fjarri búskapnum (Strandagaldur, 2013). Einnig má
nefna Draugasetrið á Stokkseyri þar sem sagt er frá ýmsum tegundum af íslenskum
draugum (Draugasetrið Stokkseyri, 2013). Á sýningunni fjallar Icelandic Wonders um álfa,
tröll og norðurljós þar sem hægt er að ganga inn í heim álfa og huldufólks eða inn í
tröllahelli þar sem heimkynni trölla eru skoðuð (Icelandic Wonders, 2013). Rovaniemi í
Finnlandi er þekkt jólasveinaþorp þar gestir geta heimsótt jólasveininn (The Santa Claus
Village, 2013). Á öllum þessum stöðum verður sviðsetning þjóðsagna og þjóðtrúar efni í
afþreyingu fyrir ferðafólk, jafnvel í meira mæli en sem lifandi menning heimamanna.
Sviðsetningin er það sem gefur þjóðsögunum og þjóðtrúnni nýtt líf og nýja merkingu. Næst
verður kastljósinu beint að því hvernig sviðslist tengist ferðamennsku, menningararfi og
þjóðsögum.

24

2.4 Sviðslistafræði
Í bókinni Tóma rýmið talar Brook (2003) um að til að leiklist eigi sér stað sé nóg að
manneskja gangi þvert yfir tómt rými á meðan önnur horfir á (bls. 24). Sviðslist (e.
performance) felur þó oftast í sér flóknari framkvæmd og listræna tjáningu með framköllun
hljóðs, munnlegri frásögn, látbragði og því að hlutir eru færðir úr stað (Schechner 2006,
bls. 3). Orðið sviðslist kallar fram hugrenningatengsl við leikhús og listræna tjáningu en
enska orðið performance er víðtækara og nær til frammistöðu eða athafna á breiðu sviði.
Það að koma fram, leika hlutverk eða sýna athöfn er sviðslist (e. performance) sem hefur
mismunandi merkingu á ólíkum sviðum (Schechner 2006, bls. 28).
Samkvæmt Schechner er sviðslistafræði svar við breytingum á viðhorfi í tengslum við
menningu og listir á síðari hluta 20. aldar. Með tilkomu nýrra miðla fóru kröfur fólks um
að vera þátttakendur í listinni á marga vegu vaxandi (Schechner 2006, bls. 26). Eins og
fram kom í kaflanum um menningararf hér að framan vilja ferðamenn gjarnan kynnast
þjóðlífi, sögu og listum. Þeir vilja upplifa hversdagsleikann, það sem er gert í hinu daglega
lífi og upplifa og fræðast um eitthvað nýtt.
Sviðslist er framkvæmd; hún er tjáning og túlkun. Sviðslist felur í sér fernt: að vera, að
gera, að sýna athöfn og útskýra sýnda athöfn. Schechner útskýrir að það að sýna athöfn sé
sviðslist og að hún sé alltaf breytileg frá einni sýningu til annarar. (Schechner 2006, bls.
28). Sviðslistafræði er því mjög víðfeðm fræðigrein sem samþættir þverfagleg og alþjóðleg
sjónarmið á athafnir manna, allt frá leikhúsi, hátíðum, sýningum og til athafna daglegs lífs
(Schechner 2006, bls. 31og 49). Við beitum því aðferðum sviðslistafræði til að greina og
gagnrýna listræna tjáningu jafnt sem hverdagslegar athafnir. Sviðslistafræðin er mjög
fjölbreytt og nær yfir allt frá sagnaflutningi til uppistands, kjötkveðjuhátíða og stjórnmála.
Gunnell (2010, bls. 6) talar um hvernig hver menningarheimur hefur sinn stíl í sviðslist, til
dæmis hvernig söfn eru sett upp og hvaða áherslur eru viðhafðar þar. Þetta á einnig við um
hvernig menningararfur er sviðsettur og þær hefðir sem myndast um hvernig
þjóðsagnaverur eins og draugar og jólasveinar eru sýndar. Einnig er oft hægt að sjá frá
hvaða menningarsvæði einstaklingur er, til dæmis á því hvernig hann er klæddur, klipptur,
hvernig hann talar og svo framvegis. Sviðslist er hreyfing og hreyfing getur verið list, siðir,

25

eða venjulegt daglegt líf. Það getur verið hegðun sem fólk er þjálfað í að endurtaka;
endursköpun sviðslistar. Grunnurinn er hvaðan við komum, menningarlega og félagslega,
og hvað við gerum í hversdagsleikanum í vinnu og heima. Við komum fram á mismunandi
vegu eftir því hvað við gerum hverju sinni í vinnunni, heima, með vini eða vinum. Við
gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því að við erum að sýna athöfn.
Ein af rannsóknarspurningunum í þessari ritgerð tekur á upplifun umboðsmanna, þar sem
skoðað er hvort þeir séu meðvitaðir um hvort og hvernig þeir sýni athöfn. Þessa athöfn má
kalla menningarmiðlun og verður nú fjallað nánar um hana.

2.5 Miðlunarleiðir
Framsetning efnis getur verið fjölbreytileg og miðlunarleiðir þess margar. Segja má að það
fari eftir hverju tilviki fyrir sig hvernig best sé að haga málum. Hægt er að horfa til þátta
eins og hreyfimynda, hljóðs, kyrrmynda, ritaðs texta, margmiðlunar, snertiskoðunar, lifandi
leikhúss eða leiksýninga. Túlkun er ekki bara fræðsla eða miðlun þekkingar heldur tekur
hún til viðhorfa, tilfinninga og reynslu (Timothy og Boyd 2003, bls. 284). Hver og einn
einstaklingur upplifir sitt ferðalag og sína sýn í því umhverfi sem hann er staddur í hverju
sinni. Sýn hvers einstaklings getur mótast af kynferði, aldri, menningarlegum bakgrunni,
uppeldi og markaðssetningu á viðkomandi svæði (McCabe 2002, bls. 66–70). Því getur
túlkun á efni verið jafn misjöfn og við erum mörg.
Brooks (2003) heldur því fram að upplifun sé það sem allir þrá; upplifun sem nær út fyrir
hversdagsleikann (bls. 77). Upplifun á að vera skemmtileg en hún á einnig að hafa
menntunargildi, þar sem menntunin er skemmtileg (Edward Hákon Huijbens og Gunnar
Þór Jóhannesson 2013, bls. 202). Schechner (2006) talar um að upplifun hvers og eins sé
einstök og einstaklingsbundin (bls. 97).
Eggert Þór Bernharðsson (2007) nefnir að auka megi fjölbreytni miðlunarleiða með því að
flétta saman fróðleik og skemmtun – skemmtimenntun. Helgi Þorláksson (2007) talar um
að lögð sé mikil áhersla á að menningararfur sé sýnilegur og áþreifanlegur og að ýta ætti
undir tilfinningalega upplifun. Hann vísar í bandaríska rannsókn þar sem fjallað er um að
jafnvel þeir sýningargestir sem hafa mikinn áhuga á sögu séu vanalega skeytingarlausir um
sögulegar staðreyndir og muni þær illa. Sömu áhugasömu sýningargestir taki hins vegar
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meira mark á upplifun eða tilfinningalegri nálgun. Helgi segir einnig mikla þörf á
menningararfi og með fleiri sýningum og tilfinningalegri nálgun eða upplifun muni henni
verða fullnægt. Eggert Þór nefnir að framsetning sem kallar á tilfinningalega upplifun sé að
færast í aukana og að slíkar sýningar hafi vakið mikla athygli. Helgi telur að fólk vilji ekki
fá fræðilegar skýringar heldur vilji það heldur láta segja sér söguna þar sem hún er gerð
sýnileg og nánast áþreifanleg eins og í leikhúsi. Eggert telur að sama skapi að áhugaverðar
sýningar geti virkað eins og segull á ferðamenn. Margar sýningar hafa verið settar upp með
það í huga að bjóða upp á lifandi miðlun í tengslum við fortíðina. Hafa ber í huga í slíkri
miðlun að gæta jafnvægis í sögulegu samhengi, fræðilegu samhengi, framsetningu og
tengingu við áhorfendur eða sýningargesti (Robertshaw, 2006).
Leiklist er ein af þeim miðlunar- og túlkunarleiðum sem hægt er að nota í sviðsetningu
menningararfs og setja þannig á stokk sýningu sem stuðlar að upplifun. Sýning er
viðburður þar sem eitthvað er endursýnt; þar sem eitthvað úr fortíðinni er sýnt aftur. Þannig
er ekki hægt að segja að endursýning sé eftirlíking eða lýsing á liðnum atburði því
endursýning afneitar tímanum. Hún afnemur skilin milli dagsins í dag og gærdagsins, tekur
viðburði gærdagsins og dagana þar á undan og blæs í þá lífi og gerir þá um leið nálæga
(Brook 2003, bls. 171).
Þjónustan sem boðið er upp á getur verið þemavædd og sett á svið en með því er verið að
skapa heildræna upplifun. Þemað ætti því að vera í samræmi við söguna og ímyndina sem
haldið er á lofti, auk þess ætti það að vera í samræmi við það sem gesturinn sér og upplifir
(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson 2013, bls. 201). Ólíkt hefðbundinni
fræðslu eða fyrirlestrum þar sem fjallað er einungis um staðreyndir hefur lifandi miðlun
þau áhrif að upplifun áhorfenda verður sterkari og þar af leiðandi eru meiri líkur á að
minningin geymist og sú fræðsla sem henni fylgir. Þess vegna er lifandi miðlun mikilvæg í
upplifunargrein eins og ferðaþjónustu. Því er það eðlileg þróun að sviðsetning
menningararfs eins og þjóðsagna sé markaðsvædd og gerð að þjónustu. Hér gegnir
leikhúsið mikilvægu hlutverki en leiklist hefur löngum laðað að sér menningarferðafólk og
verið aðdráttarafl í menningarferðaþjónustu (Tómas I. Olrich 2001, bls. 43).
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2.6 Leikhús
Leikhúsform eru mismunandi en hér verður sérstaklega horft til skilgreininga Brooks
(2003) á þremur ólíkum leikhúsformum: heilögu, óhefluðu og nálægu leikhúsi. Engin ein
uppsetning eða aðferð er rétta leiðin að góðri leiksýningu heldur ræðst hún af tilefni og
aðstæðum hverju sinni. Á sýningum eða uppákomum getur sameiginleg reynsla gert
upplifun af lifandi – eða lífvana – leikhúsi minnisstæða. Á þessum augnablikum lifandi
leikhúss rennur þetta í eitt þar sem gleði og fögnuður er, merking og upplifun. Um leið og
augnablikið er liðið er ekki hægt að fanga þessa upplifun aftur og um leið hefst leitin aftur
(Brook 2003, bls 167). Heilaga leikhúsið gerir það ósýnilega sýnilegt, það sem svarar
þörfinni eftir því sem ekki er til staðar. Það byggist á því að stór hluti lífsins fer fram sem
skynjun (Brook 2003, bls. 71). Þjóðsögur og þjóðtrú er á vissan hátt ósýnileg og byggist oft
og tíðum á upplifun og skynjun hvers og eins.
Óheflaða leikhúsið er alþýðlegt leikhús þar sem grófleikinn ræður ríkjum; salt, sviti og
óþefur. Vettvangur þess er ekki endilega dæmigert svið heldur til dæmis kerrur, vagnar,
hlöðuloft eða tjöld; áhorfendur sem sitja í kringjum borð, taka virkan þátt og hrópa til baka,
drekka eða standa (Brook 2003 bls. 95). Þetta leikhúsform fer oft fram utandyra og
áhorfendur taka virkan þátt. Þeir sitja ekki í sínu hefðbundna leikhússæti heldur ganga með
viðkomandi leikara og tala við hann, svara spurningum eða verða partur af sýningunni. Að
vissu leyti tengist þetta form götuleikhúsi en það er einnig leiklistarform sem fer fram
utandyra og á almannafæri án sérstakra áhorfenda (Wikipedia, 2013).
Smith og Richards (2013) segja að með sviðsetningu menningararfs geti skapast rými
ævintýris „þar sem enginn býr og tengslin við nærumhverfi eru veik“ (bls. 178). Brook
(2003) talar um að nálægt leikhús geti verið sérstakur staður sem skilur sig frá
hversdagsleikanum og verður að stækkunargleri. Markmið leikhússins er ekki langt undan
og á það stefna allir saman frá fyrsta degi (bls. 129).
Öll þessi form, nálæga, óheflaða og heilagaleikhúsið höfða til ferðafólks og eru áhugaverð
form fyrir miðlun menningararfs fyrir ferðafólk. Hér á eftir verður fjallað um nokkur dæmi
sem höfundur tók saman um leiksýningar byggðar á íslenskum menningararfi sem boðið er
upp á fyrir ferðafólk. Fjallað verður ítarlega um Draugarölt á Hólum, þar sem Einleikur
með Skottu á rætur sínar að rekja til þess.
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2.7 Leikhús fyrir ferðafólk: nokkur íslensk dæmi
Í ferðaþjónustu hér á landi er leiklist mjög virkur þáttur og leiksýningar hafa notið mikilla
vinsælda, bæði atvinnuleikhús og áhugaleikhús (Tómas I. Olrich 2001, bls. 20). Hér verða
ræddar nokkrar leiksýningar sem hafa verið sýndar síðustu ár á landsbyggðinni. Þetta er
ekki tæmandi listi heldur gefur umfjöllunin einungis vísbendingu um hvað er í boði fyrir
ferðamenn sem hafa áhuga á leikhúsi. Tekin voru viðtöl við forsvarsmenn nokkurra
sýninga þar sem spurt var um tilurð sýninganna, tengsl við menningararf, hvernig
sýningunum var ætlað að túlka þjóðsögur og hvernig þær voru skilgreindar. Þessi viðtöl
voru tekin í tengslum við nám höfundar í ferðamálafræðum árið 2007. Á þeim tíma hafði
lítið verið fjallað um þessar sýningar.
Á sögulofti Landnámsseturs Íslands hafa á undanförnum árum farið fram hinir ýmsu
listviðburðir, til dæmis leiksýningarnar Brák og Mr. Skallagrímsson. Bæði leikverkin eru
einleikir þar sem stuðst er við Egils sögu. Í viðtali við Benedikt Erlingsson (2007), sem er
höfundur og leikari í Mr. Skallagrímsson, kemur fram að hann trúi að það sé sögulegur
veruleiki á bak við menningararfinn og þar sé einnig viss hetjuljómi. Benedikt telur að
áhugaleikhús séu hálfgerð stoð fyrir atvinnuleikhús því áhugaleikhúsin voru upphafið og
grunnurinn að atvinnuleikhúsum. Áhugaleikhúsin eru menningarleg gjöf til leiklistar, þar
sem allt flokkast sem leikhúsmenning og listrænu gildin eru þau sömu og alls ekki verri en
í atvinnuleikhúsum. Það sem máli skiptir að mati Benedikts er krafturinn, gleðin og
ánægjan og í raun getur þorrablót því orðið hið skemmtilegasta leikhús.
Komedíuleikhúsið á Ísafirði hefur sett upp nokkrar leiksýningar sem ferðamenn geta sótt en
þar má nefna Skrímsli, Síðasti dagur Sveins skotta, Jón Sigurðsson strákur að vestan,
Sigvaldi Kaldalóns, Steinn Steinarr og Gísli Súrsson (Komedia, 2013). Í viðtali sem tekið
var við Elfar Loga Hannesson leikara (2007) kom fram að honum fyndist mikilvægt að
tengja saman listir og ferðaþjónustu.
Á Borgarfirði eystri var settur upp einleikur fyrir nokkrum árum sem Halldóra Malín
Pétursdóttir samdi og sýndi, Úti bíður andlit á glugga. Hann byggir á álfa- og vættasögum
sem eiga að hafa gerst á Borgarfirði. Halldóra sagðist nýta sér dulúðina sem fylgir álfa- og
vættasögum þar sem hún leikur ekki sjálfa álfana heldur eru þeir ósýnilegir, þannig að
ímyndunaraflið fær að leika lausum hala (Halldóra Malín Pétursdóttir, 2007).
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Götuleikhús virðist vera form sem sveitarfélög nýta sér í tengslum við vinnuskóla en sem
dæmi um slíkt má nefna götuleikhús Hins hússins sem hefur starfað frá árinu 2004 í
Reykjavík (Hitt húsið, 2013), Gerplu, götuleikhús Kópavogs (Götuleikhúsið, 2013) og
Fjörheima, sem er götuleikhús Reykjanesbæjar (Fjörheimar, 2013). Í þessum
götuleikhúsum virðast ekki vera sett sérstök viðmið eða áherslur um hverju sé miðlað
heldur er fyrst og fremst verið að skapa atvinnu fyrir ungmenni á svæðinu. Í viðtali sem
tekið var við Greip Gíslason (2007) kom fram að verkefnið Morrinn á Ísafirði réði fyrir
nokkrum árum unglinga til starfa við að setja upp leiksýningar sem farið var með í
leikskóla, búa til sérstaka dagskrá á safni Ísafjarðar, taka á móti ferðamönnum úr
skemmtiferðaskipum og skapa miðbæjarstemmningu. Fyrsta árið fékk Morrinn styrk frá
sveitarfélaginu en árið eftir tók sveitarfélagið að sér rekstur Morranns og tengdi það við
vinnuskólann (Greipur Gíslason, 2007).
Hvatinn á bak við þessar sýningar er margvíslegur, sem og hugmyndafræðin, sem sýnir að
samhengið sem þau verkefni sem skoðuð eru í þessari ritgerð, Einleikur með Skottu og
Jólasveinarnir í Dimmuborgum, eru sköpuð í er fjölbreytt. Þó má sjá rauðan þráð í gegnum
sýningarnar sem fjallað er um hér að framan því flestar tengjast fortíðinni. Sumar tengjast
þekktari mönnum á meðan aðrar byggja á þeim sem lítið hefur verið talað um, til dæmis
Brák. Síðan eru það götuleikhúsin sem eru með annars konar nálgun þar sem
meginmarkmiðið er að skapa atvinnu fyrir ungt fólk en hverju þau miðla fer eftir áherslum
hvers samfélags.
2.7.1 Draugarölt
Á Hólum í Hjaltadal var sett upp sýning fyrir ferðamenn sem átti að túlka þjóðsögur með
leikrænum hætti. Árið 1997 bar sýningin nafnið Draugarölt en síðar var hún nefnd Gengið
til móts við Galdra-Loft. Hugmyndina að verkefninu fékk Guðrún Þóra Gunnarsdóttir eftir
að hafa séð sýninguna The Haunted Tour of Inverness í Skotlandi. Guðrún Þóra fékk
Ásgeir Jónsson í lið með sér og settu þau saman fyrstu drög að handriti (Guðrún Þóra
Gunnarsdóttir, 2005). Handritið byggðist á nokkrum þekktum þjóðsögum sem tengjast
Hólum og næsta nágrenni. Þar má nefna Galdra-Loft, sögurnar af Otta Sveinssyni og
Sigurði Jónsyni en þær byggja á atburðum sem eiga að hafa gerst í raunveruleikanum og
fjalla um hvernig græðgi, óhóf og lestir geta leitt til glötunar (Guðrún Helgadóttir, 2004).
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Auk þess hafa leikarar fléttað inn í sýninguna frumsamdar sögur af skólapiltum, prestssyni
og vinnustúlku. Frumsýning fór fram sumarið 1996 og tóku tveir starfsmenn hjá Hólaskóla
að sér að leika alþýðudrauga, glettast við gestina og segja þjóðsögur en Guðrún Þóra
leikstýrði (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2005).
Sýningin fór að mestu leyti fram utandyra en leikurinn sjálfur barst um víðan völl og kom
við á bæjarhólnum, í Nýabæ, kirkjugarðinum, klukknaturninum og úti á túni. Fljótlega varð
sýningin aðdráttarafl fyrir ferðamenn en einnig vakti hún miklar efasemdir og andstöðu
eins og áður hefur komið fram (Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2005).
Eftir því sem árin liðu hélt sýningin áfram að mótast, rétt eins og þjóðsögur gera í
munnlegri geymd. Leikarar sýningarinnar voru áhugaleikarar og þá oftast nær
sumarstarfsfólk eða starfsfólk Hólaskóla. Sýningarnar snérust mikið um spuna og segja má
að handritsdrögin hafi fallið í skugga spunaleiks og þátttöku áhorfenda hverju sinni.
Sumarið 2005 voru ég, sem nemandi í ferðamálafræðum í Háskólanum á Hólum, og Anna
Svava Knústdóttir, nemandi í leiklistardeild Listaháskóla Íslands, fengnar til að vinna að
rannsókn á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu í tengslum við sýninguna Gengið til
móts við Galdra-Loft. Rannsóknin fólst í því að skoða hvort slík sýning væri
framkvæmanleg fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, bæði á leikrænum og rekstrarlegum
grundvelli. Verkefnið okkar var kallað Gengið til móts við gestina. Ákveðið var að leggja
áherslu á söguna um Galdra-Loft og öðrum sögum var sleppt. Ritað var nýtt handrit sem
byggðist á leikriti Jóhanns Sigurjónssonar um Galdra-Loft og megináherslan var á
ástarþríhyrning Lofts, Steinunnar og Dísu. Sýningin þróaðist úr því að vera í léttari
kantinum, þar sem nútíminn var tvinnaður saman við söguna með aukahlutum og
búningum, yfir í dramatíska sýningu þar sem reynt var að túlka tilfinningar persónanna
þriggja (Anna Svava Knútsdóttir og Guðrún Ólafía Brynleifsdóttir, 2005, bls. 4–5).
Sýningum á Gengið til móts við Galdra-Loft fór fækkandi eftir þetta sumar og voru
einungis haldnar ef eftirspurn var og vel stóð á hjá leikurum hverju sinni. Draugaröltið
hefur ekki verið sýnt í þessu formi síðan.
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2.7.2 Jólasveinarnir hver á sinn hátt
Jólasveinarnir í Dimmuborgum eru hinir einu sönnu þrettán íslensku jólasveinar. Þeir eru
allir með sín persónueinkenni og bera nöfnin sem flestir Íslendingar þekkja: Stekkjastaur,
Giljagaur, Stúfur, Þvörusleikir, Pottaskefill, Askasleikir, Hurðaskellir, Skyrgámur,
Bjúgnakrækir, Gluggagægir, Gáttaþefur, Ketkrókur og Kertasníkir. Þeir eiga allir sína sögu.
Umboðsmennirnir túlka hver sína persónu á þann hátt að það er auðvelt fyrir þá sem þekkja
sögu íslenska jólasveinsins að átta sig á hvaða jólasveinn er staddur í Dimmuborgum
hverju sinni. Sem dæmi má taka Pottaskefil.

Sá fimmti Pottaskefill,
var skrítið kuldastrá.
Þegar börnin fengu skófir
hann barði dyrnar á.
Þau ruku’upp, til að gá að
hvort gestur væri á ferð.
Þá flýtti’ ann sér að pottinum
og fékk sér góðan verð.
(Jóhannes úr Kötlum, 2009).

Pottaskefill, sem er líka stundum kallaður Pottasleikir, kemur til byggða 16. desember.
Persónulýsing hans, sem umboðsmaður styðst við áður en stigið er á svið, er eftirfarandi.
Pottaskefill sleikir potta þannig að þeir verða skínandi fínir og enginn sér að þeir hafa verið
notaðir. Hann sleikir stundum svo marga potta að hann verður máttlaus í tungunni af
þreytu. Einu sinni lamaðist hann í tungunni en þá hafði hann sleikt alla potta sem hann fann
á hóteli einu í Mývatnssveit. Pottaskefli finnst gaman að dansa og er dálítil kuldaskræfa.
Honum þykir ekki gaman að fara í bað en hann hrekkir gjarnan Þvörusleiki með því að
setja lím á ausur og sleifar. Hann er hjálplegur í eldhúsinu en er sérstaklega uppsigað við
uppþvottalög. Pottaskefill kann ekki að lesa (Margrét Sverrisdóttir, 2005).
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Jólasveinarnir í Dimmuborgum eiga hver sína siði, til dæmis heilsar Gáttaþefur fólki oftast
á sama máta, Ketkrókur kveður og veifar fólki með sömu handahreyfingu sem kalla mætti
kóngavink. Stúfur setur sig í sömu stellingar þegar hann tekur á móti fólki; stendur
teinréttur og glæsilegur. Þeir eiga líka hver sinn brandara. Þegar Ketkrókur sér tvær hvítar
rákir á himninum eftir þotu kallar hann upp að það séu skíði á himninum og hinir
jólasveinarnir eiga til að fá þennan brandara lánaðan. Fjallað verður nánar um siði
bræðranna síðar í ritgerðinni.
Sú athöfn þegar leikari kemur sér úr karakter og inn í hið daglega líf kallast kæling
(Schechner 2006, bls. 245). Í tilfelli jólasveinanna fer kæling fram þegar umboðsmennirnir
fara úr búningunum og hengja þá upp, þvo sér, fara í sturtu og klæða sig í sín föt. Oft ríkir
mikil þögn í búningsherberginu eftir að leiksýningu lýkur. Það tekur stundum dálitla stund
að koma til baka eða kæla sig niður. Umboðsmennirnir byrja yfirleitt að ræða um árangur
dagsins á meðan kælingu stendur, hvort þeir hafi lent í einhverjum vandræðum, nýja
brandara eða nýja hugmynd sem þá langar að framkvæma á næstu vakt. Schechner (2006)
talar um að í kælingarferlinu sé oft farið yfir málin og upplifun hvers og eins rædd. Þá er
tíminn oft nýttur í að fara út að borða eða að fá sér drykk (bls. 244). Hjá
umboðsmönnunum á þetta við eftir stærri viðburði eins og til dæmis jólabaðið. Schechner
(2006) nefnir líka að í sumum tilfellum sé kælingin skipulögð og leikarar látnir gera
sérstakar kælingaræfingar þar sem lögð er áhersla á öndun og andlega yfirsýn (bls. 246).
Umboðsmenn jólasveinanna stunda ekki slíka kælingu, heldur einungis það sem fram kom
hér að ofan.
Eftir að sýningu lýkur fara fram svokallaðir eftirmálar, til dæmis er farið yfir myndir og
upptökur, gagnrýni, áhrif af sýningunni sjálfri á aðra listamenn og svo framvegis
(Schechner 2006, bls. 247). Jólasveinarnir í Dimmuborgum eru með fésbókarsíðu og þar
eru oft settar inn myndir sem umboðsmenn skoða gjarnan eftir sýningar, ásamt
myndböndum á YouTube, og ræða á næsta fundi. Reglulega eru haldnir fundir með
umboðsmönnunum varðandi skipulag á verkefninu. Þeir fá einnig fréttir frá verkefnisstjóra
verkefnisins, ef einhverjar greinar hafa verið skrifaðar um þá. Gagnrýni getur haft mikil
áhrif. Ef hún er slæm getur hún lokað á fleiri sýningar en ef hún er jákvæð getur hún haft
áhrif á velgengi sýningarinnar (Schechner 2006, bls. 248). Umboðsmennirnir og
jólasveinaverkefnið sem slíkt hefur aldrei fengið slíka gagnrýni hjá fjölmiðlum og
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verkefnið hefur einungis fengið jákvæð viðbrögð bæði frá fjölmiðlum og gestum sem
heimsækja þá í Dimmuborgir. Þetta er ekki hefðbundin sýning heldur viðburður sem byggir
á að vera eins trúverðugur og hægt er, þar sem leynd og dulúð fær að leika lausum hala.
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3 Rannsóknaraðferð
Í rannsókninni er leitað svara við eftirfarandi spurningum: Hvað geta Einleikur með Skottu
og Jólasveinarnir í Dimmuborgum kennt okkur um leiklist sem leið til miðlunar á
menningararfi fyrir – eða jafnvel með ferðafólki? Hver er upplifun leikarans eða
ferðaþjónsins í þessum aðstæðum? Hvaða sýn hefur leikarinn á verkefnið sem leiklist,
varðveislu menningararfs eða sem ferðaþjónustu?

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir
Talið var að eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) hentuðu best við
framkvæmd þessarar rannsóknar. Eigindlegar rannsóknir henta þegar kafað er dýpra í þá
merkingu sem fólk leggur í athafnir og umhverfi. Tilgangurinn er að skoða eitthvað í lífi
þátttakandans eða í félagslegu samhengi. Gögnin sem unnið er með eru þá ekki töluleg
heldur texti eða myndir (Schutt 2006, bls. 15). Eigindlegum rannsóknum má skipta í nokkur
rannsóknarsnið, svo sem þátttökuathugun (e. participant observation), djúpviðtöl (e.
intensive eða depth interviewing) og rýnihópaviðtöl (e. focus groups). Oft er notast við tvær
eða fleiri rannsóknaraðferðir í sömu rannsókn (Schutt 2006, bls. 287). Sérkenni eigindlegra
rannsókna eru að þær eru leitandi og byggja á aðleiðslu. Leitandi (e. exploratory) rannsókn er
notuð til að komast að hvaða merkingu fólk leggur í verkið og hvað það er sem skiptir það
máli (Schutt 2006, bls. 14). Aðleiðsla (e. inductive research) er unnin þannig að byrjað er að
afla gagna sem tengjast viðfangsefninu, greina þau og túlka og síðan er sett fram tilgáta og
hún tengd við kenningar eftir að búið er að rannsaka viðfangsefnið (Schutt 2006, bls. 75).
Gott er að hafa í huga að eigindlegar rannsóknir hjálpa okkur að skilja þjóðfélagið og þær
kenningar sem við leggjum fram hjálpa okkur að sjá hvað við erum og hvað við getum orðið
(Schutt 2006, bls. 49).
Í þessari rannsókn eru notaðar fleiri en ein aðferð: sjálfsögn (e. autoethnography),
þátttökuathugun (e. participant observation) og hálfstöðluð viðtöl (e. semi structured
interviews). Hér á eftir verður fjallað almennt um þessar þrjár aðferðir og í framhaldi af
hverjum kafla er framkvæmd gagnaöflunar og greiningar lýst.
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3.2 Sjálfsögn
Þar sem ég er leikari og höfundur verkefnisins Einleikur með Skottu var notast við
eigindlega rannsóknaraðferð sem kallast sjálfsögn. Sjálfsögn er aðferð sem nýtir gögn um
sjálfið og samhengið til að ná fram skilningi og tengingu á milli sjálfsins og annarra aðila í
rannsókninni. Rannsóknir á þessu formi geta verið fjölbreyttar með höfundum sem segja
ólíkar sögur á ólíkan hátt (Ngunjiri, Hernandez & Chang 2010, án blaðsíðutals). Anderson
(2006, bls. 373) bendir á að í sjálfsögnum sé rannsóknaraðilinn meðlimur í rannsókninni,
sýnilegur sem slíkur í texta og skuldbindur sig til að þróa fræðilegan skilning á félagslegu
fyrirbæri. Þar sem ég tengist báðum verkefnunum sem hér eru til umfjöllunar reyndist erfitt
að halda þeirri fjarlægð sem oft er ætlast til í rannsóknum og því þótti sjálfsögn ákjósanleg
rannsóknaraðferð.
Í Einleik með Skottu á sjálfsögn sérstaklega vel við þar sem að ég er höfundur verkefnisins
og leikari í því. Þar hef ég tækifæri á að veita innsýn í mína eigin upplifun og tilfinningar
sem ég get svo skoðað og metið. Anderson (2006, bls. 383) vitnar í Michael Schwalbe
(1996a, bls. 58) og greinir frá því hvernig innsýn er bæði anddyri og spegill; leið til að sjá
þeirra upplifun og um leið skoða sína eigin upplifun. Eins og Anderson (2006) segir eru
tilfinningar og upplifun rannsakandans hluti af rannsókninni (bls. 383). Það að ég fjalli
bæði um mína upplifun og skoði hana gerir það að verkum að mörkin á milli þess hvenær
ég er rannsakandi og hvenær þátttakandi eru óskýr. Anderson (2006, bls. 373), Ngunjiri,
Hernandez og Chang (2010, án blaðsíðutals) og Pensoneau-Conway og Toyosaki (2011,
bls. 390) tala um að skilin milli rannsakanda og rannsóknarefnis verði óskýr, þar sem
sjálfið verði partur af rannsóknarefninu og tilfinningar rannsakanda hluti af félagslegum
rannsóknum. Þegar að ég vann með viðfangsefnið Einleikur með Skottu var ég einmitt
miðpunkur rannsóknarinnar sem viðfangsefni. Sjálfsögn er ætlað að tengja saman sjálfið
við aðra, sjálfið við það félagslega og sjálfið við rannsóknina (Ngunjiri, Hernandez &
Chang 2010, án blaðsíðutals). Í sjálfsögn þarf rannsakandinn að vera sýnilegur, virkur og
hann þarf að endurspeglast í textanum (Anderson 2006, bls. 383).
Gagnaöflun og vinna fór fram þegar ég vann hagnýtt verkefni við Háskólann á Hólum sem
snérist um að setja upp leiksýningu, Einleik með Skottu, og um leið skoða ferlið frá
hugmynd að framkvæmd. Ástæðan fyrir því að þessi aðferð var valin var í fyrsta lagi sú að
þarna var um einstaklingsverkefni að ræða. Þessi aðferð bauð upp á að ég gæti sjálf unnið
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verkefnið frá byrjun og til enda og þar af leiðandi séð og skoðað allt ferlið sem tengdist því
að setja upp sýningu sem þessa. Í því fólust handritsskrif, rekstrarpælingar, framsetning
kynningarefnis, kostnaðaráætlun, leikæfingar, leiksýningar, leikstjórn, förðun, búningamál
og svo framvegis.
Skrifaðar voru dagbækur samhliða verkefninu og unnið úr þeim, unnin var skýrsla um
verkefnið þar sem skoðað var til dæmis hvaða rekstrarform hentaði slíkri leiksýningu. Sótt
var um styrk til Menningarráðs Norðurlands vestra fyrir framkvæmd sýningarinnar og
unnin var lokaskýrsla í tengslum við það. Samhliða verkefninu var skrifuð samantekt þar
sem að ég fjallaði um mína eigin reynslu og upplifun af því að leika á Hólum í Hjaltadal.
Með þessi gögn og þessa reynslu í farteskinu mótaði ég rannsóknarspurningar fyrir þessa
ritgerð og rannsóknaraðferðir stig af stigi. Einnig nýtti ér reynslu mína og gögn við að móta
spurningar fyrir viðtölin við umboðsmenn jólasveinana í Dimmuborgum. Það má því líta á
þessi fyrri verkefni sem undirbúning fyrir rannsóknina á Jólasveinunum í Dimmuborgum.

3.3 Þátttökuathugandi
Til að fá betri innsýn í rannsóknarefnið er oft gott fyrir rannsakandann að fara á vettvang
þess sem rannsakað er (Schutt, 2006, bls. 294). Í nokkur ár heimsótti ég jólasveinana í
Dimmuborgum sem gestur komandi frá Skagafirði og upplifun mín og minningar frá þeim
heimsóknum eru nýttar í þessari rannsókn. Hér á eftir býð ég í ferðalag þar sem ég segi frá
fyrstu upplifun minni af því að fara í heimsókn til jólasveinanna. Þessa heimsókn nýti ég til
að búa til lýsingu af viðburðinum með augum gestsins.

3.4 Viðtöl
Hálfstöðluð viðtöl eru mitt á milli staðlaðra og óstaðlaðra. Í hálfstöðluðum viðtölum hefur
verið gerður spurningarammi sem rannsakandi fer eftir en hann hefur þó svigrúm til að
spyrja nánar út í og orða spurningarnar á annan hátt ef hann telur þess þörf (Berg 2006, bls.
96).
Í þessari rannsókn var notast við leitandi nálgun sem byggð er á upplifun umboðsmanna
jólasveinanna í Dimmuborgum. Hálfopin einstaklingsviðtöl voru tekin þar sem átján
spurningar voru fyrirfram ákveðnar (sjá fylgiskjal 1). Orðalagið fór oft eftir
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viðmælandanum hverju sinni en var ekki bundið við skrifaðan texta. Auk þess voru
spurningarnar ekki endilega bornar fram í þeirri röð sem þær voru skráðar. Í nokkrum
viðtölum var spurt nánar út í sum viðfangsefni til að leiða viðmælandann áfram á rétta
braut. Fyrir kom að viðmælendur fóru að ræða aðra hluti en spurt var um. Ein spurningin
var þess eðlis að umboðsmenn voru beðnir um að raða hugtökum í ákveðna röð á blaði eftir
áherslum. Viðmælendur voru tíu talsins og sendur var tölvupóstur á alla aðila og þeir
beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Auk þess voru þeir beðnir um að senda inn óskir
varðandi viðtalsdag og tímasetningu. Viðtölin voru bókuð og staðfest með símtali.
Vakin er athygli á því að mikil leynd hefur ríkt yfir því hverjir umboðsmenn jólasveinanna
í Dimmuborgum eru og það er virt í þessari rannsókn. Hver umboðsmaður er númeraður til
að koma í veg fyrir að hægt sé að tengja saman menn og jólasveina.
Viðtölin tóku allt frá átta upp í 65 mínútur en oftast tóku þau hálftíma. Átta viðtöl voru
tekin heima hjá mér í Mývatnssveit, eitt á kaffihúsinu Bláu könnunni á Akureyri og síðasta
viðtalið var tekið á Hvammstanga. Gagnaöflun tók tvær vikur. Viðtölin voru hljóðrituð og
skráð nákvæmlega og skráningin hófst daginn eftir að síðasta viðtalið fór fram.
Viðmælendum var boðið að lesa viðtölin yfir eftir að skráningu lauk en það var afþakkað.
Viðtölin voru sameinuð í eitt skjal sem var prentað út og notað til greiningar.
Velta má fyrir sér ástæðunni fyrir því að eitt viðtalið tók svona stuttan tíma, einungis átta
mínútur. Möguleg ástæða er aldur viðmælanda eða að hann hafi ekki verið þátttakandi í
verkefninu í langan tíma. Það gæti líka verið að ég hafi verið orðin vön því að
umboðsmenn væru óhræddir við að láta dæluna ganga og þar af leiðandi hafi ég ekki verið
nægilega undirbúin til að takast á við umboðsmann sem fannst hann ekki hafa mikið að
segja.
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3.4.1

Úrvinnsla gagna

Innihaldsgreining er vandvirk, ítarleg, markviss skoðun og túlkun á efni til að greina
mynstur, þema, tilhneigingu og tilgang (Berg 2006, bls. 303–304). Til eru nokkrar aðferðir
til að greina gögn úr eigindlegum rannsóknum. Í þessari rannsókn var notast við túlkandi
aðferð þar sem gögnum var raðað niður í mismunandi flokka (Berg 2006, bls. 304). Berg
(2006, bls. 311) talar um að aðleiðsla byrji þegar rannsóknaraðilinn sekkur sér niður í efnið
til að skilgreina það þema sem virðist hafa einhverja merkingu fyrir rannsóknarefnið.
Yfirflokkarnir sem gögnin féllu undir voru ákveðnir út frá rannsóknarspurningunum, sem
og nokkrir undirflokkar. Skjalið með öllum viðtölunum var klippt í sundur og flokkað.
Þegar búið var að flokka í yfirflokka var hafist handa við að flokka í undirflokka, sem
sumir voru fyrirfram ákveðnir og fengu að halda sér en aðrir voru teknir út og nýir flokkar
búnir til. Berg (2006, bls. 315) talar um að ekki sé mögulegt að ákveða alla flokka
fyrirfram og að þeir geti tekið breytingum í greiningunni. Þó ber að hafa í huga að flokka
verður eftir rannsóknarspurningum hverju sinni.
Þegar hafist var handa við að skrá niðurstöður var gripið til þess ráðs að leita að orðum eða
orði til að sjá hversu oft það kom fram í viðtölunum, til dæmis orðunum menningararfur,
þjóðsögur og þjóðtrú. Orð er minnsta einingin sem hægt er að nota í innihaldsgreiningu en
þessi aðferð er oft notuð þegar á að skoða eitthvað sérstakt orð og til dæmis hversu oft það
er notað (Berg 2006, bls. 312).
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4 Niðurstöður
Eins og fram hefur komið voru rannsóknarspurningarnar í þessari rannsókn eftirfarandi:
Hvað geta Einleikur með Skottu og Jólasveinarnir í Dimmuborgum kennt okkur um leiklist
sem leið til miðlunar á menningararfi fyrir – eða jafnvel með ferðafólki? Hver er upplifun
leikarans eða ferðaþjónsins í þessum aðstæðum? Hvaða sýn hefur leikarinn á verkefnið
sem leiklist, varðveislu menningararfs eða sem ferðaþjónustu? Í þessum kafla verður gerð
grein fyrir niðurstöðum úr sjálfsögn um Einleik með Skottu, þátttökuathugun á heimsókn í
Dimmuborgir og viðtölum við umboðsmenn jólasveinanna í Dimmuborgum.

4.1 Sjálfsögn: Einleikur með Skottu
Sýningin Einleikur með Skottu var, eins og áður hefur komið fram, byggt á dekkri hliðum
menningararfsins en sýningin var sett upp vegna skólaverkefnis. Þar fjallaði ég um ferlið
frá hugmynd að framkvæmd, allt frá því að skrifa handrit fyrir einleik yfir í að setja hann
upp og sýna fyrir ferðamenn. Auk þess skoðaði ég hvaða rekstarform hentaði best fyrir
slíka starfsemi. Með verkefninu vildi ég kanna og skoða möguleikann á að setja upp slíka
sýningu með áherslu á menningararf með það fyrir augum að slík uppsetning og starfsemi
gæti haft rekstrargrundvöll.
Segja má að í ferlinu hafi markmiðið, sem var ekki bara að skemmta fólki heldur líka að
vekja athygli á menningararfinum, þjóðsögunum og alþýðunni, gleymst. Oft og tíðum tók
neðanbeltishúmor og ljótur talsmáti yfirhöndina.
4.1.1 Hlutverkið
Á meðan á verkefninu stóð fylgdist ég vel með leikurum á öðrum sýningum, hvernig þeir
léku saman og einn í einu og hvernig þeir notuðu líkamann til að tjá sig án orða. Ég reyndi
eins og ég gat að vera meðvituð um allar hreyfingar sem ég framkvæmdi. Ég reyndi að
túlka Skottu með líkamann einn að vopni án þess að styðjast við orð. Á fyrstu sýningunum,
Einleikur með Skottu, fannst mér að ég þyrfti helst alltaf að vera blaðrandi og þótti þögnin
óþægileg. Síðan tók ég meðvitaða ákvörðun um að nýta þögnina, finna réttu staðina fyrir
hana og jafnvel hvernig ég gæti undirstrikað túlkun líkamans út frá henni. Ég vissi að ég
gæti ekki talað eins og ég hafði gert áður en lengi vel var Skotta með mjög grófa og skræka
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rödd. Ég ákvað að prófa mig áfram í raddbeitingu, þar sem að ég var búin að átta mig á að
raddböndin myndu ekki þola álagið, sérstaklega þar sem ég vann í því að geta boðið upp á
sýningu sem tæki 30–40 mínútur. Fyrsta tilraunin fólst í því að muna að anda og anda rétt á
meðan Skotta talaði. Ég hélt sama styrknum en notaði þindina meira til að hjálpa mér að
framkalla kraftinn. Ég fann mikinn mun á mér eftir að ég tileinkaði mér þessa aðferð; ég
var ekki eins sár í hálsinum og ég hefði verið áður. Því ákvað ég að halda áfram að æfa mig
í þessu og um leið í því að tala skýrt og með réttum áherslum. Ég hef satt að segja ekki
hugmynd um hvort ég hafi gert þetta rétt en þessi aðferð hafði að minnsta kosti góð áhrif á
hálsinn. Stundum fann ég fyrir miklu slími í hálsinum á meðan sýningu stóð og þá vissi ég
að ég var ekki að beita röddinni rétt. Það má því draga þá ályktun að ég hafi á þessum tíma
einbeitt mér að því að setja mig inn í hlutverkið og reynt að gera mitt besta í að sýna
fagmennsku, þó að ég hafi ekki verið menntuð í leiklist.
Ég hélt mig við sama búninginn og ég hafði notað í Gengið til móts við Galdra-Loft.
Leikmunirnir voru ull og lopapeysa og einnig notaði ég litla trjágrein sem Skotta heldur á
allan tímann. Ég sminkaði mig sjálf fyrir sýningarnar og tel ég að förðunin hafi tekið
jákvæðum framförum í gegnum árin, ég notaði sömu litina og áður og reynslan kenndi mér
hvað virkaði og hvað ekki. Það eina sem ég var óánægð með voru ennishrukkurnar en fékk
hugmyndir um hvað ég gæti gert til að koma í veg fyrir að línurnar á enninu yrðu ekki eins
og léleg blýantslína.
Ég ákvað að undirbúa mig alltaf mjög tímanlega fyrir sýningarnar og mætti yfirleitt einni
og hálfri klukkustund fyrr til að koma fyrir leikmunum og hafa mig til. Ég fékk aðstöðu í
Leikskólanum Brúsabæ, sem er staðsettur fimmhundruð metrum frá hólastað, þar sem
sýningin fór fram. Á leikskólanum var aðstaða fyrir mig þannig að ég gat hitað upp, klætt
mig og sminkað. Ég ákvað að leggja mikla áherslu á upphitun. Ég hafði aðgang að stórum
og góðum spegli á leikskólanum þar sem ég gat horft á sjálfa mig hita upp með
andlitsgeiflum og öðrum líkamlegum æfingum. Spegilinn notaði ég líka til að virða Skottu
fyrir mér og kanna hvort eitthvað væri að gleymast í sminki eða í tengslum við búninginn.
Ég notaði tímann á meðan ég var að keyra á Hóla til að koma mér í karakter en það gekk
ekki alltaf upp því hugurinn bar mig stundum aðra leið en að sýningunni. Eftir að hafa sýnt
nokkrar sýningar kom maður til mín sem ég kýs ekki að nefna á nafn þar sem að hann sagði
að samtalið væri trúnaðarmál. Hann ræddi við mig um Skottu og gaf mér nokkur ráð
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varðandi hvað ég ætti að gera fyrir hverja sýningu. Hann bað mig þó um að fara varlega í
að leika Skottu og þá sérstaklega á Hólum, þar sem margir misgóðir andar væru á sveimi
og sagði að ég yrði að gæta mín á að missa ekki tökin á sjálfri mér. Hann sagði mér að
biðja um vernd frá æðri máttarvöldum og jafnframt að það ætti ekki að hafa áhrif á leikinn
hjá mér, heldur myndi það vernda mig gegn öllu illu. Ég ákvað að fara eftir þessu og bað
upp frá þessu alltaf um vernd fyrir hverja sýningu og um að það myndi ekki hefta leikinn
hjá mér.
4.1.2 Gestir
Ekki var kannað sérstaklega hvaðan gestirnir sem komu á sýninguna væru enda var
markmiðið með verkefninu annað, þó að það sé alltaf áhugavert að vita hvaðan gesti ber að
garði. Flestir gestanna voru samt sem áður Íslendingar. Þeir fáu erlendu gestir sem komu á
sýninguna voru oftast með einhverjum sem gat þýtt fyrir þá eða útskýrt hvað væri að gerast
hverju sinni.
4.1.3 Þátttaka gesta
Áhorfendur tóku stóran og virkan þátt í sýningunni og voru valdir af handahófi fyrir hin
ýmsu hlutverk. Auk þess var Skotta, og er ennþá, mikið fyrir karlpeninginn og gat átt það
til að daðra við þá. Mér virtust áhorfendur hafa gaman af því að vera valdir og horfa á aðra
áhorfendur taka þátt. Ég held að þetta hafi kryddað sýninguna og gert hana sérstakari fyrir
vikið, þar sem ekki hefur verið algengt í hinu almenna leikhúsi að þátttakendur séu gripnir
af handahófi og látnir taka þátt í sýningum.
4.1.4 Börn
Strákarnir mínir tveir, sem voru á þessum tíma átta og tíu ára, fóru á eina sýningu með
Skottu en vildu ekki fara aftur. Skotta fór í taugarnar á þeim yngri og sá eldri varð hræddur
við að hlusta á sögurnar. Nokkrir krakkar á þeirra aldri sóttu sýninguna og það virtist vera
mjög misjafnt hvernig þau upplifðu hana. Ég hélt að börn myndu á vissan hátt hafa
neikvæð áhrif á sýninguna, þar sem það er svo auðvelt að trufla hana með ærslum og
hávaða, en þau voru öll stillt og prúð og virtust vera mjög áhugasöm bæði um Skottu og
sögurnar sem hún sagði. Þó urðu þau líka oft mjög hrædd við hana. Í auglýsingum tók ég
sérstaklega fram að Skotta væri ögrandi og dónaleg og að foreldrar yrðu að gæta barna

42

sinna. Myndin af Skottu á auglýsingunni var frekar ógeðsleg og því vissu flestir að þarna
var enginn engill á ferðinni. Auk þess var tekið viðtal við mig og birt í hérðasblaðinu Feyki
í Skagafirði, þar sem ég lýsti Skottu og útskýrði út á hvað sýningin gengi.
4.1.5 Sýningin
Stefnt var á að sýna fjórar einleiknar sýningar á Hólum í Hjaltadal en þeim var fjölgað um
tvær. Þrjár sýningar voru sýndar í Sæluviku í lok apríl og byrjun maí árið 2010 og þrjár í
Sumarsælunni sem var haldin í lok júní sama ár. Heildarfjöldi áhorfenda á sýningunum var
hundrað og átta. Miðaverð á sýningarnar í Sæluviku var eitt þúsund krónur fyrir fullorðna
og fimm hundruð krónur fyrir börn en miðaverð á sýningar á Sumarsælu var eitt þúsund
krónur bæði fyrir börn og fullorðna.
4.1.6 Hólar í Hjaltadal
Einleikurinn fór fram á Hólum í Hjaltadal og óhætt er að segja að staðurinn hafi haft áhrif á
mig þegar að ég var að vinna að leiksýningunni, bæði vegna þeirrar umfjöllunar sem
Draugaröltið fékk á sínum tíma og einnig gagnrýninnar sem Skotta sjálf hafði stundum
fengið um að það hæfði ekki helgistaðnum á Hólum í Hjaltadal að bjóða ferðamönnum upp
á svona ljótt orðbragð. Þótt Skotta sé alþýðudraugur og ekki sögulega tengd við Hóla finnst
mér að hún eigi heima á Hólum og að sýningin geti bara átt sér stað þar. Þar eru
andstæðurnar svo skýrar, annars vegar hið heilaga og fagra, biskupar og merkari menn, og
hins vegar dekkri hliðar menningararfsins, þjóðsögur af alþýðunni sem hafa einungis
fengið áheyrn á Hólum í gegnum Draugarölt, Gengið til móts við Galdra-Loft og Einleik
með Skottu.
Sýningin hefst fyrir utan Hólaskóla þar sem aðalinngangurinn er. Skotta felur sig á bak við
skólabygginguna og kemur fram þaðan. Hún gengur með gestunum á malbikuðum stíg á
milli skólans og kirkjunnar. Þegar gengið er meðfram skólanum er hægt að sjá inn á
veitingastaðinn þar sem gestir sitja og gæða sér á kræsingum. Á leiðinni að kirkjunni eru
ljósastaurar sem Skotta notar til að sveifla sér og fíflast í leiðinni í gestunum. Hjá kirkjunni
gengur Skotta með gestina niður fyrir kirkjugarð og stendur á túninu rétt við akveginn sem
leiðir ferðamenn upp að Hólastað. Síðan gengur hún með gestunum upp að skólanum aftur
en þá er farin leið sem er hinum megin við kirkjuna. Sýningin endar á að Skotta gengur
með gestunum í gegnum bílastæði og inn í biskupsgarð. Á meðan á göngunni stendur segir
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hún sögur. Sýningarnar fóru fram yfir sumartímann á björtum sumarkvöldum og á meðan
sýningum stóð voru bílar að koma og fara en þeim fylgdi oft mikill hávaði, flaut eða
vélarhljóð. Það kom líka fyrir að nýir áhorfendur bættust við í miðri sýningu, til dæmis fólk
sem var í gönguferð um svæðið. Því má segja að hið daglega líf á Hólum hafi verið partur
af leiksviðinu, sem og hið manngerða umhverfi sem þar er, til dæmis hús, ljósastaurar,
göngustígar og svo framvegis, og sviðinu var deilt með öllum þeim sem voru staddir á
Hólum þegar sýningin fór fram.
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4.2 Þáttökuathugun: Heimsókn í Dimmuborgir
Ég ætla að bjóða þér í ferðalag. Við ætlum að fara í heimsókn til jólasveinanna í
Dimmuborgum og ég vona að ferðalagið gefi þér innsýn í hvernig það er að heimsækja þá
bræður.
Árið er 2009 og ég sit ásamt Bjarna sambýlismanni mínum inni í eldhúsi hjá tengdamóður
minni í Vagnbrekku í Mývatnssveit. Við erum að bíða eftir að drengirnir mínir verði
ferðbúnir. Á meðan sötra ég rjúkandi heitt kaffi og velti fyrir mér hvað við eigum eftir að
upplifa í Dimmuborgum. Við ætlum að heimsækja jólasveinana. Drengirnir eru sjö og níu
ára og eru farnir að efast um tilvist jólasveina. Í gegnum árin hafa þeir hitt marga
jólasveina, rauðklædda með hvítt skegg, en þeir þekkja ekki til íslensku jólasveinanna. Ætli
þeir verði fyrir vonbrigðum? Ég finn að ég er líka spennt að hitta jólasveinana og sjá
hvernig drengirnir mínir munu bregðast við. Klukkan tifar; nú verður ekki meira kaffi
drukkið því annars missum við af jólasveinunum en þeir taka á móti gestum í dag milli kl.
13 og 15. Við keyrum af stað, færðin er ágæt, nóg af snjó og vindurinn blæs. Ég hefði
kannski átt að klæða mig betur; fór í ullarbrók og rifnar gallabuxur. Drengirnir eru hins
vegar miklu betur klæddir.
Það eru ekki margir bílar á bílastæðinu við Dimmuborgir, enda eru líklega allir heima hjá
sér að drekka heitt og gott kaffi. Drengirnir eru orðnir spenntir, hlæja hærra og stríða hvor
öðrum. Við göngum í gegnum hliðið og stoppum við stórt skilti sem á er mynd og texti um
jólasveinana. Drengirnir hafa ekki mikinn áhuga á skiltinu og vaða snjóinn áleiðis niður
stíginn þar sem þeir rekast á kústskaft. Á skaftinu hangir miði og á honum er gáta. Síðan
sjáum við annað kústskaft og fleiri eftir því sem við göngum (vöðum) lengra. Allar þessar
gátur eru um jólasveinana. Seinna komumst við að því að þetta er partur af ratleik sem
settur var upp yfir aðventuna. Við horfum í kringum okkur í Dimmuborgum og sjáum
hvernig hraundrangarnir mynda hin ýmsu form og andlit, aðallega tröllskessur. Við sjáum
einhvern standa uppi á hraundranga og veifa til okkar. Þetta er einn af jólasveinunum. Mér
líður eins og ég sé komin í annan heim. Ég veð snjóinn, hlusta á þögnina og drengina þegar
þeir tala. Drengirnir herða á sér og við nálgumst fljótt Hallarflötina þar sem jólasveinarnir
eru. Þegar við sjáum glitta í þá eru drengirnir roknir af stað. Þeir hlaupa til jólasveinanna
og eru um leið komnir í miklar samræður við þá en þær heyri ég því miður ekki, þar sem að
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ég stend álengdar. Jólasveinarnir eru ekki í rauðu jólasveinabúningunum heldur í
ullarfötum; peysurnar eru mismunandi á litinn og þeir eru með húfu, vettlinga og trefil, allt
úr ull, í mismunandi litasamsetningu.
Þennan dag eru þrír jólasveinar í Dimmuborgum. Á Hallarflötinni hafa þeir kveikt upp í
eldstæði, mér til mikillar gleði, og á meðan ég hlýja mér ræða drengirnir við jólasveinana.
Sveinarnir tala líka við mig og gera grín að því hvað ég er illa klædd, annað en þeir sem eru
klæddir í íslenska ull. Þeir spyrja frétta úr Brekku (Vagnbrekku). Bjarni segir þeim að það
sé lítið að frétta þaðan; allir rólegir og afslappaðir á aðventunni. Eftir smástund koma fleiri
gestir og jólasveinarnir ræða líka við þá, bæði börn og fullorðna. Jólasveinarnir fá drengina
mína og fleiri krakka til að stökkva í snjóskafl sem er þarna rétt hjá. Þeir sýna þeim sætið
sitt, sem er úr steini. Þar er búið að breiða gæru yfir sætið og jólasveinarnir segja að þarna
sé gjarnan tekin mynd af þeim með börnum og fullorðnum ef þeir vilja. Við erum því
miður ekki með myndavél og getum því ekki tekið myndir. Hjá sætinu geyma
jólasveinarnir poka af kertum sem þeir færa öllum.
Hálftíma síðar er komið að brottför og drengirnir kveðja jólasveinana glaðir í bragði. Þegar
við erum sest inn í bíl segja þeir: „Vá, þetta voru sko alvöru jólasveinar. Þessir í rauðu
búningunum eru bara leikarar. En þessir, þeir eru sko alvöru.“ Eftir þessa heimsókn höfum
við farið í Dimmuborgir að heimsækja jólasveinana á hverju ári. Þetta er orðin hefð hjá
okkur og drengirnir hafa ennþá gaman af því að heimsækja þá, þó að þeir trúi ekki lengur á
þá.
Það sem mér fannst standa upp úr í þessari ferð var upplifun drengjanna og tilfinning þeirra
fyrir að hafa hitt hina sönnu jólasveina, sem og að ég hafi fengið að upplifa þetta með þeim.
Upplifunin snérist ekki bara um að hitta jólasveinana sjálfa heldur hafði umhverfið í
kringum þá mikil áhrif á mig. Dimmuborgir sköpuðu eða undirstrikuðu dulúðina og
ævintýrablæinn í kringum jólasveinana. Eftir þessa ferð fannst mér ég hafa upplifað
eitthvað sérstakt sem ég hafði aldrei upplifað áður og að þarna væri gott dæmi um hvernig
ætti að miðla þjóðsögum og þjóðtrú.
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4.3 Viðtöl við umboðsmenn jólasveinanna
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður úr viðtölum við umboðsmenn jólasveinanna í
Dimmuborgum. Í spurningarammanum voru annars vegar opnar spurningar sem var svarað
í mæltu máli og hins vegar ein spurning á pappír þar sem umboðsmenn voru beðnir um að
raða hugtökum eftir áherslum. Viðtalsramminn byggir á greiningu á Skottu og
vettvangsathugun.
Viðtölunum var í upphafi skipt niður í þrjá aðalflokka: menningararf, ferðaþjónustu
(viðburði) og upplifun. Aðalflokkarnir urðu fjórir þegar leið á greiningu viðtala þar sem ég
bætti við flokknum gestir. Undirflokkarnir breyttust í greiningarferlinu; hver flokkur
stækkaði og minnkaði til skiptis þar sem ég villtist af leið á tímabili og gleymdi að hafa
rannsóknarspurningarnar efst á blaði til að minna mig á við hverju ég væri að reyna að fá
svar. Eftir undirflokkana komu aðrir undirflokkar en þó átti það ekki alltaf við og þeir
flokkar breyttust einnig í samræmi við breytingu á undirflokkum sem komu á undan.
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4.3.1 Menningararfur
Í viðtölum við umboðsmennina var rætt um menningararf en þó í minna mæli en ég átti
von á. Hugtakið kom samt sem áður oft fram þegar umboðsmennirnir voru beðnir um að
segja hvað þeim þætti eiga best við jólasveinana í Dimmuborgum eins og þeir eru í dag.
Eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan var menningararfur það sem þeim fannst eiga
næstbest við af níu möguleikum.
Umboðsmennirnir töluðu stundum á sama tíma um þjóðtrú og menningararf og velta má
fyrir sér hvort þeir hafi oft og tíðum ekki gert greinamun þar á milli, samanber þessi
ummæli eins þeirra: ... en ég held að það muni alltaf byggjast á þessum menningararfi og
bara það að þetta sé þjóðtrú og menningaarfur (Umboðsmaður 4, 2013).
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Mynd 3: Um hvað snýst sýningin Jólasveinar í Dimmuborgum að mati
umboðsmanna jólasveinanna?

4.3.2 Þjóðtrú
Eins og kom fram hér að ofan töluðu umboðsmennirnir oft um þjóðtrú og menningararf í
sömu andrá: ... að þetta verði þarna til að viðhalda þessari þjóðtrú eins og menningararfur
(Umboðsmaður 9, 2013) ... og þjóðtrúnni inn í því, hún náttúrulega byggist að stóru leyti á
þessum þjóðsögum sem hluti af okkar menningararfi (Umboðsmaður 5, 2013). Þeir töluðu
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einnig um trú barna og upplifun þeirra og hvort það skipti máli fyrir þá hvort börnin tryðu
eða ekki.
Krakkarnir mega alveg skilja finnst mér, mér er alveg sama þó að þau skilji það að það
eru foreldrarnir sem gefa þeim í skóinn þrátt fyrir að ég sé alvöru jólasveinn. Skilurðu
hvað ég er að fara? Af því að fyrir mér er þessi hefð að allt sem að tengist þjóðtrúnni sé
satt, það þarf ekkert endilega að vera, skilurðu. En bara að þau trúi því bara eitthvað að
það sé og það er alveg frábært að upplifa þennan glampa sem kemur í augunum á
krökkunum að þau hreinlega trúa því að ég sé raunverulegur jólasveinn (Umboðsmaður 6,
2013).
Einn umboðsmaðurinn taldi að barnstrúin væri þráðurinn í þessu verkefni: ... og þjóðtrúna
efst þar sem að barnatrúin á jólasveininn að mínu mati er, þú veist, stóra, þú veist, eee
rauði þráðurinn (Umboðsmaður 5, 2013).
Umboðsmennirnir töluðu um ferðamenn og þá áttu þeir yfirleitt við erlenda ferðamenn. Á
meðan einn taldi að ferðamenn væru „þjóðtrúleysingjar“vonaðist annar umboðsmaður til
að ferðamennirnir upplifðu jólasveinana í Dimmuborgum þannig að þar væri borin virðing
fyrir þjóðtrúnni.
... ferðamennirnir koma hingað sem algjörir þjóðtrúleysingjar ef við getum orðað það
þannig. Við erum ekkert að koma inn hjá þeim einhvers skonar þjóðtrú, eða ég meina, það
er eitthvað sem að hver og einn verður að fást við sko á eigin spýtur (Umboðsmaður 5,
2013).
... ferðamaðurinn sem að við erum að gera þetta fyrir, að hann upplifi þetta ekki sem að
það sé verið að gera viðburð fyrir mig, fyrir mig sem ferðamenn, heldur að þeir upplifi að
þarna er, þarna eru Íslendingar að virða sína þjóðtrú (Umboðsmaður 10, 2013).
Svo virtist sem umboðsmennina langaði að vissu leyti til að allir myndu trúa, bæði börn og
fullorðnir: Sko, ég held að þjóðtrúin gæti alveg komið fyrst. Þegar fólkið fær að vita hvað
þetta er og fer að trúa, trúa og ekki trúa, fullorðnir eða lögaðilarnir. Þeir vita þá að þetta
er til og vita að þeir geti farið með börnin sín þangað (Umboðsmaður 1, 2013).
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Úr þessu má lesa að umboðsmönnunum þyki flestum þjóðtrúin skipta máli í þessu
samhengi og að verkefnið Jólasveinarnir í Dimmuborgum sé ekki bara út í loftið heldur
hafi þessa tengingu: ...að við náum að halda þessari upplifun að þetta sé svona
upprunalegt að þessi þjóðtrú skín svo sterkt í gegn (Umboðsmaður 6, 2013). Þetta viðhorf
þeirra er undirstrikað í hugtakaspurningunni þar sem þjóðtrú var þriðja í röðinni yfir það
sem umboðsmennirnir töldu eiga best við verkefnið eins og það væri í dag.
4.3.3 Miðlun menningararfs
Næst er fjallað um þær niðurstöður sem tengjast leiklist í tengslum við miðlun á
menningararfi og þjóðtrú. Almennt má segja að umboðsmennirnir tengi heimsókn til
jólasveinanna ekki við leiklist eða leikhús. Þeir töluðu lítið um þætti eins og sviðslist,
einleik eða leiksýningu og fæstum fannst það eiga við: ... en ég veit ekki með einleikur,
sviðslist og leiksýning, ég held að það hafi aldrei verið nein pæling með það
(Umboðsmaður 2, 2013). Samt má greina á lýsingum þeirra að þeir beiti stundum einleik.
Þessi lýsing á til dæmis vel við einleikjaformið: Þegar að maður er einn á vakt þá er
maður samt þessi tiltekni jólasveinn og er eitthvað að bauka sem jólasveinn, maður fer
bara í hlutverkið og er allan tímann í hlutverkinu, það er aldrei pása eða break
(Umboðsmaður 3, 2013). Það er náttúrulega hægt að hafa einn svein en það breytist alltaf
strax þegar að það eru komnir tveir, þá verður þetta allt öðruvísi, það er alltaf einfaldara
fyrir menn að vera tveir heldur en einn. [...]. Þá ertu með einhvern á móti þér sem skilur
hvað þú ert að gera sko og þá ef þú þarft að draga þig aðeins í hlé, anda í smá stund eða
eitthvað, þá getur þú gert það (Umboðsmaður 1, viðtal 2013).
Þrátt fyrir að umboðsmennirnir hafi ekki talað mikið um leiklist í tengslum við verkefnið
nefndu þeir nokkur atriði sem falla undir leiklist, til dæmis þegar þeir ræddu um upplifun
sína af því að vera í hlutverkinu: Þetta er leiksýning en við upplifum þetta ekki sem
leiksýningu, þú veist fyrir okkur er þetta alvöru (Umboðsmaður 6, 2013). Það væri viss
ævintýraljómi yfir því að draga þá ályktun að þegar að umboðsmaðurinn notaði orðið
alvöru hafi hann átt við að hann væri í alvöru jólasveinn: að þau hreinlega trúa því að ég
sé raunverulegur jólasveinn (Umboðsmaður 6, 2013). Fjallað verður nánar um upplifun
umboðsmanna síðar í kaflanum þar sem vikið er að hugmyndum þeirra um verkefnið, tilurð
þess og tilgang.
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4.4 Ferðaþjónusta
Umboðsmennirnir töluðu um ferðaþjónustu í tengslum við atvinnuuppbyggingu og aðkomu
þeirra að verkefninu. Sumir voru að leita að atvinnu á meðan aðrir létu undan þrýstingi um
að taka þátt. Þeir töldu að það sem best ætti við verkefnið eins og það væri í dag væri
viðburður fyrir ferðamenn og það þriðja í röðinni, ásamt þjóðtrú, var viðburður fyrir
heimamenn. Þeir voru einnig spurðir almennt um viðburði en svörin þar voru, eins og gefur
að skilja, mótuð af viðtalinu. Hér á eftir verða dregnar saman niðurstöður um þessi atriði
sem fjallað er um hér að ofan.
4.4.1 Atvinnuátak/uppbygging
Flestir umboðsmennirnir tengdu upphaf verkefnisins Jólasveinarnir í Dimmuborgum við
verkefni sem byrjað var á árið 2005 og nefndist Snow Magic. Jaaa ég held að þetta hafi
eitthvað verið í gegnum Snow Magic... (Umboðsmaður 2, 2013). Var þetta ekki partur af
Snow Magic... (Umboðsmaður 5, 2013). ... búið að gerjast eitthvað á undan Snow Magic
og mér skilst að það hafi fengið þar styrk ...(Umboðsmaður 3, 2013). ... ég held að þetta
hafi að einhverju leyti sprottið út frá Snow Magic... (Umboðsmaður 6, 2013). Þó voru ekki
allir sem tengdu þetta við Snow Magic. Þrír af tíu töldu sig ekki þekkja sögu verkefnisins
en höfðu samt sem áður gert sér einhverjar hugmyndir um það. Ætli það sé ekki bara að
það hafi verið að búa til upplifun. Það hefur svo sem aldrei verið, það hefur aldrei verið
messað yfir manni til hvers maður er að þessu (Umboðsmaður 10, 2013).
Sumir töluðu um að verkefnið hefði byrjað áður en Snow Magic verkefnið hófst árið 2005
en þá hafi það byrjað með trukki. Síðan hafi krafturinn fjarað aðeins út. Það var búið að
vera svolítið með svona ameríska jólasveina að hitta útlendinga í Dimmuborgum en svo
breyttist það yfir í þessa íslensku kalla (Umboðsmaður 10, 2013). Íslensku karlarnir urðu
til við Snow Magic-vinnuna.
Atvinnuuppbygging var mjög ofarlega í huga umboðsmannanna og sumir tengdu þetta
atvinnuátak við Kísiliðjuna sem var lögð niður árið 2004 en þá skapaðist mikið
atvinnuleysi í sveitinni. Það sem ég held að það sé ástæðan fyrir því að þetta var sett af
stað er það að mönnum langaði til að nýta þennan tíma hérna sem var algjörlega dauður,
það var ekkert að gerast (Umboðsmaður 6, 2013). Verkefnið Jólasveinarnir í
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Dimmuborgum átti að skapa atvinnu og atvinnutækifæri yfir lágannatímann og lengja
ferðamannatímabilið, fá fleiri gesti yfir aðventuna og skapa möguleika á tekjum utan
háannatíma. Öll ferðaþjónustufyrirtæki voru lokuð og það var hlegið að fólki sem hélt að
það væri hægt að vera með ferðaþjónustu á veturna (Umboðsmaður 6, 2013). Verkefnið
átti að vera stuðningur fyrir fyrirtækin á svæðinu til að byggja upp ferðaþjónustu yfir
vetrartímann. En þetta verkefni var til þess að styrkja svæðið sem ég held að hafi tekist
bara býsna vel (Umboðsmaður 6, 2013).
Þrátt fyrir þessar áætlanir fannst nokkrum umboðsmönnum ferðaþjónustan ekki nýta sér
verkefnið nægilega vel: Mér finnst eins og fyrirtækin séu ekki að nýta sér það. Fullt af
auka fólki sem kæmi ekki, kemur bara að sjá jólasveinana og svo fer það bara aftur og jú
það fer kannski líka í lónið. Það er bara af því að það er hérna en það er ekkert af því að
lónið er eitthvað sérstaklega að reyna að fá það í lónið (Umboðsmaður 2, 2013). Þegar
umboðsmaður talar um lónið á hann við Jarðböðin við Mývatn.
4.4.2 Aðkoma umboðsmanna
Umboðsmennirnir hafa starfað í þessu verkefni misjafnlega lengi. Sumir eru búnir að vera
með í sex til átta ár á meðan aðrir eru með eins til þriggja ára starfsreynslu. Ástæðurnar
fyrir því að þeir hafa tekið þessi hlutverk að sér eru mismunandi. Sumir höfðu samband og
forvitnuðust um vinnu og voru jafnvel atvinnulausir á þessum árstíma. Einhver gaukaði að
mér þessari hugmynd, hvort ég væri ekki til í að taka að mér þetta verkefni. Ég hoppaði á
það og hafði samband við umboðsmann jólasveinanna sem var þá og var himinlifandi að
fá þarna liðsinni. Þetta var ekki útpælt, meiri þörf á pening (Umboðsmaður 3, 2013). ...
ætli Gáttaþefur hafi ekki platað mig til að mæta á fund, að heyra í þeim. Hann hélt að ég
yrði fínn sem jólasveinn og líka af því að við vorum búnir að vera atvinnulausir saman
(Umboðsmaður 2, 2013). ... mig vantaði meiri vinnu yfir veturinn og þetta lá einhvern
veginn bara beint við (Umboðsmaður 5, 2013).
Aðrir umboðsmenn voru beðnir um að taka hlutverkið að sér. Sumir slógu strax til á meðan
aðrir létu hreinlega undan þrýstingi. Byrjaði fyrir ári síðan vegna þrýstings en efaðist um
ágæti þess, eða þar að segja að ég hefði gaman af þessu. En ákvað að slá til.
(Umboðsmaður 4, 2013) Það töluðu ekki margir beint um hvort að þeir myndu gera þetta ef
þeir fengju ekki greitt fyrir en það má áætla að þeir sem voru í atvinnuleit hafi gert þetta til
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að fá tekjur. Ég myndi örugglega ekki gera þetta lengi ef ég fengi ekki borgað fyrir þetta.
En ég myndi heldur ekki gera þetta bara til að fá borgað (Umboðsmaður 2, 2013). Ég
einhvern veginn sko, þó að það hafi verið í upphafi að drýgja tekjurnar þá var það
fljótlega einhvern veginn ekki aðal, það varð einhvern veginn aukaatriði (Umboðsmaður 5,
2013). Tímarnir hafa líka breyst frá því að umboðsmennirnir tóku til starfa. Þeir sem voru
atvinnulausir eru flestir komnir með atvinnu annars staðar og sinna þessu starfi í frítíma
sínum.
4.4.3 Viðburðir
Það sem umboðsmönnum fannst eiga best við verkefnið Jólasveinarnir í Dimmuborgum
eins og það væri í dag var viðburður fyrir ferðamenn. Viðburður fyrir heimamenn var
þriðja í röðinni ásamt þjóðsögum. Ég held að þetta eigi aldrei eftir að snúast um annað
heldur en að þetta verði einhver viðburður (Umboðsmaður 2, 2013). Þegar þeir merktu við
það sem þeim þótti eiga best við verkefnið eins og það væri í dag tengdu þeir oft aðrar
áherslur við viðburðinn: ... viðburður fyrir ferðamenn ... það náttúrulega ber með sér
óhjákvæmilega leiksýning, sviðslist, einleikur, sagnamennska til þess að koma á framfæri
þessum þjóðsögum og þjóðtrúnni inni í því, hún náttúrulega byggist að stóru leyti á þessum
þjóðsögum sem hluti af okkar menningararfi (Umboðsmaður 5, 2013). Umboðsmennirnir
voru í flestum tilvikum frekar jákvæðir í garð viðburða fyrir ferðafólk, bæði í tengslum við
verkefnið Jólasveinarnir í Dimmuborgum sem og aðra viðburði: Þeir eru náttúrulega bara
jafn misjafnir og þeir eru margir, það eru sumir bara mjög góðir. Eins og mér finnst þetta
jólasveinaverkefni vera mjög sniðugt fyrir til dæmis ferðafólk (Umboðsmaður 8, 2013).
Umboðsmönnunum fannst þurfa að vanda til verka og það væri mikilvægt að halda vissri
fagmennsku: Allt sem við gerum í ferðamennskunni þurfum við að vinna af kostgæfni frá
upphafi og þróa með fagfólki (Umboðsmaður 3, 2013). Þeir voru einnig frekar samhuga
um að viðburðir þyrftu að byggja á einhverju íslensku, sögum, menningu eða einhverju sem
væri sérstakt við Ísland: ... og það þarf að byggja á einhverju, einhverri menningarhefð eða
menningu (Umboðsmaður 3, 2013). Við eigum, við eigum það mikið efni þó að við eigum
okkur ekki langa sögu þá held ég að við gætum bara gert mikið meira af því
(Umboðsmaður 9, 2013). Sko ég held að Ísland gæti notað mikið af sínum sögum. Það er
mikið til af sögum og einmitt setja kannski upp einleik eða leiksýningu eða svipað og þetta
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... því það eru til margar sögur af huldufólki og tröllum og hvaðeina sem væri hægt að
gera (Umboðsmaður 1, 2013). Einhverju sem er sérstakt við Ísland ... (Umboðsmaður 3,
2013). ... mér finnst að viðburðir verði að höfða til fólksins og það þurfi dálítið að kynna ...
eða ég vil allavegana upplifa menningu landa sem ég er að skoða (Umboðsmaður 4,
2013).
Nefnd voru dæmi eins og möguleikann á því að bjóða upp á sýningar í hverjum
landsfjórðungi þar sem fjallað væri um sögu svæðisins. Eins var talað um Light Nights í
Reykjavík og sýningu sem var einhvern tímann í boði á Húsavík um sögu svæðisins. Á
svörum umboðsmannanna má sjá að jólasveinarnir í Dimmuborgum voru þeim ofarlega í
huga og svörin mótast líklega af því að þeir voru þarna í viðtali í tengslum við það
verkefni. Því voru svörin við átjándu opnu spurningunni, „Hvað finnst þér um viðburði
fyrir ferðafólk?“, lituð af umfjöllunarefni viðtalsins:
Þannig að ef við horfum á jólasveinaverkefnið, ég veit ekki hvort að ég geti nefnt annan
viðburð sem er svona kannski samslags. Mér finnst persónulega, en stend samt svo nálægt,
jólasveinaverkefnið vera svo öðruvísi viðburður, vegna þess að þetta eru margir litlir
viðburðir inn á stóru þema, skilur þú (Umboðsmaður 6, 2013).
... ég var að velta fyrir mér hvort að ef ég væri ferðamaður hvort að ég myndi, hvort að
þetta væri það sem ég myndi vilja sjá. Ég myndi vilja það núna því ég þekki þetta. Mér
finnst þetta vera holdgervingur góðrar innsýnar inn í menningararf. Þannig að „go on“
nóg af viðburðum fyrir ferðafólk (Umboðsmaður 4, 2013).
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4.5 Gestir
Umboðsmennirnir höfðu mikið að segja um gesti sem hafa heimsótt þá í gegnum tíðina.
Þeir töluðu um þátttöku þeirra, hverjir þeir væru og hvaðan þeir kæmu. Aldur gestanna og
tengsl þeirra innbyrðis, það er barna og fullorðinna, fékk sömuleiðis mikla athygli. Þá voru
þeim mjög hugleikin tengslin við gestina og upplifun gesta af viðburðinum.
4.5.1 Hvaðan koma þeir?
Þegar umboðsmennirnir voru spurðir að því hverjir kæmu á sýninguna var algengasta
svarið: „Allir“. Bara alveg ótrúleg flóra af fólki (Umboðsmaður 4, 2013). Ég held að það
sé öll flóran sem er á svæðinu, ég held að við náum ótrúlega breiðum hópum
(Umboðsmaður 9, 2013). Þetta er sko breiður hópur sko, það er alveg frá bara, þetta er
alveg frá ungum börnum upp í gamalmenni (Umboðsmaður 9, 2013). Það er enginn
þjóðfélagshópur sem kemur ekki að skoða jólasveinana (Umboðsmaður 6, 2013). Þó
nefndu þeir helst Íslendinga, heimamenn og ferðamenn. Þeir töluðu margir um að það
kæmi mikið af börnum og fjölskyldufólki en líka að fullorðið fólk kæmi eitt, án barna. Það
er það sem mér finnst krúttlegt við þetta að fjölskyldan kemur saman og þetta er ákveðin
stund sem fjölskyldan er saman á aðventunni (Umboðsmaður 3, 2013).
Þeir sem töluðu um erlenda ferðamenn töldu að heimsókn þeirra tengdist skipulögðum
ferðum í Dimmuborgir og að þeir kæmu ekki sérstaklega til að hitta jólasveinana í
Dimmuborgum heldur til að skoða Dimmuborgir. Ég hef einhvern veginn ekki upplifað það
þannig að þeir séu að koma þarna bara til að sjá okkur. Þeir eru þarna bara til að skoða
svæðið og landið og þetta sé bara bónus að sjá þetta (Umboðsmaður 9, 2013).
Umboðsmennirnir töluðu um að oft væru erlendu ferðamennirnir hissa og vissu ekki alveg
hvað væri um að vera. En ég held reyndar að erlendir ferðamenn komi í Dimmuborgir,
vegna þess að það er farið með þá í Dimmuborgir (Umboðsmaður 6, 2013). Þeir voru líka
á því að þessum ferðamönnum fylgdu ekki mörg börn heldur væri yfirleitt um að ræða
fullorðið fólk: ... það er sérstaklega ef við erum að tala um erlenda ferðamenn að þá er
það náttúrulega nánast eingöngu held ég eða að stærstum hluta fullorðið fólk, ég allavega
stend í þeirri meiningu (Umboðsmaður 7, 2013). Út frá þessu má, eins og einn
umboðsmaðurinn komst að orði, segja að: ... til að draga þá alla saman að það er fólkið
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sem kemur til þess að hitta jólasveinanna og svo er það fólkið sem að kemur þarna ekki
sérstaklega til að hitta jólasveinana (Umboðsmaður 5, 2013)
4.5.2 Tengsl gesta og umboðsmanna
Við leggjum rosalega mikla áherslu á það að ná til allra sem koma í heimsókn ... þannig
að það fari enginn í burtu án þess að hafa fengið tilfinninguna að hann hafi fengið að lykta
og snerta á og tala við jólasvein (Umboðsmaður 3, 2013).
Almennt fannst umboðsmönnunum mikilvægt að allir upplifðu heimsóknina sem
skemmtun og færu glaðir í burtu: Bara að allir fari glaðir (Umboðsmaður 8, 2013). Bara
gleði, ég meina, bara að fólk fari glatt og ánægt í burtu. Og náttúrulega helst að þetta sé
dálítið eftirminnilegt, að þetta sitji í fólkinu. Ég held að það geri það miðað við allavegana
þennan fjölda sem kemur aftur og aftur og aftur. Ég vil bara ná sem flestum svoleiðis
(Umboðsmaður 10, 2013). Nokkrir töluðu sérstaklega um að gestirnir hlytu að vera
ánægðir með heimsóknina þar sem að sumir kæmu ár eftir ár í heimsókn: Okkur tekst
yfirleitt alltaf vel upp þetta samspil hérna á milli áhorfenda og leikara. Þetta skilur
rosalega mikið eftir sig og maður sér að fólk fer í burtu mjög glatt í hjartanu og svo kemur
það aftur á næsta ári líka og næsta ári líka og þetta er orðin hefð (Umboðsmaður 3, 2013).
Þeir töluðu einnig um að þeir vildu að gesturinn upplifði heimsóknina sem trúverðuga og
fyndist eðlilegt að jólasveinarnir ættu heima í Dimmuborgum. Þeir þyrftu samt sem áður
ekki endilega að trúa: ... tökum til dæmis Disneyland, þú veist Mikki mús er ekki til skilurðu
en það er samt alveg alvöru að fara og hitta Mikka mús í Disneylandi. Af því að hann á
heima í Disneylandi þannig að hann er alvöru í Disneylandi. (Umboðsmaður 6, 2013).
4.5.3 Börn
Í hugum umboðsmannanna er mikilvægt að börnin trúi á þá og að þeir styrki þau í trúnni,
móti upplifun þeirra, gleðji þau og að þau trúi að þeir séu til og búi í Dimmuborgum.
Upplifun barna er þeim mikilvæg, að þau fái sitt, komi og fái að hitta þá sem eru í rauninni
bara til í huga þeirra, tala við þá, snerta þá, hlæja með þeim og leika sér. Ætli við séum ekki
framlenging á því sem þau trúa einhvern veginn. Þetta er einhvern veginn staðfesting á því
að þeir séu til (Umboðsmaður 2, 2013). Það er ekki bara minningin um það sem þau sögðu
og gerðu og það sem þau sáu heldur virkar það sem svona meiri olía á þennan eld sem er

56

innra með þeim sem er trúin á jólasveininn (Umboðsmaður 5, 2013). ... og það er alveg
frábært að upplifa þennan glampa sem kemur í augunum á krökkunum að þau hreinlega
trúa því að ég sé raunverulegur jólasveinn (Umboðsmaður 6, 2013).
Umboðsmennirnir töluðu líka um þau börn sem efast um tilvist þeirra og hvað þeim fyndist
gaman þegar þau kæmu með efasemdir en kveddu fullviss um að þeir væru til. Það er það
sem ég held að þegar að kemur að börnunum að sko þau upplifi þetta sem alvöru hvernig
svo sem þau gera það, hvort sem að þau trúa hefðinni alla leið í gegn eða hvort að það sé
bara það að þau, þeim finnist jólasveinarnir í Dimmuborgum vera alvöru (Umboðsmaður
6, 2013). Þeir lýstu því hvað börnin væru farin að þekkja þá vel, til dæmis væru mörg börn
farin að þekkja Kjötkrók eða Þvörusleiki án þess þó að þeir væru alltaf með krókinn eða
þvöruna með sér.
Umboðsmennirnir voru ekki frá því að virðingin fyrir jólasveinunum í Dimmuborgum væri
meiri en þessum í rauðu búningunum. Þrátt fyrir það hefur komið fyrir að börn efist um
gervið:
Það hefur komið fyrir að krakkar hafa, svona átta ára og horft á mann og sagt „bíddu þú
ert með límt skegg, þetta er gervi skegg ég sé það“. En þá bullar maður sig bara út úr því
og talar um hor í nös eða eitthvað, en ég meina það hefur bara komið fyrir tvisvar eða
þrisvar. En aldrei neitt svona sem er, eins og maður, eins þegar krakkarnir voru þegar að
ég var lítill (hlátur) réðust á þessa rauðu sveina tosa í skegg og losa buxurnar og eitthvað
sko (Umboðsmaður 10, 2013).
Umboðsmennirnir töluðu um mikilvægi þess að koma rétt fram við börnin og vera ekki
með of mikil læti fyrst heldur fara rólega að þeim. Maður þarf að leggja sig eftir því að
nálgast krakkana og strax lagt upp úr því að við æðum ekkert að sérstaklega yngstu
börnunum sem eru hrædd (Umboðsmaður 3, 2013).
4.5.4 Fullorðnir
Þátttaka fullorðinna í heimsókninni er misjöfn. Foreldrar eða aðrir ættingjar ýta oft og
tíðum undir trúna hjá börnunum og fullorðnir virðast oft hafa gaman af þessu. Ég hef heyrt
foreldri segja, það hafa kannski verið einhverjar umræður á undan, ég veit það ekki en það
segir „þarna eru alvöru jólasveinarnir, þetta er alvöru Þvörusleikir, þetta er alvöru
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Pottaskefill, þetta er alvöru Kertasníkir ... (Umboðsmaður 6, 2013). ... mér sýnist þessir
fullorðnu hafi ekkert minna gaman af þessu sko ...(Umboðsmaður 9, 2013).
Líkt og með börnin þarf oft að leggja dálítið á sig til að nálgast fullorðna fólkið: Maður
þarf svona að beita ákveðnum trikkum til þess að nálgast fólkið (Umboðsmaður 3, 2013).
Einnig nálgast þeir oft börnin í gegnum fullorðna fólkið og öfugt.
... það skiptir svo miklu máli að skemmta krökkunum að fíflast svolítið í fullorðna fólkinu.
Að sko ekki hafa það þannig að hérna virða ekki fullorðna fólkið viðlits, heldur að nálgast
börnin í gegnum fullorðna fólkið ... svo er það líka stundum þannig að ef maður ætlar að
nálgast fullorðna fólkið þá verður maður að gera það í gegnum börnin af því að menn eru
náttúrulega stundum svolítið dálítið svona ...„ja ég er ekkert að fara fíflast með
jólasveininum, ég er fullorðin“ (hlátur) (Umboðsmaður 7, 2013).
Jólasveinarnir hafa verið ávarpaðir af fullorðnu fólki með nafni umboðsmanna á meðan
heimsókn stendur, jafnvel þegar börn heyra til. Þau vandamál við að tengjast fullorðnum
gestum, sem umboðsmennirnir töluðu um, tengdust einungis karlmönnum. Þeir töluðu þó
líka um hvað fullorðið fólk ætti oft erfitt með að taka þátt og að margir færu í hálfgerða
vörn: „nei, ég ætla sko ekki að láta einhverja jólasveina fíflast í mér“ (Umboðsmaður 7,
2013).
4.5.5 Erlendir ferðamenn
Þátttaka erlendra ferðamanna hefur ekki verið mikil í gegnum tíðina, eins og kom fram í
kafla 4.5.1. Þeir virðast ekki vita mikið af þessum viðburði og segja má að þátttaka þeirra
sé eftir því: Útlendingar sem maður hitti en þeir voru yfirleitt mjög hissa, vissu ekki alveg
hvað þeir voru í rauninni að upplifa, eins var það í sumar. Útlendingarnir, fæstir eru að
koma til að virkilega sjá þetta. Því þeir vita ekki hvað þetta er (Umboðsmaður 4, 2013). En
ég held reyndar að erlendir ferðamenn komi í Dimmuborgir, vegna þess að það er farið
með þá í Dimmuborgir. Ég held að við séum ekki komin á það plan að erlendir ferðamenn
hugsi með sér já, ég ætla að sjá jólasveinanna í Dimmuborgum (Umboðsmaður 6, 2013).
Þeir verða oft feimnir að koma of nálægt eða halda að þeir séu að trufla. Yfirleitt hefur
þetta komið þeim á óvart að við séum þarna, það er eins og þeir hafi ekki vitað af þessu,
stundum hafa þeir jafnvel verið feimnir að koma nálægt hafa haldið að þetta væri eitthvað
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prívat show eða að það sé verið að taka eitthvað upp (hlátur) eða eitthvað svoleiðis
(Umboðsmaður 10, 2013). Umboðsmennirnir töluðu um að ef börn væru á staðnum væri
gott að nýta samtal við börnin og leyfa erlendu ferðamönnunum að upplifa í gegnum þau.
Þar sem erlendir ferðamenn virðast lítið vita af þessu eru væntingarnar þegar þeir koma
ekki miklar. Það er auðveldara kannski að uppfylla þarfir ferðamanna í dag, því að þeirra
þarfir gagnvart jólasveininum, þær eru nánast engar ... fólk þekkir ekki söguna á bak við
þá ... (Umboðsmaður 5, 2013). Þrátt fyrir það þótti umboðsmönnunum mikilvægt að
erlendir ferðamenn færu frá þeim með meiri vitneskju og að þeir hefðu upplifað menningu
og þjóðtrú.
Einn umboðsmannana kom með nokkrar hugmyndir um hvernig hægt væri að vekja meiri
athygli á jólasveinunum í Dimmuborgum, til dæmis með því að framleiða línu af
minjagripum sem væru með sterka vísun í menningu og þjóðararfinn og að þessir gripir
væru til sölu allt árið á helstu ferðamannastöðum. Einnig vöknuðu umræður um lengingu
tímabilsins sem jólasveinarnir væru sýnilegir. Það hefur verið rætt um það að lengja
tímann sem að jólasveinarnir verði sýnilegir. Kannski fyrr á haustin og lengur eftir jólin.
Jafnvel að þeir komi fram á sumrin (Umboðsmaður 3, 2013). ... þú veist allavegana á
skipadögum að vera svolítið sýnilegri ... Þetta er eitt af því sem væri hægt að gera og með
því að vera með meiri viðveru og sýnilegir á skipadögum, ég meina það eru þúsundir
manna að koma (Umboðsmaður 5, 2013).
Einnig komu fram efasemdir varðandi þessa hugmynd um að jólasveinarnir ættu að vera
svona oft sýnilegir. Sú skoðun kom fram að þeir ættu bara að vera sýnilegir þegar hægt
væri að tengja þá við sögu þeirra og þjóðtrúna eða eitthvað sérstakt, til dæmis
Jónsmessunótt en þá eru hinar ýmsu kynjaverur á kreiki.
Ég var mjög skeptískur með það að gefa leyfi á kallanna á sumrin, líka af því að það er
rosalega erfitt að gíra sig inn, einhvern veginn. Karakter sem er rosalega bundinn einni
árstíð og svo er hann svolítið settur inn í skáp sko. Líka í hugum fólks, Íslendinga, en þetta
þarf líka að skoðast út frá því að þetta þarf líka að vinna með markaðssetningu í dag og þá
þurfum við kannski að teygja okkur aðeins lengra en svona en maður þorir. Þetta lukkaðist
alveg ofboðslega vel í sumar og ég sé bara það sem mjög góðan hlut og sem framtíð. Ég
veit ekki hvort að þeir ættu að sjást aftur á sumrin ég veit það ekki alveg. Það gæti vel
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verið, það þarf þá að tengjast einhverri þjóðtrú, eitthvað sem er sögulegt á bak við að þeir
komi fram. Ekki bara út af því, það þarf að tengjast þeim sjálfum og þeirra sögu. Að það sé
sennilegt að þeir séu sýnilegir á þessum tíma, á Jónsmessu þá er það svona magic night og
þá er það, þá mega alls konar verur sjást (Umboðsmaður 3, 2013).
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4.6 Upplifun umboðsmanna af leiknum
Stór hluti af viðtölunum snérist um hvernig umboðsmennirnir upplifðu hlutverkið og lifðu
sig inn í það, uppbyggingu á karakterum og hvaða áhrif vinnustaðurinn, Dimmuborgir,
hefði á þá. Auk þess var fjallað um ávinning þeirra af þátttöku í verkefninu.
4.6.1 Hlutverkið
Þegar umboðsmennirnir voru spurðir út í hvernig þeir settu sig inn í hlutverkið svöruðu
flestir að það bara gerðist. Það gerist óundirbúið (Umboðsmaður 9, 2013). Ég held að það
sé eitthvað yfirnáttúrulegt. Ég veit það ekki. Það bara, alla vegna enn sem komið er þá
bara gerist það (Umboðsmaður 4, 2013). ... ég veit ekki alveg hvað gerist hann tekur bara
einhvern veginn yfir ... (Umboðsmaður 6, 2013). ... þetta bara kemur allt í einu
(Umboðsmaður 8, 2013).
Þó töldu sumir að það tæki aðeins lengri tíma að koma sér í hlutverkið.
... mér var sagt að þegar að menn eru komnir í búninginn þá eiga menn að vera komnir í
karakter. Ég veit ekki, ætli það sé ekki alveg svo einfalt. Held að við séum ekkert það góðir
leikarar eða góðir í svona inproff. aaa þá er skeggið komið á og þá svona leika menn að
þeir séu komnir í karakter en ég held að þeir séu ekkert komnir í karakter. Þannig að þegar
að maður er kominn í fötin þá fer maður svona að íhuga það er líka fínt að maður þarf að
keyra út í Dimmuborgir, það er alltaf gott (Umboðsmaður 2, 2013).
... lagði upp með að hérna þegar að maður er að fara í búninginn og þegar að maður er
kominn í búninginn þá fer maður að gíra sig inn í hlutverkið og yfirleitt erum við kannski
tveir eða fleiri og þá fer af stað svona ákveðin spuni í búningsherberginu. Við svona hitum
okkur upp og erum alla leið að gíra okkur inn í hlutverkið og við hérna ...við hjólum okkur
inn ... eða sem sagt við spinnum okkur inn í hlutverkið frá upphafi alveg þar til við erum
komnir á svæðið (Umboðsmaður 3, 2013).
Maður var að fara í karakter þegar að maður labbaði niður í Dimmuborgir. Það er í
rauninni á labbinu niður eftir sem að voða mikið gerðist, svona þegar að maður er einn
sko (Umboðsmaður 10, 2013). Ég hreinlega veit það ekki. Uummm að vissu leyti þá fer ég
með smá möntru þegar að ég er að fara í gallann (Umboðsmaður 5, 2013).
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4.6.2 Karakter og búningur
Umboðsmennirnir töluðu flestir um að karakterinn kæmi með gervinu, það er skegginu eða
búningnum. Það er kannski frekar þegar að maður er að klæða sig í brækurnar þá kemur
þessi andi í loftið (Umboðsmaður 8, 2013). ... en einhvern veginn þegar að maður er bara
kominn í gallann þá svona finnst mér maður eiginlega hálfpartinn dettur inn í ... það bara
gerist (Umboðsmaður 9, 2013). Röddin kemur þegar að skeggið kemur upp ...
(Umboðsmaður 10, 2013). Það má eiginlega segja að hann sígi hratt inn við líminguna
(Umboðsmaður 5, 2013).
... það er einhver svona sérstök, svona eins og með fötin, þá er einhver svona sérstök lykt.
Sem ég næ bara ekki að útskýra og þá finnur maður bara svona (sýgur upp í nefið) ok þetta
er að fara byrja, það er eitthvað að fara gerast, svo þegar að þú skellir líminu framan í þig
og slengir skegginu á og finnur sviðann og þá, ok þetta er byrjað (hlátur). Og þá finnur
maður eiginlega fyrst fyrir því þegar að maður stendur hálfnakinn í klefanum með fullt af
karlmönnum (hlátur) (Umboðsmaður 1, 2013).
Búningarnir hjálpa umboðsmönnunum að komast í karakter og virðast veita þeim visst
öryggi í hlutverkinu. ... ja maður gæti ekki gert þetta án búningsins ...(Umboðsmaður 10,
2013). Það má segja að búningurinn undirstriki persónurnar. Til gamans má geta þess að
nokkrir umboðsmenn töluðu um að það hefði komið þeim á óvart hversu hlý fötin væru. ...
það er eiginlega ótrúlegt hvað þau eru hlý þessi föt ...(Umboðsmaður 7, 2013).
Einn talaði um að verklagsreglan hefði verið svoleiðis í byrjun að þegar skeggið væri
komið á ætti karakterinn að taka yfir. En ég hef alltaf ætlað mér að gera það þannig og
ætla mér að gera það þannig að bregða mér aldrei í hlutverk jólasveinsins án þess að vera
í jólasveinabúningnum og heldur ekki öfugt sko (Umboðsmaður 7, 2013). Þó eru
undantekningar á því að karakterinn komi strax með búningnum. Það fer eftir dagsformi og
einnig hefur komið fyrir að umboðsmennirnir fá stuttan tíma í undirbúning, eru kallaðir út
eða eru hreinlega seinir. Þá getur tekið lengri tíma að finna karakterinn. Reynslan getur
einnig spilað þarna inn í. Yfirleitt mjög gaman en stundum mjög erfitt. Eins og ég segi
erfiðasti tíminn er þegar að maður er að byrja, þegar að maður er að keyra í
Dimmuborgir, þá er maður ekki kominn í karakter en er svona að reyna það, finna
röddina, finna hreyfingarnar einhvern veginn (Umboðsmaður 2, 2013). Stundum gerist það
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ekki fyrr en fyrstu gestir mæta á staðinn, stundum gerist það í fíflagangi í hellinum, þar
sem við skiptum um föt, og já þetta er mjög breytilegt (Umboðsmaður 4, 2013).
Umboðsmennirnir töldu sig ekki hita sig sérstaklega upp fyrir vakt en samt sem áður töldu
þeir að þegar þeir væru nokkrir saman að fara á vakt skapaðist sérstök stemning í
búningsklefanum og þeir hjálpuðust að við að koma sér í karakter. Samt sem áður er mesta
tengingin við skeggið eða búninginn. Einn talaði um að þegar ferðinni væri heitið á jólaball
þar sem þyrfti að keyra langa vegalengd væru ekki tveir umboðsmenn á leiðinni á jólaballið
heldur tveir jólasveinar. Upphitunin á sér stað alla leiðina á jólaballið og sama má segja
þegar þeir keyra í Dimmuborgir á vakt.
4.6.3 Að lifa sig inn í hlutverkið
Umboðsmennirnir virtust flestir telja að þeir lifðu sig vel inn í hlutverkið en sögðu oft að
það gæti komið fyrir í einstaka tilvikum að þeir næðu ekki að gleyma sér alveg eða að það
þyrfti ekki mikið til að þeir dyttu úr karakter. Þeir þyrftu til dæmis að vera mjög meðvitaðir
þegar þeir væru einir á vakt og enginn gestur hjá þeim. Þá væri mjög gott að fara brasa
eitthvað til að halda sér í karakter. Sumir töluðu um að það væri fín lína á milli sjálfsins og
karaktersins og að fyrir þeim væri þetta raunveruleikinn; þeir væru bara jólasveinar. Af því
að hugarástandið tekur algjörlega yfir og það er svo gaman. Bara þetta barnslega eðli
jólasveinsins sem bara einhvern veginn algjörlega tekur yfir (Umboðsmaður 6, 2013). Þeir
töluðu mikið um að þeir skildu við sjálfa sig, að karakterinn tæki yfir og þeir færu jafnvel í
einhvern ham. Ég skil sjálfan mig eftir í búningsherberginu (Umboðsmaður 3, 2013). En
þegar að ég byrjaði þá var ég mjög hræddur um hvernig maður ætti að gera svona, ég
hafði aldrei gert neitt þessu líkt. Þannig að ég hélt að maður kæmist ekki í einhvern ham,
en það gerist (Umboðsmaður 4, 2013).
4.6.4 Hvernig líður þeim í hlutverkinu
Öllum umboðsmönnunum fannst skemmtilegt að taka þátt í verkefninu og vera í
hlutverkinu; þeim fannst það gefandi og jafnvel frelsandi. Einhvern veginn ákveðin
skemmtun og ákveðin hlýja sem maður upplifir við þetta (Umboðsmaður 4, 2013). Maður
losnar undan eigin hömlum og þessum samfélagshömlum (Umboðsmaður 10, 2013). Þeim
leið vel í hlutverkinu og lögðu mikinn metnað í að þróa og byggja upp sinn karakter. Að
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það sjáist ekki mikil breyting og bara að ná að gera þennan karakter vel (Umboðsmaður 1,
2013). Þeir lögðu mikla áherslu á að skila hlutverkinu vel af sér og upplifðu það jafnvel
sem heiður að fá að vera þátttakendur í verkefni þar sem fagmennskan væri í fyrirrúmi.
Umboðsmennirnir sögðust geta orðið leiðir á jólasveinunum og sjálfum sér í hlutverki.
Einn líkti þessu við að vinna í gestamótttöku þar sem sömu spurningunum er svarað dag
eftir dag, gestir fræddir um svæðið og starfsmanninum finnst stundum eins og gesturinn sé
orðinn leiður á svörunum. Þá er það þó oft einungis starfsmaðurinn sjálfur sem er búinn að
heyra þessar spurningar of oft. Hið sama má segja um jólasveinanna í Dimmuborgum.
Margir þeirra eiga sína brandara og nota þá óspart á vöktum en þeir, sem og aðrir
jólasveinar, eru jafnvel komnir með nóg af bröndurunum þótt gestirnir séu að heyra þá í
fyrsta skipti. Þeir viðurkenndu að stundum væri erfitt að koma sér af stað á vakt og að í lok
tímabilsins væru þeir jafnvel komnir með nóg. En: ... já þetta dregur mann alltaf inn aftur
þótt að maður sé búinn að fá nóg. Þá dregur þetta, þá er alltaf þegar að það er liðið frá þá
fer þetta að kalla á mann (Umboðsmaður 10, 2013).
4.6.5 Ávinningur
Helsta ástæða þess að umboðsmennirnir halda áfram að taka þátt í þessu verkefni er hvað
þeir upplifa jákvæðar tilfinningar í tengslum við það. Það virtist hafa komið sumum þeirra
á óvart hvað þeim þótti þetta skemmtilegt og hvað þeir fengu mikið út úr því að taka þátt.
Sumir voru áður sannfærðir um að þetta væri alls ekki fyrir þá. Fyrsta skiptið sem að ég fór
í búninginn þá var það bara alveg óhemju skemmtilegt (Umboðsmaður 4, 2013). Það kom
sjálfum mér rosalega á óvart að geta gert þetta (Umboðsmaður 3, 2013). Segja má að
ástæðurnar fyrir þátttökunni séu oft frekar sjálfhverfar og umboðsmennirnir viðurkenndu
flestir að þeir væru ekki að þessu ef þetta væri ekki gaman. Þetta er algjörlega sjálfhverft
hobbý (Umboðsmaður 4, 2013).
Nokkrir umboðsmenn töluðu um hvað þátttakan hefði jákvæð áhrif á þá, að verkefnið væri
krefjandi og að þeir hefðu þurft að stíga út fyrir þægindarammann. Einn talaði um að hann
hefði alltaf verið frekar vandræðalegur í kringum börn og ekki vitað hvernig hann ætti að
vera en að þetta verkefni hefði hjálpað honum að takast á við það. Umboðsmennirnir
töluðu líka um hversu gefandi þetta væri og að þeir græddu á því andlega. Síðan þótti þeim
ekki verra að geta látið eins og fífl, fengið útrás og fíflast í fólki án þess að vera stungið
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inn. ... það er voðalega gaman að geta látið eins og jólasveinn .... (Umboðsmaður 7, 2013).
Umboðsmennirnir hafa eins og annað fólk þörf fyrir viðurkenningu og þeir fá hana þegar
gestir koma ár eftir ár og þeir upplifa gleðina með gestum. Það veitir þeim ánægju. Mikla
gleði, gaman að sjá bros á fólki og börnum (Umboðsmaður 8, 2013).
Félagsskapurinn og kunningsskapur umboðsmannanna skiptir þá einnig máli og er eitt af
því sem að þeir sækjast eftir. Þeim finnst þetta vera sérstakur félagsskapur og þeir virðast
njóta samverunnar.
4.6.6 Dimmuborgir
Dimmuborgir eru aðalvinnustaður umboðsmanna jólasveinanna og staðurinn virtist hafa
haft áhrif á þá flesta. Þeir töluðu mikið um náttúruna, hraunið, hellana, hraundrangana og
snjóinn; hvernig allt þetta hjálpaði til við að skapa rétta stemningu og að umhverfið
aðstoðaði þá við að vera í karakter. Þeir upplifðu staðinn sem einstakan og fannst
umgjörðin passa vel við verkefnið. Dimmuborgir eru svo flottur staður. Þetta er
náttúrulega bara eins og að vera í öðru landi (Umboðsmaður 8, 2013).
Sumir af umboðsmönnunum klifra upp á hraundrangana í Dimmuborgum og verða partur
af landslaginu, fylgjast með gestunum og ýta undir upplifun þeirra sem eru á staðnum og
sjá þá. Stundum hafa þeir farið á milli hraundranga ef færi og aðstæður eru góðar. Þeir
sögðust ekki upplifa sig í hættu við að gera þetta og þekkja sín takmörk. Þeim fannst öllum
frekar mikilvægt að þekkja umhverfið vel þannig að þeir vissu til dæmis hvar væri óhætt að
stökkva fram af kletti í snjóskafl. Það er einmitt gott að fara að sumarlagi og skoða hvar
hættur geta leynst. Hvort að þú sért að fara hoppa ofan í gjótu eða hoppa á hraun
(Umboðsmaður 1, 2013). Maður þekkir alla staðina og veit hvar maður getur verið, getur
klifrað hér, renna sér þarna og það hjálpar alveg til (Umboðsmaður 2, 2013). ... það eru
til einhverjar nokkrar leiðir upp á vissa staði, sem okkur er þá kennt á af mönnum sem
þekkja það og til dæmis upp á einn klett þá kemst bara Kjötkrókur, það kemst engin annar.
Út af því að hann einn þekkir leiðina en svo aftur á móti hleypur hann upp og þótt þú
reynir að príla á eftir þá gengur það ekki (Umboðsmaður 1, 2013).
Umboðsmönnunum fannst yfirleitt auðveldara að taka á móti gestum í Dimmuborgum en
að fara til dæmis á jólaböll. .... það var svolítið erfitt að fara í fyrsta skipti á nýja staði
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þannig en að vera í Dimmuborgum. Þegar að maður kemur í Dimmuborgir þá er einhvern
veginn auðveldara að koma sér í karakter maður þekkir allt svo vel (Umboðsmaður 2,
2013). Þegar að maður er í Dimmuborgum þá er maður bara þar, maður þarf ekkert að
hafa fyrir því. En þegar að maður er ekki í Dimmuborgum þá þarf maður svolítið að
jarðtengja sig (Umboðsmaður 10, 2013). Sumir upplifðu jólaböllin sem part af þessu öllu á
meðan aðrir höfðu blendnari tilfinningar gagnvart þeim ... ég held að það sé orðið svona
ómeðvitað dálítið vel innprentað í mann að við náttúrulega erum úr og eigum heima í
Dimmuborgum hvort sem við erum síðan á einhverju jólaballi hér eða í skóla á Húsavík
eða hvar sem það er sko að þá erum við samt alltaf úr Dimmuborgum (Umboðsmaður 7,
2013). ... Það hefur klárlega áhrif, maður er meira svona lost þegar að maður er til dæmis
á jólaböllum eða einhvers staðar þar sem það er ekki alveg eins svið. Maður er einmitt í
svona manngerðu umhverfi (Umboðsmaður 3, 2013). Jólaböll eru erfiðara því það er
meira fólk, meiri dagskrá, meiri hamagangur og svona. En fyrir karakterinn þá held ég að
jólaböll séu auðveldari (Umboðsmaður 6, 2013). Umboðsmennirnir virtust allir upplifa
jólaböllin eins og þeir þyrftu að vera skemmtikraftar. ... maður upplifir böllin eins og
skemmtikraftur svolítið ... kröfurnar eru aðrar og þetta er svona ... jólaböll eru einhvern
veginn svo formfast fyrirbæri, jólaballið byrjar á þessu og svo er dansað í kringum
jólatréð, svo á að segja brandara og ærslast og svo er farið (Umboðsmaður 4, 2013).
Þeir sem höfðu reynslu af því að fara eitthvert annað en í Dimmuborgir eða á jólaböll
töluðu um að það gæti verið erfiðara að halda sér í karakter þegar komið væri á ókunnugar
slóðir. Þá væri auðveldara að missa tökin og tengingu við karakterinn. ... já þannig að ég
held að karakterinn fyrir jólaböllin ... reyndar dofnar hann aðeins verður svona meira
kivanis kannski á jólaböllum (Umboðsmaður 6, 2013). Einn talaði sérstaklega um hellinn
sem var tekinn í notkun í sumar 2013, sem heimili jólasveinanna og að það hefði áhrif á
karakterinn að hafa visst heimili til að vísa á í Dimmuborgum. Hvort sem hann væri
staddur þar eða ekki styrkti þessi vitneskja hann samt sem áður þegar hann væri í karakter.
Flestum fannst betra að koma fram í Dimmuborgum þar sem þar er heimili jólasveinanna.
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Umræður
Í eftirfarandi köflum er rætt um niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu samhengi. Líkt og
í kaflanum um bakgrunn þekkingar er þessari umfjöllun skipt niður eftir meginþáttum,
menningartengd ferðaþjónusta, menningararfur, þjóðsögur og ferðaþjónusta,
sviðslistafræði, miðlunarleiðir og leikhús. Í lokahluta umræðunnar verður fjallað um
möguleika á frekari rannsóknum á þeim verkefnum sem hér eru skoðuð.

4.7 Menningartengd ferðaþjónusta
Ljóst er að umboðsmenn jólasveinanna í Dimmuborgum líta ekki svo á að verkefnið sé
fyrst og fremst tilkomið til að halda þjóðtrú og menningararfi á lofti heldur sem atvinnu- og
tekjuskapandi verkefni. Það gæti stafað að því að verkefnið sem slíkt byrjaði með Snow
Magic-verkefninu sem var vöruþróunarverkefni og markmiðið var að ná betri nýtingu á
lágannatíma í atvinnulífi Mývatnssveitar. Eins og kemur fram í skýrslu Guðrúnar
Helgadóttur, Edwards H. Huijbens og Kristínar Sóleyjar Björnsdóttur (2007) getur
menningararfur þó skapað bæði tekjur og atvinnu (bls. 6–7). Þannig að sýn leikenda er að
hér sé um að ræða menningartengda ferðaþjónustu.
Þegar umboðsmennirnir voru spurðir um hverjir kæmu að heimsækja þá var algengt að
svarið væri „allir“. Erlendir ferðamenn eru velkomnir þó að þeir hafi ekki verið fyrsti
markhópurinn sem kom í huga umboðsmannanna. Sá hópur var íslensk börn og fullorðnir,
sem voru fyrst og fremst nefndir sem fylgdarlið barnanna. Ég velti fyrir mér hvort ég hefði
átt að spyrja umboðsmennina betur út í þessa spurningu og reyna kafa dýpra til að sjá hvort
að skýrara svar en „allir“ fengist. Á móti kemur að umboðsmennirnir höfðu litlar forsendur
til að svara þessari spurningu mjög skýrt þar sem þeir vissu lítið um hvaðan fólk kom eða
aldursdreifingu gesta. Slíkra gagna verður að afla með öðrum hætti. Á sýninguna Einleikur
með Skottu komu bæði fullorðnir og börn, þótt í auglýsingunni væri sérstaklega tekið fram
að foreldrar yrðu að gæta barna sinna og að Skotta væri orðljót, en á meðan
nemandaverkefninu stóð var skráð niður hversu margir fullorðnir komu á hverja sýningu og
hversu mörg börn. Þar voru fullorðnir gestir fleiri en börn.

67

Þegar verkefni eins og Jólasveinarnir í Dimmuborgum og Einleikur með Skottu eru sköpuð
er mikilvægt að huga vel að öllum hliðum. Einleikurinn náði ekki sama flugi og
Jólasveinarnir í Dimmuborgum enda var markmiðið með honum ekki að skapa tekjur eða
atvinnu. Einleiknum var ætlað að veita innsýn og skilning á því hvernig verkefni sem
tengist miðlun menningararfs er unnið frá grunni. Verkefninu Jólasveinarnir í
Dimmuborgum var hins vegar ýtt úr vör til þess að skapa atvinnu og tekjur. Auk þess komu
fleiri að verkefninu, leikarar og aðrir aðilar sem lögðu hönd á plóg. Loks hefur áhrif að
aldrei var reynt af fullum krafti að þróa og efla leiksýninguna Einleikur með Skottu en
einungis voru sýndar nokkrar sýningar í tengslum við skólaverkefni.
Þegar ég fór í heimsókn í Dimmuborgir með Bjarna og drengjunum mínum vorum við
menningarferðamenn. Við fórum að heimsækja jólasveinana sem eru hluti af okkar
menningararfi en samkvæmt Edward Hákoni Huijbens og Gunnari Þór Jóhannessyni
(2013) er ein algengasta skilgreining á menningarferðamennsku sú að hún feli í sér
heimsóknir á staði tengda menningararfi (bls. 173). Ég tel mig hafa áhuga á menningu og
að það hafi verið ein af ástæðum þess að við heimsóttum jólasveinana. Edward og Gunnar
telja sömuleiðis að þeir sem hafa áhuga á menningu séu líklegri en aðrir til að stunda
ferðalög þar sem hefðir, listir, afþreying og heimafólk er í brennidepli (bls. 179). Ég hafði
vissar hugmyndir um hvað við værum að fara sjá og upplifa, þó að ég vissi ekki hvernig
heimsóknin sem slík færi fram, en ferðamenn, eins og ég í þessu tilviki, hafa oft og tíðum
fyrirfram mótaðar hugmyndir um staðinn sem þeir heimsækja. Þegar að við heimsóttum
Jólasveinana í Dimmuborgum vorum við ekki bara áhorfendur heldur þátttakendur, það er
við vorum að upplifa gagnvirka sköpun. Í skýrslu Guðrúnar Helgadóttur, Edwards H.
Huijbens og Kristínar Sóleyjar Björnsdóttur (2007) er að finna lista sem gefur yfirsýn um
áhugasvið og athafnir sem geta fallið undir menningarferðir (bls. 14-15). Samkvæmt
honum er hægt að flokka heimsókn okkar í Dimmuborgir sem sérstakan viðburð og sem
sviðslistir. Í raun er þó ekki hægt að kafa dýpra með þá flokkun þar sem listinn sem settur
er upp tekur einungis á sviðslistum í tengslum við að fara í leikhús en ekki leiksýningar
utan leikhúsa.Leikviðburður af þessu tagi eins og Jólasveinarnir í Dimmuborgum, þar sem
áhorfendur taka þátt í að skapa upplifunina með leikendum, ætti að vera á svona lista.
Jólasveinarnir í Dimmuborgum og Einleikur með Skottu eru góð dæmi um
menningartengda ferðaþjónustu, það er þjónustu sem er sérstaklega hugsuð til að mæta
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þörfum þeirra sem ferðast til að njóta menningar. Eins og Timothy og Boyd (2003) tala um
tengist menningarferðamennska ekki einungis staðnum sem er heimsóttur heldur því
hvernig fólk lifir á þeim stað (bls. 5). Mývatnssveit og líf fólks þar er gott dæmi um slíkt en
Jólasveinunum í Dimmuborgum var ætlað að skapa atvinnu og tekjur yfir vetrartímann.
Bæði verkefnin sýna að það er hægt að auka atvinnu og tekjur með því að nýta
menningararf í ferðaþjónustu. Bæði hafa verið kynnt sem menning með markvissum hætti,
svo sem í auglýsingum og þegar sótt er um styrki. Verkefnin eru því góð dæmi um
gagnvirka sköpun (e. co-creation) á upplifun í tengslum við menningarferðamennsku líkt
og Smith fjallar um (2009, bls. 17).

4.8 Menningararfur
Þrátt fyrir að nefna helsta markmiðið að auka tekjur og efla atvinnu á svæðinu með
verkefninu, töldu umboðsmenn jólasveinanna menningararf mikilvægan og settu hann
ofarlega á listann þegar þeir voru beðnir um að raða hugtökum eftir því hvað ætti best við
verkefnið í dag. Þó að fyrsta svar þeirra hafi verið að um væri að ræða viðburð fyrir
ferðafólk, það er tekjulind í ferðaþjónustu, töluðu þeir um menningararf og þjóðtrú sem
undirstöðu þess. Þannig mætir verkefnið þörfum samtímans fyrir afþreyingu og menningu
og skapar atvinnu og tekjur, sem er samkvæmt Timothy og Boyd (2013) eðli menningararfs
(bls. 48). ). Helgi Þorláksson (2007) talar um að þegar menningararfi er miðlað sé ekki
endilega lögð áhersla á hvernig sagan var í raun og veru heldur hvaða markmiði hún þjóni í
samtímanum. Þetta á við um verkefnið Jólasveinarnir í Dimmuborgum því þótt markmiðið
hafi verið að auka tekjur og efla atvinnu á svæðinu er miðlun menningararfs kjarni
verkefnisins.
Einleikur með Skottu er leiksýning sem byggir á sögum og þjóðtrú. Sögurnar sem Skotta
segir tengjast svæðinu og Skotta sjálf vekur líka gesti til umhugsunar um þjóðtrú í
tengslum við draugatrú. Í næsta kafla verður fjallað nánar um þetta í fræðilegu samhengi. Í
kynningarefni um einleikinn kom fram að Skotta væri alþýðudraugur og að hún segði
gestum þjóðsögur sem ættu að hafa gerst í Hjaltadal. Þar kom einnig fram að sögurnar
byggðu á dekkri hliðum menningararfsins þar sem harmleikir, þjáningar og dauðsföll hefðu
átt sér stað. Velta má fyrir sér hvort meiri áhersla hafi verið á að miðla menningararfi í
Einleik með Skottu en í verkefninu Jólasveinarnir í Dimmuborgum. Þó var í verkefninu
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Einleikur með Skottu lögð áhersla á að skoða og fjalla um ferlið frá hugmynd að
framkvæmd með áherslu á menningararf með það fyrir augum að slík sýning eða
uppsetning gæti haft rekstrargrundvöll. Í raun var því markmið einleiksins að finna og
skoða atvinnumöguleika en ekki einungis að miðla menningararfi.
Verkefnið Jólasveinarnir í Dimmuborgum hófst árið 2005 en íslensku jólasveinarnir eiga
sér mun lengri sögu þar sem menningararfur, þjóðsögur og þjóðtrú hafa verið dregin fram
og gerð áþreifanleg. Eins og Timothy og Boyd (2003) benda á er menningararfurinn ekki
fortíð heldur hluti af samtíðinni; það sem við drögum fram og vinnum úr og kjósum að
varðveita sem menningararf. Hér er það gildismat menningartengdrar ferðaþjónustu sem
ræður ferðinni.
Svo virðist sem gestir jólasveinanna í Dimmuborgum komi þangað aftur og aftur. Þeir
koma af því að þarna prófa þeir eitthvað nýtt og upplifa leiklist í allt öðru umhverfi en þeir
eru vanir; þeir eru áhorfendur og um leið þátttakendur. Umgjörðin skiptir máli og hvernig
staðið er að hlutunum og því nauðsynlegt að huga vel að öllum hliðum áður en farið er í
undirbúning og vinnu á slíku verkefni. Eins og Jón Jónsson (1998) talar um er mikilvægt
að vanda til verka þegar unnið er að miðlun menningararfs, til dæmis með uppsetningu á
sögu og menningu, með því að byggja á þekkingu, menntun og reynslu (bls. 85) Þegar
unnið var að þróun verkefnisins Jólasveinarnir í Dimmuborgum var grunnurinn lagður með
faglegum vinnubrögðum. Ráðinn var menntaður leikari til að vinna að handritsgerð og
persónulýsingu og búningar og gervi var hannað með það í huga að það yrði trúverðugt að
sjá og snerta jólasveinana. Hins vegar má segja að í þróun verkefnisins Einleikur með
Skottu hafi faglegum vinnubrögðum í tengslum við leiklistina verið ábótavant. Sem dæmi
má nefna að þegar handritið var skrifað og búningar valdir vann ég sjálf grunnvinnu sem
hefði átt að vera í höndum fagaðila þar sem ég hef ekki menntun í leikhúsfræðum. Það
sama á við um leikstjórn en hún var engin. Þó að ég hafi lagt mig fram við að vinna faglega
að þróun karakters og raddbeitingu er það ekki það sama og að fá leiðsögn aðila sem þekkir
fræðin og hefur reynslu og þekkingu til að vinna verkið faglega.
Samkvæmt niðurstöðunum virðist áherslan á varðveislu menningararfs ekkert endilega
vera aðaláherslan heldur var áherslan í tengslum við Jólasveinana í Dimmuborgum að nýta
menningararf og í leiðinni að byggja upp atvinnu og tekjur. Menningararfur er skapaður
(Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson 2013, bls. 173) og Jólasveinarnir í
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Dimmuborgum og Einleikur með Skottu eru góð dæmi um það. Með því að setja
menningararf í búning gagnvirkrar sköpunar í leikviðburði getur upplifunin orðið miklu
sterkari en þegar þjóðsögur eru lesnar upp úr bók eða þær sagðar öðrum. Auk þess er
mikilvægt að huga að því þegar verkefni á borð við þessi eru þróuð að þau séu unnin af
fagmennsku frá grunni og að nýttir séu fagaðilar á hverju sviði eins og við á hverju sinni.
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4.9 Þjóðsögur og ferðaþjónusta
Bæði verkefnin sem hér er fjallað um byggjast á því að miðla þjóðsögum og þjóðtrú til
ferðamanna þeim til dægrastyttingar. Segja má að þetta sé nútímavettvangur fyrir miðlun af
þessu tagi. Umboðsmönnum jólasveinanna þótti flestum þjóðtrúin skipta einhverju máli og
samkvæmt Smith (1989) gegna þjóðsögur hlutverki í ferðaþjónustu þar sem sviðsetning
þjóðsagna og þjóðhátta er hluti af aðdráttarafli áfangastaðar (bls. 5). Í viðtölum við
umboðsmenn jólasveinanna kom fram að þeim þótti mikilvægt að börnin tryðu á þá og að
það skipti þá máli að þau upplifðu eitthvað jákvætt. Þeir lögðu sig fram við að tala við
börnin og leika við þau.
Í sýningunni Einleikur með Skottu voru viðbrögðin mismunandi; að lifa sinn inn í eða trúa
Skottu er ekki jafn barnvænt og að trúa á jólasveina. Samkvæmt skilgreiningu Árna
Daníels Júlíussonar og Jóns Ólafs Ísbergs (1993, bls. 128) og Sverris Jakobsonar og
Margrétar Guðmundsdóttur (2000, bls. 11) á sögnum er talað um þær byggi á samfélaginu
og lýsi að einhverju leyti raunverulegum atburðum á meðan ævintýri séu skemmtisögur
sem ekki er ætlast til að sé trúað. Ævintýri og sagnir eiga hvort tveggja vel við Skottu, því
sagnir eru sögurnar sem hún segir en hún sjálf sem alþýðudraugur er bæði tengd sögnum og
ævintýrum. Þjóðtrúin tengist þeim sögnum sem til eru um vættir og trú á þær. Aldrei var
lögð áhersla á að börn eða fullorðnir myndu trúa að Skotta væri alvöru draugur enda var
Einleikur með Skottu auglýstur sem leiksýning. Það má því segja að viss ævintýrablær sé
yfir sýningunni þar sem ekki er verið að reyna að fá fólk til að trúa því að Skotta eða aðrir
draugar séu til í raun og veru. Jólasveinarnir í Dimmuborgum hafa líka þennan ævintýrablæ
yfir sér, þar sem ekki er ætlast til að gestir trúi á þá þó að umboðsmönnunum þyki trú barna
mikilvæg. Jólasveinarnir byggja þó líka á þjóðtrú og sögum sem sagðar hafa verið í
gegnum tíðina af íslensku jólasveinunum þrettán.
Timothy og Boyd (2003) tala um að börn hafi áhrif á hvert fólk ferðast og þá sé oft áhersla
lögð á það sem þeim finnst áhugavert í tengslum við menningararf (bls. 67). Heimsókn í
Dimmuborgir tengist trú barna á jólasveinana og jafnvel þó að þau séu hætt að trúa verður
þetta hluti af jólahefðinni; félagslegur siður sem er endurtekinn á ári hverju. Heimsóknin til
jólasveinana ýtir undir trú barna á jólasveinana þrettán. Á mörgum menningarsvæðum er
ekki gerður greinarmunur á trúarlegum og veraldlegum siðum (Schechner 2006, bls. 56).
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Hefðin í kringum jólasveinana er gott dæmi um það, þar sem flest börn setja skóinn út í
glugga í þeirri von að jólasveinninn sem þau trúa á gefi þeim eitthvað veraldlegt í skóinn.
Upplifun barna getur sannarlega orðið sterk og skipt sköpum hvað varðar trú á
jólasveinana. Sem dæmi má nefna syni mína en þegar þeir heimsóttu jólasveinana í fyrsta
skipti efuðust þeir um tilvist jólasveina. Eftir heimsóknina var enginn efi lengur og
ævintýraheimur hafði opnast. Þeir voru vissir um að þetta væru alvöru jólasveinar og allir
aðrir væru plat eða leikarar í búningum. Erfitt er að segja til um hvað Einleikur með Skottu
gerir fyrir börn, enda voru forráðamenn varaðir við að sýningin væri ekki fyrir börn. Skotta
ýtir ef til vill undir trú barna á drauga og aðrar vættir og hugsanlega örvar Skotta
ímyndunarafl þeirra.
Umboðsmennirnir voru ekki frá því að meiri virðing væri borin fyrir jólasveinunum í
Dimmuborgum en þeim jólasveinum sem eru í rauðum búningum og þeir töluðu um
mikilvægi þess að koma rétt fram við börnin; að vera ekki með of mikil læti fyrst heldur
fara rólega að þeim. Það sama er ekki hægt að segja um Einleik með Skottu. Skotta dró
ekkert af sér í talsmáta eða hegðun þó að börn væru á sýningunni. Áður en sýningar hófust
var ég búin undir að börnin gætu jafnvel truflað sýninguna með ærslum og hávaða. Það
gerðist þó ekki og þau voru öll mjög prúð og stillt. Ég tel samt sem áður að það hafi ekki
verið af því að þau bæru svo mikla virðingu fyrir Skottu heldur að þau hafi frekar verið
hrædd og ekki þorað að segja neitt til að vekja athygli á sér. Samt sem áður virtust þau vera
áhugasöm um Skottu og sögurnar sem hún sagði. Því má segja að viðbrögð barna í
tengslum við verkefnin tvö hafi verið frekar ólík enda er upplifun leikenda af markhópum
ólík.
Þátttaka og viðbrögð fullorðinna voru áhugaverð, sérstaklega í tengslum við karlmenn og
jólasveinana. Það var eins og karlar hefðu mikla þörf á að láta vita að þeir vissu að
jólasveinarnir væru plat og þeir voru oft og tíðum ekki tilbúnir til að taka þátt í leiknum.
Skotta var hins vegar mjög oft að reyna við karlmenn þannig að þeir voru oftar en ekki í
sviðsljósinu. Ekki er gott að segja hvort þeim hafi þótt sú athygli óþægileg þar sem Skotta
sjálf var of upptekin til að veita því sérstaka athygli.
Yfirleitt virtust umboðsmennirnir telja að fullorðna fólkið hefði gaman af jólasveinunum.
Þeir töluðu um að erlendir ferðamenn vissu lítið sem ekkert um þá og stundum þyrfti að
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nálgast fullorðna fólkið eins og börnin – hægt og rólega. Í Einleik með Skottu fengu
áhorfendur lítið val, því þeir voru valdir af handahófi hverju sinni og fengu óvænt hlutverk
sem þeir áttu ekki von á fyrir sýningu. Segja má að orðbragð Skottu, sviðsetning og
samskipti við áhorfendur hafi ekki verið úthugsuð á sínum tíma þar sem að ég var ekki
farin að nota gleraugu sviðslistafræða á þeim tíma þegar ég vann verkefnið.
Þrátt fyrir það er alltaf mikilvægt að þekkja grunninn vel, hvaðan og hvernig þjóðsögur eru
flokkaðar og það getur jafnvel hjálpað þegar grunnur að verkefni er unninn. Því meira sem
hugað er að öllum þáttum, því meiri líkur eru á að ferðamenn sem njóta verkefnis upplifi
það á jákvæðan hátt og fari heim fróðari um fortíðina.

4.10

Sviðslistafræði

Hlutverk jólasveinanna og Skottu eru gefandi en jafnframt erfið og ögrandi.
Umboðsmennirnir bentu á að það hefði gefið þeim ákveðna útrás, gleði og jafnvel gert
þeim mannleg samskipti auðveldari að kunna að tjá og túlka það að vera jólasveinn. Ég
hafði á tilfinningunni eftir að hafa fengið að upplifa fyrsta árið með þeim, árið 2012, að
þeir væru tengdir verkefninu miklum tilfinningaböndum og segja má að sú tilfinning hafi
verið staðfest þegar viðtölin voru tekin. Það er eins og ósýnileg bönd séu á milli þeirra og
verkefnisins og hlutverkið virðist vera stór partur af lífi þeirra. Hið sama má segja um mig
þegar ég hugsa til Skottu. Ég tengist henni tilfinningaböndum þar sem hún er að sjálfsögðu
partur af mér. Ég hef lifað með henni síðan árið 2004. Í gegnum árin þróaðist karakterinn
og í hvert skipti sem ég lék Skottu fékk ég einhvers konar útrás. Ég hef oft sagt í gríni að
það séu ekki margir sem fá að bölva ferðamönnum án þess að það sé tekið alvarlega. Fyrir
sýningar gekk ég alltaf í gegnum sama kvíðann og angistina og það þótti mér erfiðast. Á
hinn bóginn fékk ég útrás og mikla gleðitilfinningu á meðan sýningum stóð.
Það vakti athygli í viðtölunum við umboðsmenn jólasveinanna í Dimmuborgum að þeir
töluðu um fagmennsku í þjónustu við ferðafólk og ræddu almennt um vöruþróun og
upplifun. Þeir töluðu hins vegar ekki um að þróa leikinn eða sjálfa sig sem leikendur í
verkefninu. Með öðrum orðum, þeir hugsuðu ekki um verkefnið sem leiklist þótt það væri í
hugum þeirra sviðslist (e. performance). Þeir virtust hugsa mikið um hlutverkið og hvernig
það þróaðist, reynslu sína og hvernig ætti að fara með hlutverkið en þrátt fyrir það töluðu
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þeir um að þeir undirbyggju sig lítið eða ekkert – þetta bara gerðist einhvern veginn. Þeir
veltu hlutverkinu vel fyrir sér, sem og tengslum við gestina og fyrir hvað þeir stæðu sem
umboðsmenn. Þannig mætti ætla að þeir væru mun betur og meira undirbúnir en þeir átta
sig á sjálfir. Þegar jólasveinarnir taka á móti gestum eru þeir ekki með fyrirfram ákveðna
dagskrá heldur dunda þeir sér stundum við einhverja iðju. Fyrst og fremst sýna þeir fram á
að þeir eru íslensku jólasveinarnir sem búa í Dimmuborgum. Skotta reyndi hins vegar að
þróa leikinn en gleymdi fagmennsku gagnvart ferðamönnum og þar sem ekki var nægileg
þekking til staðar varðandi leiklist fékk neðanbeltishúmor á vissu tímabili meira vægi en
hið sögulega og menningarlega.
Þegar umboðsmennirnir undirbúa sig fyrir heimsóknir í Dimmuborgir taka þeir sér ekki
langan tíma. Þeir sögðust ekki gera neinar líkamlegar æfingar eða hita sig upp – þeir bara
eru. Þegar kemur að leiklist er upphitun oftast talin mikilvæg. Sumir taka stutta upphitun
en aðrir langa og sem dæmi má nefna að þegar börn eiga að syngja á tónleikum taka þau
yfirleitt 20 mínútur í að hita upp. Leikarar hita oft upp en þeir taka yfirleitt ekki langan tíma
í upphitunina (Schechner 2006, bls. 239). Upphitun umboðsmannanna virtist fara fram
ómeðvitað. Hún var ekki skipulögð en virtist tengjast búningunum og gervinu mjög mikið.
Fyrir sýningar á Einleik með Skottu reyndi ég aftur á móti að vera markviss í upphitun. Ég
reyndi að byrja upphitunina þegar ég keyrði frá Sauðárkróki til Hóla en það tókst ekki
alltaf. Annars fór hún fram á meðan ég skipti um föt og setti á mig sminkið, rétt eins og hjá
umboðsmönnum jólasveinanna. Rétt áður en ég kom fram í hlutverki Skottu lokaði ég
augunum og bað góðar vættir að fylgja mér og vernda mig. Ég gerði það þó ekki til að byrja
með en það varð vani eftir að ég átti góðar samræður við kunningja minn á Sauðárkróki,
sem tók mig á eintal og bað mig um að fara varlega. Það má velta fyrir sér hvort ég hafi á
þessum tíma verið farin að iðka þjóðtrú, þar sem margar sögur um vættir eru ekki af hinu
góða.
Búningar undirstrika hlutverk og hjálpa leikendum að komast í hlutverk. Segja má að
búningar jólasveinanna undirstriki að sveinarnir í Dimmuborgum séu hinir einu sönnu
íslensku jólasveinar sem við þekkjum úr þjóðsögunum. Um leið öðlast jólasveinarnir vissa
virðingu og trúverðugleika. Schechner (2006, bls. 207) talar um að búningar á borð við
lögreglubúninga og slökkviliðsbúninga gefi ákveðin skilaboð og undirstriki hlutverkin.
Eins er það með búninga jólasveinana í Dimmuborgum. Þeir senda skilaboð um að þarna sé
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eitthvað öðruvísi á ferðinni; eitthvað gamalt eins og þjóðtrúin um íslensku jólasveinana.
Það sama má segja um Skottu og búninginn hennar. Búningurinn og sminkið undirstrika
karakterinn og það er eins og sminkið hjálpi fólki að skilja betur hvað er þarna á ferðinni.
Gestir leika stórt hlutverk í sýningunum tveimur. Þeir eru þátttakendur í sýningunum og án
þeirra væru engir jólasveinar í Dimmuborgum, að minnsta kosti ekki sýnilegir, og enginn
Einleikur með Skottu. Að heimsækja jólasveinana í Dimmuborgum og fara á sýninguna
Einleikur með Skottu er upplifun. Það svarar því kalli sem Schechner (2006) lýsir þegar
hann talar um virka þátttöku í listinni (26) og því sem Smith (2009) tekur upp í
skilgreiningu á menningarferðamennsku um gagnvirka sköpun (bls. 17). Flestir gestir hafa
gaman af jólasveinunum en sumir eru smeykir við að taka þátt í leiknum. Erlendir
ferðamenn hafa ekki sótt sérstaklega í að sjá Einleik með Skottu eða jólasveinana í
Dimmuborgum en það kom þó fyrir og þá var oftast einhver með til að þýða og útskýra
hvað fram fór.
Verkefnin Jólasveinarnir í Dimmuborgum og Einleikur með Skottu hófust á einum stað en
þróuðust sem hugmyndir. Verkefnin gengu í gegnum vissan undirbúning, allt frá því að
skrifa handrit, hanna og sauma búninga yfir í að taka á móti gestum í Dimmuborgum og á
Hólum. Sviðslistaferill byggist á útgangs- eða upphafspunkti og frá honum þróast ferli sem
tengir sviðslistina saman og leiðir hugmynd að framkvæmd. Ekki er til eitt ferli sem fer af
stað heldur eru möguleikarnir endalausir. Útgangspunkturinn er þó sá sami þegar
sviðslistin er tilbúin til að verða sýnileg (Schechner 2006, bls. 228). Samkvæmt Schechner
(2006) er sami undirbúningur að baki viðburðum og leiksýningum, það er þjálfun, æfingar
og fundir þar sem farið er í gegnum hvern lið, bætt við eða tekið úr eftir þörfum (bls. 244).
Það á vel við verkefnin sem hér er fjallað um, því þó að ferlin að baki þeim hafi ekki verið
nákvæmlega þau sömu var sami undirbúningur og sami grunnur.
Þegar ég fór með drengina mína í heimsókn í Dimmuborgir í fyrsta skipti vorum við að fara
á viðburð og gera eitthvað sem við vorum ekki vön að gera í okkar daglega lífi. Við vorum
ferðamenn. Viðburður þar sem flestir þekkja leikinn en enginn veit hvernig hann endar
(Schechner 2006, bls. 244). Við vorum þó aðeins meira en það, því við vorum þátttakendur
í sýningu og sýndum athöfn þó að við gerðum okkur ekki endilega grein fyrir því.
Heimsókn í Dimmuborgir, Einleikur með Skottu og Jólasveinarnir í Dimmuborgum gefur
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ferðafólki færi á að sýna athöfn sem ferðafólk út frá víðtækri skilgreiningu Schechners
(2006) á sviðslist (performance). Að sýna athöfn getur verið samkvæmt Schechner
breytilegt frá einni sýningu til annarrar (bls. 28). Það á einmitt vel við þegar gestir eru
þátttakendur í sýningu, þar sem þátttakendurnir eru aldrei þeir sömu og þeir framkvæma
ekki endilega það sama og gestirnir sem voru í síðustu heimsókn eða sýningu. Velta má
fyrir sér hvort og hvernig gestirnir taki þátt í heimsókninni en eins og Brook (2003) segir er
án áhorfandans ekki hægt að finna markmið eða merkingu (bls. 171–172).
Allir geta heimsótt jólasveinana í Dimmuborgum eða farið á sýningu með Skottu og tekið
þátt í leiknum en upplifun hvers og eins er einstök og einstaklingsbundin. Í báðum
leiksýningum taka gestir bæði þátt í leiknum og eru áhorfendur. Eitt af formum
sviðslistarinnar er það sem gerist í hversdagsleikanum í daglegu lífi þegar einstaklingur
þarf að sýna sig fyrir einhverjum sem horfir eða fylgist með honum (Schechner 2006, bls.
28). Áhorfendur koma héðan og þaðan, þeir þekkjast ekki endilega og þar af leiðandi eru
þeir að sýna sig fyrir öðrum án þess að átta sig á því að þeir séu hluti af sýningunni. Eins og
fram kom í viðtölunum við umboðsmenn jólasveinanna eru fullorðnir oft tregir til að taka
þátt í leiknum. Það gæti verið vegna þess að þeir eru meðvitaðir um að þeir séu í raun
partur af sviðsljósinu og finnst það óþægilegt. Einnig má velta því fyrir sér hversu langt
jólasveinarnir mega ganga til að nálgast gesti og af hverju fullorðnir eru tregir til að taka
þátt. Eins má spyrja í tengslum við sýninguna um Skottu hversu langt Skotta megi ganga,
eða hvort hún hafi gengið aðeins of langt.
Í báðum tilvikum hafa verkefnin lítið verið gagnrýnd í fjölmiðlum. Það sem
umboðsmönnum og mér sem verkefnisstjóra Jólasveinanna í Dimmuborgum hefur borist til
eyrna er einungis jákvætt. Hins vegar hef ég fengið ábendingar og gagnrýni á Skottu.
Samkvæmt Schechner (2006) er gagnrýni eitt af því sem kallað er eftirmálar en til eftirmála
teljast auk þess myndir og upptökur og áhrif af sýningunni, til dæmis á aðra listamenn (bls.
247). Umboðsmenn jólasveinanna og ég sem umboðsmaður Skottu höfum skoðað myndir
og myndbönd í tengslum við verkefnin, bæði til gamans og til að rýna til gagns. Oft ræða
umboðsmenn jólasveinanna um sérstakar myndir eða myndbönd þegar haldnir eru fundir
og þeir deila einnig myndum á fésbókarsíðu Jólasveinanna í Dimmuborgum. Það sama má
segja um mig í tengslum við Skottu. Ég skoða myndir til að sjá hvort ég geti bætt eitthvað,
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til dæmis í tengslum við smink. Einnig skoða ég myndirnar til að rifja upp minningar og til
að spyrja mig hvort ég vilji og muni fara í gervið aftur.
Óhætt er að segja að umboðsmönnum jólasveinanna í Dimmuborgum þyki vænt um
verkefnið og að það færi þeim gleði og ánægju að taka þátt í því. Hið sama má segja um
Einleik með Skottu. Umboðsmennirnir töluðu ekki beint um fagmennsku í tengslum við
leiklist en þeir fóru í kringum þá hugmynd. Þeir höfðu hugmyndir um hvernig þetta ætti allt
að fara fram. Ég sem umboðsmaður Skottu talaði aftur á móti um hvernig ég reyndi að
halda uppi fagmennsku en tókst það ekki nægilega vel. Ástæða þess gæti verið, eins og
fram hefur komið í köflunum hér að framan, að grunnurinn að Einleik með Skottu hafi ekki
verið unninn eins fagmannlega og grunnur verkefnisins um jólasveinana. Þrátt fyrir það var
ferlið það sama eða mjög svipað þegar umboðsmenn voru að koma sér í karakter á leiðinni
á vakt eða á sýningu. Hið sama má segja um eftirmálana, það er að skoða myndir og nota
fésbókarsíðu til að fara yfir daginn, vikuna eða tímabilið. Mikilvægt er þó að hafa í huga að
engin sýning er eins og því er gott að fara yfir hvernig gekk hverju sinni.

4.11

Miðlunarleiðir

Eins og fram hefur komið geta miðlunarleiðir og framsetning efnis verið fjölbreytt. Leiklist
er ein af þeim túlkunarleiðum sem hægt er að nota í sviðsetningu menningararfs eins og
gert er í verkefnunum sem hér er fjallað um. Bæði byggja verkefnin á menningararfi og því
að miðla efninu á lifandi hátt til gesta. Bæði vekja gesti til umhugsunar en samkvæmt
Timothy og Boyd (2003) er túlkun ekki bara fræðsla eða miðlun þekkingar heldur áskorun
um að áhorfandinn vakni og taki svæðið eða staðinn sem sýndur er til umhugsunar (bls.
284). Upplifun umboðsmanna jólasveinanna, mín upplifun sem Skotta og upplifun gesta er
ekki endilega sú sama, þar sem hver einstaklingur upplifir sitt ferðalag og þá sýn sem hann
hefur hverju sinni, líkt og McCabe (2002) bendir á. Því geta túlkanir verið jafn misjafnar
og við erum mörg.
Í heimsókn hjá jólasveinunum í Dimmuborgum fær maður á tilfinninguna að það sé hugsað
fyrir öllu. Lagður hefur verið metnaður í að hanna og vinna búninga og gervi sem passa vel
inn í ímyndina sem verið er að skapa. Eggert Þór Bernharðsson (2007) talar um að
áhugaverðar sýningar geti virkað sem segull á ferðamenn og að margar sýningar hafi verið
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settar upp með lifandi miðlun í tengslum við fortíðina. Þetta á vel við Jólasveinana í
Dimmuborgum þar sem margir gestir koma sérstaklega í Dimmuborgir til að heimsækja
jólasveinana á aðventunni. Jólasveinarnir nýta sviðsmyndina vel, standa uppi á
hraundröngum og velta sér í snjónum. Þarna hefur tekist að skapa heildræna upplifun þar
sem þjónustan er þemavædd. Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson (2013)
tala um að þema eigi að vera í samræmi við söguna og ímyndina sem haldið er á lofti og
um leið vera í samræmi við það sem gesturinn upplifir (bls. 201).
Einleikur með Skottu nær ekki sömu áhrifum. Búningurinn samanstendur af ólíku efni sem
var til staðar en ekki var lögð nein vinna í að hanna og vinna búning í anda kvendrauga á
Íslandi. Búningurinn hennar Skottu er kominn upp á loft og bíður þess að einn daginn verði
Skotta endurvakin. Ástæðan er ekki sú að ég vilji ekki leika Skottu lengur heldur er ég
mjög föst í því að hún eigi heima á Hólum í Hjaltadal, þó að hún sé ekkert tengd þeim stað
í sögulegu samhengi, og ég bý nú fjarri Hólum. Fyrir mér er líkt og umhverfið þar sé partur
af karakternum eins og umboðsmennirnir tala um að Dimmuborgir undirstriki karaktera
jólasveinanna. Hólar eru þó ekki svið þar sem Skotta fær að skapa ævintýraland því
nútíminn er alls staðar nálægur og árstíminn ekki tími drauga. Náttúran í Dimmuborgum
gefur hins vegar þetta tækifæri.
Í miðlun menningararfs í þessum tveimur verkefnum gegnir leikhús mikilvægu hlutverki,
þar sem leiklist hefur verið aðdráttarafl í menningarferðaþjónustu. Upplifun umboðsmanna
jólasveinanna, mín upplifun sem Skotta og upplifun gesta er eins misjöfn og við erum
mörg en hún getur mótast af aldri, kynferði, menningarlegum bakgrunni, uppeldi og
markaðssetningu hvers svæðis líkt og McCabe bendir á (2002, bls. 55–70). Verkefnin tvö
eiga það sameiginlegt að miðla menningararfi til ferðamanna á lifandi hátt og vekja athygli
á því svæði þar sem þau eru sett upp. Verkefnin sýna okkur að með því að huga vel að
öllum hliðum og vinna verk af fagmennsku er hægt að skapa lifandi miðlun á
menningararfi, sem getur um leið skapað atvinnu og tekjur.
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4.12

Leikhús

Umboðsmenn jólasveinana töluðu lítið um leiklist eða leikhús en nefndu samt sem áður
atriði sem falla undir leiklist. Sem dæmi má nefna þegar þeir töluðu um upplifun sína í
hlutverkinu og undirbúning fyrir vakt. Umboðsmennirnir töluðu lítið um þætti eins og
sviðslist, einleik eða leiksýningu og flestum fannst það ekki eiga við en samt mátti greina á
lýsingum þeirra að þeir beittu stundum einleik án þess að vera sérstaklega meðvitaðir um
það. Jólasveinarnir og Skotta sjá um að semja og skapa stemninguna sem myndast á
sýningum; þau eru með hálfgerðan einleik og spuna. Samkvæmt Schechner (2006) getur
einleikari verið bæði höfundur og skapari (bls. 158). Því á einleiksformið vel við hlutverk
Skottu og jólasveinanna þrátt fyrir að umboðsmennirnir tengi ekki sitt starf við einleik.
Umboðsmennirnir hafa ákveðinn grunn til að byggja á, lýsingu á karakter, en ekkert meira.
Þeirra starf er ekki einungis að fara og hitta gesti heldur að skapa og búa til karaktera sem
eru einstakir og sérstakir hver á sinn hátt. Þeir eru höfundar að sínum persónum. Schechner
segir enn fremur að einleikari sé hinn eini sanni listamaður; hann er stundum algjörlega
nakinn, bókstaflega eða ekki (2006, bls. 158). Jólasveinarnir í Dimmuborgum koma ekki
fram naktir bókstaflega en þeir gefa sig alla í leikinn og hjartað er á réttum stað, þar sem
þeir leggja metnað sinn í að skapa rétta stemningu fyrir gesti til að upplifunin verði einstök.
Erfitt er að svara hvort þeir séu hinir einu sönnu listamenn en þeir eru alveg örugglega hinir
einu sönnu jólasveinar.
Eins og nafnið gefur til kynna byggist Einleikur með Skottu líka á einleik. Munurinn á
Skottu og jólasveinunum er að Skotta notar heildstæðara handrit í tengslum við sýninguna
sjálfa. Hún segir sögur sem hafa verið skráðar og fer eftir handriti þar sem hver saga á sinn
stað. Skotta hefur hins vegar enga sérstaka persónulýsingu. Hún birtist fyrsta kvöldið sem
hún átti að koma fram og hefur þróast frá þeim tíma. Skotta, eins og jólasveinarnir, leggur
sig alla fram við að skapa stemningu og upplifun fyrir gesti sýningarinnar, þó að
samræðurnar séu á allt öðrum nótum en þegar jólasveinarnir ræða við sína gesti.
Einleikur með Skottu er óheflað leikhús samkvæmt skilgreiningu Brooks (2003), þar sem
leikurinn fer fram utandyra og áhorfendur taka virkan þátt (bls. 95). Jólasveinarnir í
Dimmuborgum eru, eins og Einleikur með Skottu, óheflað leikhús en þeir eru einnig
heilagt leikhús og nálægt leikhús. Samkvæmt Brook (2003) gerir heilaga leikhúsið það
ósýnilega sýnilegt; það sem svarar þörfinni eftir því sem ekki er til staðar (bls. 71).
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Jólasveinarnir svara þörf fólksins og barnanna með því að vera sýnilegir; þeir undirstrika
þjóðtrú og einnig þjóðsögurnar. Þeir eru sérstakur viðburður sem skilur sig frá
hversdagsleikanum, þeir verða að hálfgerðu stækkunargleri og breyta Dimmuborgum í
ævintýraveröld. Þeir verða þar af leiðandi nálægt leikhús þar sem markmið leikhússins er
ekki langt undan og á það stefna allir saman frá fyrsta degi (Brook, 2003, bls. 129). Þessi
nánd við ævintýrið byggist á umhverfinu eins og áður hefur verið sagt.
Þrátt fyrir að umboðsmenn jólasveinana tali lítið um leiklist eða leikhúsform ræða þeir,
eins og kom fram hér að ofan, um atriði sem falla undir leiklist og leikhúsform. Það má
velta fyrir sér þörfinni á að greina verkefnin sem slík niður í þessi leikhúsform; óheflaða
leikhúsið, heilaga leikhúsið og nálæga leikhúsið. Grunnurinn skiptir þó máli og hvernig
miðlunin fer fram í formi leiklistar skiptir líka máli. Þetta eru tæki sem hægt er að nýta til
miðlunar á menningararfi á lifandi og skemmtilegan hátt. Auk þess gefur greiningin þeim
sem standa að sýningunni dýpri skilning á verkefninu í tengslum við leiklist.
Gunnell (2010) talar um að leikurinn eða sviðslistin sem slík sé einstök hverju sinni. Hún
er móttekin af áhorfanda sem túlkar hana á sinn hátt, þar sem skilningur hvers einstaklings
er misjafn og ólíkur (bls. 1). Fyrsta heimsóknin til jólasveinanna getur haft langvarandi
áhrif þó að heimsóknin sjálf taki ekki langan tíma. Heimsóknin getur undirstrikað trú
barnsins þann dag sem hún fer fram. Hún getur líka orðið hvati til þess að barnið vilji koma
aftur að ári. Sviðslist hefur því bæði langvarandi og skammvinn áhrif eins og Schechner
bendir á (2006, bls. 225). Á næstu blaðsíðu má sjá mynd af stórbrotnu umhverfi, þar sem
Dimmuborgir skarta sínu fegursta og margir gestir eru mættir í heimsókn til jólasveinanna.
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Mynd 4: Heimsókn í Dimmuborgir 2011. Myndina tók Agnes Lebeaupin.

Eins og fram hefur komið eru jólasveinarnir sjálfir með sína eigin siði, til dæmis þegar þeir
taka á móti gestunum, kveðja og svo framvegis. Siðir og leikir eru skuggar hverra annarra,
þar sem leikur getur verið partur af siðum (Schechner, 2006, bls. 91). Oft má sjá
endurtekna hegðun hjá jólasveinunum sem þeir eru orðnir vanir að framkvæma og taka
jafnvel ekki eftir sjálfir. Samkvæmt Schechner (2006, bls. 87) geta siðir verið fyrir utan
daglegt félagslíf á meðan aðrir eru hluti af okkar daglega lífi. Að heimsækja jólasveinana er
siður sem er framkvæmdur en þó ekki á hverjum degi heldur er hann tengdur vissu tímabili
á árinu. Hvernig jólasveinarnir hegða sér er hluti af þeirra daglega lífi.
Einleikur með Skottu var ekki tengdur sérstakri árstíð, þótt sýningarnar færu aðallega fram
yfir sumartímann. Mér finnst erfitt að segja til um hvort Skotta hafi haft einhverja sérstaka
siði. Það sem mér dettur þó í hug er að þegar hún kvaddi gesti hneigði hún sig alltaf á sama
hátt, skipaði fólki að klappa og hneigði sig aftur. Þannig ítrekaði hún að hún var óheflaða
leikhúsið þar sem allir voru meðvitaðir um að þetta var leikur.
Dimmuborgir eru vettvangurinn þar sem jólasveinarnir bjóða gestum í heimsókn í kringum
aðventuna. Dimmuborgir eru heimili jólasveinanna og þess vegna bjóða þeir í heimsókn.
Þegar gengið er inn í Dimmuborgir blasir við stórbrotið umhverfi; hraunmyndanir, háir
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hraundrangar, gatklettar, smáhellar og fallegur gróður. Hægt er að sjá hinar ýmsu
kynjamyndir úr hrauninu, til dæmis tröllskessuandlit. Umhverfið í Dimmuborgum hefur
haft áhrif á alla umboðsmennina. Snjórinn og umhverfið virðist undirstrika og skapa rétta
stemningu og umboðsmönnunum þykir flestum auðveldara að koma fram í Dimmuborgum
en annars staðar. Segja má að umhverfið í Dimmuborgum og hraunmyndanirnar undirstriki
dulúðina sem tengist þjóðtrúnni, ekki einungis í tengslum við jólasveinana heldur líka tröll
og álfa. Smith og Richards (2013) tala um að með sviðsetningu menningararfs geti skapast
rými ævintýris „þar sem enginn býr og tengslin við nærumhverfi eru veik“ (bls. 178). Út frá
því mætti segja að Dimmuborgir séu ævintýraland með öllu sínu stórbrotna umhverfi þar
sem enginn býr.
Jólasveinarnir nýta sér óspart sviðsmyndina, klifra upp á hraundrangana og fylgjast með
mannaferðum. Sumir þekkja umhverfið í Dimmuborgum betur en aðrir og leyfa sér meira
klifur upp í drangana. Þeir upplifa ekki að þeir séu að koma sér í hættu með þessu klifri,
heldur eru þeir vissir um þekkingu sína á umhverfinu. Í þau skipti sem ég hef horft á þá
klifra upp á hraundranga eða stökkva fram af syllu í snjóskafl upplifi ég að þeir séu að fara
sér að voða. Að vera áhorfandi að þessu klifri er stórkostlegt en samt sem áður blandast þar
saman hrifning og hræðsla um þann sem er að klifra. Maður fær á tilfinninguna að þeir hafi
ekki kannað aðstæður áður heldur láti sig bara flakka; taki áhættu. Jólasveinarnir í
Dimmuborgum eru leikhús fyrir ferðafólk og fyrir börn og það má velta fyrir sér hvort
þarna sé leikhúsið of óheflað eða óhamið. Það þarf í rauninni ekki mikið að gerast til að
slys verði, til dæmis smá hálka eða að umboðsmaðurinn gleymi í hita leiksins að fara
varlega. Leiða má líkur að því að línan á milli lífs og dauða sé fremur fín þegar þeir klifra
upp á hraundrangana. Ég tel svo vera en veit ekki hvort umboðsmennirnir séu sammála
mér. Ég velti líka fyrir mér hvort þeir hafi ekki viljað viðurkenna að þeir hafi einhvern
tímann verið hræddir eða upplifað hættu, þar sem þeir eru allir karlmenn og ég kona að
taka viðtal. Myndin á næstu blaðsíðu sýnir vel aðstæðurnar sem jólasveinarnir koma sér
stundum í. Á henni eru Gluggagægir og Bjúgnakrækir búnir að klifra upp á hraundranga í
Dimmuborgum og skemmta sér konunglega.
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Mynd 5: Gluggagægir og Bjúgnakrækir glaðir og kátir árið 2013. Myndina tók Guðrún
Brynleifsdóttir.

Skotta nýtir ekki leikmyndina á sama hátt og jólasveinarnir í Dimmuborgum. Hún klifrar
ekki upp á húsþök og tekur enga líkamlega áhættu. Hún nýtir þó sviðsmyndina á annan
hátt, jafnvel án þess að gesturinn átti sig á því. Þegar Skotta dregur fram sögur sem eru ekki
sérlega heilagar stendur hún í sínum skrúða fyrir framan kirkjuna og kirkjugarðinn á
Hólum, bölvar og segir sögur sem eru langt frá því að eiga heima í helgimyndinni; hún
segir sögur af dekkri hluta menningararfsins. Á meðan hún segir þessar sögur er umhverfið
og ímyndin á Hólum í algjörri andstöðu við hana og sýninguna. Við skulum ganga út frá
því að gesturinn viti í flestum tilvikum að hann sé staddur á sögufrægum stað þar sem
biskupar og merkari menn eiga mikla og langa sögu. Á þessari sýningu fær gesturinn að
heyra allt aðra sögu en þá sem er í hávegum höfð á Hólum í Hjaltadal. Hins vegar er margt
í þessu umhverfi sem truflar innlifun í veröld leikhúsins, eins og áður hefur komið fram,
svo sem björt kvöld, bílar og manngert umhverfi.
Það skiptir máli hvernig umhverfið er þar sem menningararfi er miðlað. Spurningin er
hverju á að ná fram og hvernig á að nýta umhverfið í miðluninni. Með því að nýta
umhverfið, hvort sem er til að undirstrika söguna, draga fram andstæður eða skapa ævintýri
og dulúð, getur umhverfið undirstrikað upplifun gesta á staðnum og sögunni.
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Frekari rannsóknir
Þegar rannsóknin var unnin kom oft yfir mig þörf til að vita meira. Mér fannst ég þurfa að
tala við fleiri, til dæmis þá sem komu að Snow Magic-verkefninu, og fræðast um hver
hugsunin var á bak við það – var því einungis ætlað að skapa atvinnu eða átti það einnig að
miðla menningararfi? Það hefði líka verið áhugavert að tala við þá sem komu að
persónusköpun og búningahönnun og fræðast um áherslurnar hjá þeim. Ef það hefði verið
gert hefði áherslan í rannsókninni þó orðið á vöruþróun, nýsköpun eða atvinnuþróun.
Einnig mætti skoða báðar sýningarnar betur út frá sjónarhóli leikhúsfræða. Þá væri
áhugavert að ræða við gesti sem heimsækja jólasveinana; hvaðan þeir koma og hvernig þeir
upplifa jólasveinana í Dimmuborgum. Vita erlendir ferðamenn eitthvað um þjóðsöguna eða
hvað er þetta fyrir þeim? Hvaða þýðingu hefur sýningin í huga barna, foreldra og
fullorðinna sem koma án barna? Hvers vegna fara foreldrar með börnin sín í heimsókn í
Dimmuborgir? Er það til að viðhalda trúnni eða er þetta einhver fortíðarþrá hjá þeim
sjálfum, minningar um barnæsku og hefðir? Þetta eru spurningar sem gætu varpað ljósi á
upplifun ferðafólks af menningararfsferðamennsku. Það væri einnig forvitnilegt að vita
hvað heimamönnum finnst um jólasveinana í Dimmuborgum en heimamenn eru mjög
mikilvægir í þessu tilviki þar sem þeir styðja við staðinn og menningararfinn. Því er óhætt
að segja að af nógu sé að taka varðandi rannsóknir í tengslum við jólasveinana í
Dimmuborgum.
Sýningin Einleikur með Skottu er ekki sýnd eins og stendur og því lítið hægt að rannsaka
hana nánar. Ef til þess kemur að blása lífi í hana væri áhugavert að fylgjast með þróun
hennar og uppbyggingu. Auk þess væri áhugavert að sjá hvernig sýningu eins og þessari
myndi reiða af í framtíðinni. Eða er þetta bara menningararfur sem enginn kýs að muna?
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5 Lokaorð
Markmið þessarar rannsóknar var að leita svara við eftirfarandi spurningum: Hvað geta
Einleikur með Skottu og Jólasveinarnir í Dimmuborgum kennt okkur um leiklist sem leið
til miðlunar á menningararfi fyrir – eða jafnvel með ferðafólki? Hver er upplifun leikarans
eða ferðaþjónsins í þessum aðstæðum? Hvaða sýn hefur leikarinn á verkefnið sem leiklist,
varðveislu menningararfs eða sem ferðaþjónustu?
Verkefnin Jólasveinarnir í Dimmuborgum og Einleikur með Skottu eru góð dæmi um
vinnu með menningararf, í þessu tilviki þjóðtrú, í ferðaþjónustu. Leiklistin er valin sem
miðlunarleið og hún gefur þjóðsögunum og þjóðtrúnni nýtt líf. Það eru ekki einungis
áhorfendurnir sem upplifa þjóðsögurnar og þjóðtrúna upp á nýtt heldur einnig þeir sem
koma að þessum verkefnum. Upplifun þeirra, þekking og markmið eru mikilvæg vegna
þess að þessir aðilar halda lífi í þjóðsögunum í dag.
Einleikurinn með Skottu er ögrandi einleikur þar sem karakterinn segir allt aðra sögu en þá
sem er í hávegum höfð. Skotta er óheflaða leikhúsið með sitt salt, svita og blóð, eins og
Brooks kallar það. Hún er sviðsetning menningararfs sem gefur ferðafólki tækifæri til að
skyggnast baksviðs í sögunni. Jólasveinarnir eru ekki eins ögrandi og umdeildir en þeir
höfða sérstaklega til þjóðtrúar barna. Þeir eru óheflaða leikhúsið með sínum áhættuleik og
þeir eru nálæga leikhúsið sem breytir Dimmuborgum í ævintýraveröld. Enn fremur eru þeir
heilaga leikhúsið sem gerir hið ósýnilega sýnilegt og svarar þörfinni eftir því sem er ekki til
staðar. Verkefnin kenna okkur að vinna verður á forsendum fagmennsku í leiklist til þess
að hægt sé að tala um fagmannlega menningartengda ferðaþjónustu, sem skapar atvinnu og
tekjur.
Verkefni á sviði menningararfs eru ekki öll jafn viðeigandi og vinsæl; það fer eftir
aðstæðum, umhverfi og árstíðum. Sumar sýningar verða til þess að efla þjóðtrú, aðrar ekki,
en þær kenna okkur að fagmennska í menningartengdri ferðaþjónustu er lykillinn að
árangri.
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Umboðsmenn Skottu og Jólasveinana í Dimmuborgum ganga í gegnum sama ferli og
leikarar sem setja upp leiksýningu á sviði og þegar viðburður er undirbúinn. Þeir segja
sögur, leika einleik, túlka menninguna og þjóðtrúna, hvort sem það er þeirra markmið eða
ekki. Sýn þeirra og upplifun getur kennt okkur að verkefni sem þessi þurfa að vera á
forsendum menningartengdrar ferðaþjónustu, það er efnahagslega sjálfbær og með bakhjarl
í þróun og uppbyggingu á atvinnu. Auk þess er nauðsynlegt að vanda verkið frá grunni og
gæta fagmennsku í leiklist og aðhalds gegn ótrúverðugleika og ofleik. Þá er sýningin
menningarlega sjálfbær.
Í hlutverki vætta eins og draugsins Skottu eða jólasveinanna í Dimmuborgum gefst
leikurum einstakt tækifæri til að miðla sagnaarfinum og þjóðtrúnni í gagnvirkri sköpun
með ferðafólki, sem er ekki aðeins áhorfendur heldur líka þátttakendur í einstakri sýningu.
Einleikur með Skottu og Jólasveinarnir í Dimmuborgum eru upplifun. Þessar sýningar gefa
tilefni til að hugleiða hvernig menningararfur er skapaður og hvernig sviðslistin gefur
innsýn í það ferli.
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Viðauki
Fylgiskjal 1. Spurningar til umboðsmanna jólasveinanna í Dimmuborgum
1. Umboðsmaður nr.
2. Hvenær varðstu umboðsmaður og hvers vegna? (Hvað kom til?)
3. Hvers vegna var þetta verkefni sett af stað?
4. Hver er tilgangur þess?
5. Hver eru markmið þín sem umboðsmanns?
6. Hvernig setur þú þig í hlutverkið?
7. Hvernig finnst þér að vera í því?
8. Lifir þú þig inn í hlutverkið?
9. Hvað færð þú út úr því að taka þátt?
10. Hefur umgjörðin (sviðsmyndin) áhrif á þig og hvernig þú ferð með hlutverkið?
11. Finnur þú mun á að vera staddur í Dimmuborgum eða einhvers staðar annars
staðar?
12. Hvað af eftirtöldu finnst þér eiga við jólasveinanna í Dimmuborgum eins og þeir
eru í dag?
Vinsamlegast settu inn númer – 1 er það sem á best við og svo framvegis.
 Þjóðtrú
 Þjóðsögur
 Einleikur
 Sagnamennska
 Viðburður fyrir ferðamenn
 Viðburður fyrir heimamenn
 Leiksýning
 Sviðslist
 Menningararfur
13. Finnst þér þetta hafa breyst í gegnum árin?
14. Sérðu fyrir þér að áherslurnar muni breytast næstu árin?
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15. Hverjir finnst þér koma á sýninguna?
16. Hvað vonastu til að gesturinn fái út úr heimsókninni?
17. Hvað hefur komið þér mest á óvart í þessu hlutverki?
18. Hvað finnst þér um viðburði fyrir ferðafólk?
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