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Útdráttur 

Koma erlendra kvikmyndatökuliða og umfang verkefna þeirra hefur aukist mjög 

undanfarin ár hér á landi. Ísland hefur því birst sem sögusvið ýmissa sögupersóna. 

Kvikmyndir geta virkað sem gífurlega góð landkynning og haft mikil áhrif, sér í lagi á 

landsbyggðina (Ágúst Einarsson, 2012). Íslenska ríkið hefur undanfarið styrkt komu 

erlendra kvikmyndaverkefna hingað til lands með endurgreiðslum af hluta þess kostnaðar 

sem fellur til hérlendis. Þetta hefur haft í för með sér mikla aukningu í komu ferðamanna á 

þau svæði sem birst hafa í myndefni (Iðnaðar- og viðskiptarráðuneytið, 2015). Þættirnir um 

Krúnuleikanna (e. Game of thrones) voru meðal annars teknir upp við Þórufoss í Kjós, 

Stekkjagjá á Þingvöllum og Þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal og er nú hægt að fara í sérstaka 

ferð um það svæði. Einnig tók tónlistarmaðurinn Justin Bieber upp tónlistarmyndband við 

flugvélaflakið á Sólheimasandi sem nýtur síaukinna vinsælda. Þessir staðir eru til 

rannsóknar í þessari ritgerð sem fjallar um áhorf og iðkun ferðamanna á stöðum sem birst 

hafa í alþjóðlegu myndefni. Lögð er áhersla á að skoða ljósmyndahegðun ferðamanna og 

hvort birting staðanna í myndefni hafi áhrif á áhorf og iðkun. Stuðst er við 

þátttökuathuganir sem framkvæmdar voru við upptökustaði Krúnuleikanna og við 

flugvélaflakið á Sólheimasandi. Út frá því eru gögnin greind með kenningar um áhorf, 

iðkun, kóreógrafíu og sviðsetningu svæða til hliðsjónar. Markmiðið er að varpa ljósi á 

aðrar hliðar kvikmyndaferðamennsku heldur en þær hagrænu og skoða hver áhrif birtingar 

svæða í myndefni eru á staðina sjálfa. 

 

 

 



 

Abstract 

The arrival of foreign filmmakers to Iceland and the magnitude of their projects has 

increased through the last few years. Iceland has therefore been seen as the setting for 

different types of characters. Movies can play a big part in the promotion of the country, 

especially for the countryside (Ágúst Einarsson, 2012). Recently the Icelandic Government 

has been supporting the arrival of foreign filmmakers to Iceland with a partial refund of the 

production cost of film productions. This has led to a great increase in the arrivals of 

tourists to those areas that appeared on film (Iðnaðar – og viðskiptaráðuneytið, 2015). For 

instance the TV show Game of Thrones was filmed, among other places, at Þórufoss in 

Kjós, at Stekkjagjá in Þingvellir and at The Commonwealth farm in Þjórsárdalur. In 

addition Justin Bieber filmed one of his music videos by the plane wreck on 

Sólheimasandur. These places are the topic of discussion in this research which focuses on 

the tourist gaze and performance at locations that have appeared in international 

entertainment products. The emphasis is on tourist photography and whether the 

appearance of the places on film effects the tourist gaze and performance. The data is 

obtained by participant observations which were conducted at the filming locations of 

Game of Thrones and at the plane wreck on Sólheimasandur. After that the data is 

analyzed with considerations to the theories on the tourist gaze, performance, 

choreography and staging of the areas. The aim is to show other sides of film induced 

tourism than the economic sides and see what the effects of the appearance of the areas on 

film have on the places themselves.        

 



v 

Efnisyfirlit 

Myndaskrá .......................................................................................................................... vi 

Þakkir .................................................................................................................................. ix 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2 Fræðilegur grunnur ........................................................................................................ 5 
2.3 Áhorf og iðkun ferðamanna ...................................................................................... 10 

2.3.1. Ljósmyndahegðun ferðamanna ...................................................................... 14 

3 Aðferðir .......................................................................................................................... 17 
3.1 Rannsóknaraðferðir ............................................................................................... 17 
3.2 Val á stöðum til rannsóknar ...................................................................................... 19 

4 Þátttökuathugun ........................................................................................................... 23 
4.1 Upptökustaðir Krúnuleikanna ................................................................................... 23 

4.1.1. Sviðsetning staðanna ..................................................................................... 28 
4.1.2. Áhorf, iðkun og kóreógrafía ferðamanna ...................................................... 30 

4.2 Sólheimasandur ......................................................................................................... 41 

5 Umræður ........................................................................................................................ 55 

6 Lokaorð .......................................................................................................................... 59 

Heimildir ............................................................................................................................ 63 

Viðauki A ............................................................................................................................ 69 
 



vi 

Myndaskrá 

Mynd 1. Kort af leiðinni sem farin var í ferð um upptökustaði Krúnuleikanna. 

Áfangastaðir eru merktir inná kortið með rauðu. (Heimild: 

Landmælingar Íslands). .................................................................................... 23 

Mynd 2. Stiklur úr Krúnuleikunum þar sem Þórufossi í Kjós bregður fyrir og sést í 

hlíðina fyrir ofan fossinn. (Heimild: HBOa) .................................................... 25 

Mynd 3. Stikla úr Krúnuleikunum. Blóðhliðið í Stekkjagjá. Hér hefur þó mikil 

eftirvinnsla verið gerð og kastalinn settur inní í atriðið. (Heimild: 

HBOb). ............................................................................................................. 26 

Mynd 4. Stikla úr Krúnuleikunum. Séð ofan í gilið af Blóðhliðinu, hermenn standa 

vörð um hliðið. (Heimild: HBOc). .................................................................... 26 

Mynd 5. Stikla úr Krúnuleikunum. Séð aftan á Þjóðveldisbæinn. (Heimild:HBOd). ......... 27 

Mynd 6. Stikla úr Krúnuleikunum. Ygritte, ein af villimönnunum, fyrir framan fossin 

sem er staðsettur í hlíðunum hjá bænum. Minnisstætt atriði fyrir 

aðdáendur þáttanna. (Heimild:HBOd). ........................................................... 28 

Mynd 7. Stikla úr Krúnuleikunum. Villimennirnir að drepa þorpsbúa, sést í kirkjuna 

fyrir aftan þá. (Heimild:HBOd). ....................................................................... 28 

Mynd 8. Stallur sem liggur niður í gljúfrið sem fossinn rennur í. Þessi maður stillir 

sér upp með fossinn (úr mynd) í bakgrunn. Mynd: JRS. .................................. 31 

Mynd 9. Par hallar sér að hvort öðru á meðan annar ferðamaður tekur mynd af þeim 

með Þórufoss í bakgrunn. Mynd: JRS. ............................................................. 32 

Mynd 10. Útsýnispallurinn hjá Stekkjagjá. Mynd: JRS. ..................................................... 34 

Mynd 11. Annar rannsakandi tekur mynd af pari með gjánna í bakgrunni. Stuttu 

síðar bað parið annan einstakling um að taka aftur mynd. Mynd: JRS. .......... 35 

Mynd 12. Vinir taka hópmynd á útsýnispallinum við Stekkjagjá. Mynd: JRS. ................... 36 

Mynd 13. Ferðamenn hlusta átektar á leiðsögumanninn segja frá atriðinu sem 

gerðist þarna og sögur af því sem gerðist á bakvið tjöldin. Mynd: JRS. ......... 37 

Mynd 14. Par í faðmlögum tekur mynd af sér með kirkjuna í bakgrunni. Mynd: JRS. ....... 38 

Mynd 15. Leiðsögumaðurinn stillir sér upp á mynd með ferðamanni. Þessar 

myndatökur vöktu mikla lukku ferðamanna. Mynd: JRS. ................................. 40 



vii 

Mynd 16. Kort af staðsetningu flugvélaflaksins á Sólheimasandi. (Heimild: 

Landmælingar Íslands) ..................................................................................... 41 

Mynd 17. Stikla úr tónlistarmyndbandi poppstjörnunar Justin Bieber. Þarna sést 

hann renna sér á hjólabretti á þaki flaksins. (Heimild: Bieber, J) ................... 42 

Mynd 18. Stikla úr tónlistarmyndbandi Bollywood-myndar sem tekin var upp 

sumarið 2015 hér á landi. (Heimild: Sony Music India). ................................. 43 

Mynd 19. Séð aftan á flakið. Kona stillir sér upp í frumlegri stellingu. Á vængnum 

má einnig sjá manneskju halla sér upp að vélinni fyrir myndatöku. Mynd: 

JRS. ................................................................................................................... 44 

Mynd 20. Frumleg mynd hjá þessum vinum. Mynd: JRS. ................................................... 45 

Mynd 21. Áhugaljósmyndahópur frá Hong Kong. Einn maður í hópnum klifraði upp 

stél vélarinnar. Mynd: JRS. .............................................................................. 46 

Mynd 22. Ferðamaður tekur mynd af vinum sem stilla sér upp í stjórnklefa 

vélarinnar. Mynd: JRS. ..................................................................................... 47 

Mynd 23. Kona veifar út um glugga stjórnklefans. Mynd: JRS. .......................................... 47 

Mynd 24. Frelsi á svæðinu gaf tækifæri til þess að vera með frumlegar myndatökur. 

Mynd: JRS. ........................................................................................................ 49 

Mynd 25. Par situr ofan á vængnum, halda utan um hvort annað. Mynd: JRS. ................. 49 

Mynd 26. Vinahópur tekur mynd á væng vélarinnar. Þarna sýna þeir sínar léttu 

hliðar og taka “dab-ið”. Mynd: JRS. ............................................................... 50 

Mynd 27. Brúðarmyndataka á flakinu. Mikið af fólki var á svæðinu á þessu tímabili 

en allir stóðu hjá og fylgdust með myndatökunni. Mikil virðing borin 

fyrir myndatökunni. Maðurinn sem er með þeim ofan á flakinu er 

aðstoðarmaður þeirra. Mynd: JRS. .................................................................. 51 

Mynd 28. Séð aftan á brúðhjónin. Mynd: JRS ..................................................................... 51 

Mynd 29. Maður tekur mynd af kærustunni sinni. Mynd: JRS. ........................................... 53 

Mynd 30. Annar kærasti tekur mynd af kærustunni. Myndunum er báðum ætlað að 

sýna að stelpurnar séu einar með flakið á mynd. Mynd: JRS. ......................... 54 

 

 





ix 

Þakkir 

Við viljum þakka Katrínu Önnu Lund fyrir að vera alltaf reiðubúin til að aðstoða okkur. 

Einnig viljum við þakka Grayline fyrir alla hjálpina og frábært viðmót þeirra.  

Konunum í kaffiteríunni í Öskju, yfirlesurunum Sólrúnu Eiríksdóttur og Guðmundi 

Benediktssyni, Gunnsteini Haraldssyni fyrir uppsetningu og Silju Sif Engilbertsdóttur fyrir 

myndvinnslu. Síðast en ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir að 

umbera okkur þegar við vorum nálægt því að tapa glórunni.    

 





1 

1 Inngangur 

Ferðalög og kvikmyndir eru að margra mati orðinn ómissandi hluti af lífi nútíma mannsins. 

Fólk finnur þörf til þess að gleyma hversdagsleikanum og skoða nýja og áður óþekkta 

staði. Hvort sem það er lengra ferðalag á nýjar slóðir eða í styttri tíma í gegnum heim 

kvikmyndanna. Hvoru tveggja hefur áhrif á líf og hugmyndir einstaklings um hið óþekkta. 

Þessar tvær ólíku tegundir afþreyingar eiga margt sameiginlegt og á undanförnum árum 

með auknum ferðalögum og enn frekari útgáfu kvikmynda hafa þær sameinast í 

kvikmyndaferðamennsku (e. film induced tourism). Sú tegund ferðamennsku sem sprottinn 

er út frá kvikmyndum eða öðru myndefni. Fjöldi staða, þar sem myndefni hefur verið tekið 

upp, eru nú þegar orðnir vinsælir fyrir ferðamenn að heimsækja (Gjorgievski & Trpkova, 

2012). 

Fjölmargar kvikmyndir og annað myndefni hefur verið tekið upp á Íslandi en 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið (2015) hefur í nokkurn tíma lagt sig mikið fram við að fá 

erlend kvikmyndaverkefni til landsins. Þannig hafa stór framleiðslufyrirtæki leitað til 

landsins til að nýta sér náttúruna og umhverfið. Í þessu alþjóðlega myndefni felst mikil 

landkynning sem eflir áhuga á landi og þjóð. Því er vinsælt að rannsaka tenginguna á milli 

aukinna umsvifa í kvikmyndatöku á Íslandi og þeirrar fjölgunar sem orðið hefur í komu 

ferðamanna til landsins. Þá hafa þau hagrænu áhrif sem kvikmyndir hafa haft í för með sér 

verið skoðuð töluvert (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2015). Því er ákveðin þversögn í 

því hversu lítið er af framboði og kynningarefni um svæðin þar sem myndefni hefur verið 

tekið þegar mikið er lagt í að draga verkefnin til landsins. Einnig talar Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið (2015) fyrir því að kvikmyndir séu ein besta landkynningin sem hægt 

er að óska sér en fáir virðast nýta sér þau tækifæri sem það ber í skauti sér. Horfa þarf til 

þess að þegar kvikmyndatökulið lýkur upptöku myndefnis á Íslandi er ferlið alls ekki búið. 

Þegar myndefnið kemur loks í sýningu getur það vakið athygli sem hægt er að nýta í 

þjónustu gagnvart kvikmyndaferðamönnum.  

Aðrar hliðar kvikmyndaferðamennsku hafa verið lítið skoðaðar en þörfin til slíkra 

rannsókna hefur aukist mjög undanfarið á Íslandi. Hlutverk ferðamannsins sjálfs hefur lítið 

verið rannsakað, hver upplifun hans er á staðnum og hvernig hann iðkar staðinn. Erlendis 
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hefur iðkun ferðamanna mikið verið rannsökuð og sýnt fram á hvernig kvikmyndir móta 

hugmyndir um staði og þar af leiðandi hvernig staðir eru iðkaðir (Urry, 2002). Í þessari 

rannsókn verður sjónunum beint að kvikmyndaferðamanninum sjálfum. Áhorf hans og 

iðkun á stöðum á Íslandi sem birst hafa í alþjóðlegu myndefni verður skoðað ítarlega. 

Markmiðið er að sýna aðrar hliðar á kvikmyndaferðamennsku, hver áhrifin eru á staðina 

sjálfa, að undanskildum þeim hagrænu, og hvernig hugmyndir um ákveðna staði úr 

myndefni geta mótað áhorf og iðkun á svæðinu. Þátttökuathugun var framkvæmd á 

nokkrum stöðum hér á landi, sem sést hafa í alþjóðlegu skemmtiefni, og var lögð sérstök 

áhersla á að skoða áhorf og iðkun ferðamanna. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru því 

settar fram: Hefur erlent skemmtiefni, sem tekið var upp hér á landi, áhrif á áhorf 

ferðamanna og það hvernig þeir iðka staði upptökuefnisins? Er munur á því hvernig 

áhorfið og iðkunin birtist á milli staðanna sem skoðaðir voru? 

Þeir staðir sem teknir voru til athugunar tengjast annars vegar sögusviði 

sjónvarpsþáttanna um Krúnuleikana (e. Game of thrones) en það eru Þórufoss í Kjós, 

Stekkjagjá á Þingvöllum og Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal. Hins vegar var það staður sem 

birtist í tónlistarmyndbandi poppstjörnunar Justins Biebers en það er flugvélaflakið á 

Sólheimasandi. Þessir staðir urðu fyrir valinu vegna þess að myndefnið sem þeir birtast í 

nýtur gífurlegra vinsælda ásamt því að staðirnir sem þeir eru teknir upp eru vinsælir 

ferðamannastaðir. Í grunninn eru þeir þó mjög ólíkir þar sem upptökustaðir Krúnuleikanna 

hafa flestir lengi verið þekktir ferðamannastaðir, á meðan flugvélaflakið nýtur óvæntra og 

nýtilkominna vinsælda. Staðirnir verða skoðaðir út frá því sem þeir eiga sameiginlegt en 

einnig því sem þeir eiga ekki sameiginlegt og hvort að myndefnið hafi haft ólík áhrif á 

áhorf og iðkun ferðamanna á þeim. 

Fyrst verður farið yfir fræðilegar útskýringar á hugtökum um ferðamannaáhorfið (e. 

the tourist gaze) og iðkun (e. performance) ferðamanna á áfangastöðum. Þessi hugtök 

verða síðan tengd hugmyndum Urrys og Larsens (2011) um ljósmyndahegðun og hvernig 

hún endurspeglar þá ímynd sem fólk vill sýna heiminum. Enn fremur verður skoðað 

hvernig sviðsetning staða og frásagnir ferðalanga birtast í áhorfi og iðkun staðanna. Þar á 

eftir verður aðferðafræðin sem notast var við útskýrð. Því næst verður sagt ítarlega frá 

þátttökuathugun sem framkvæmd var bæði á upptökustöðum Krúnuleikanna og á 

Sólheimasandi. Þar var fylgst með ferðamönnum og sérstök áhersla lögð á að rannsaka 

áhorf þeirra og iðkun á stöðunum. Ljósmyndir sem teknar voru á vettvangi verða notaðar 

sem hluti af niðurstöðum og endurtekin þemu verða dregin fram og kafað dýpra í þau út frá 
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fræðilegum grunni. Í umræðunum verða niðurstöðurnar ræddar í sambandi við 

rannsóknarspurninguna og fræðilega kaflann.   

 

 

  





5 

2 Fræðilegur grunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin er byggð á. Farið 

verður ítarlega í hugtökin kvikmyndaferðamennska, áhorf Urry, iðkun ferðamanna og 

ljósmyndahegðun þeirra.  

2.1 Ferðamennska og kvikmyndir 

Ferðamennska hefur líklegast alltaf fylgt mannfólkinu þrátt fyrir að ástæður hennar hafi 

breyst umtalsvert. Áður fyrr ferðaðist fólk til þess að komast af og einungis þeir allra 

efnuðustu gátu ferðast sér til skemmtunar (Urry, 2002). Oft er því haldið fram að 

ferðamennska nútímans sé til þess að flýja hversdagsleikann og komast á nýjar og oftast 

óþekktar slóðir. Margir fræðimenn hafa dregið þessa staðhæfingu í efa og bent á að 

hversdagsleiki einstaklings sé grundvöllur ferðalaga hans og því erfitt að flýja hann. 

Hversdagslegir hlutir líkt og stétt, kyn, kynþáttur og kynhneigð hafa áhrif á hugmyndir, 

upplifanir og hegðun (Edensor, 2001, Franklin, 2012). Varla er til sú manneskja í hinum 

vestræna heimi sem ekki ferðast innan síns eigins lands eða út fyrir landsteinana. Þessi 

ferðalög eiga mikinn þátt í því að móta sýn fólks á heiminn og hið óþekkta svo ekki sé 

minnst á þau áhrif sem ferðalög hafa á mótun sjálfsmyndar einstaklinga (Cohen, 1996).   

Að sama skapi eiga fjölmiðlar gríðarlegan þátt í að móta einstaklinga og samfélög. 

Fjölmiðlar eru besta tengingin við hinn stóra heim og er þessi heimur oftar en ekki utan 

sjónar og hugmynda hins venjulega borgara. Það sem við vitum um heiminn er að miklu 

leyti byggt á því sem fjölmiðlar kjósa að segja okkur frá (McCombs, 2011). Hugmyndir 

fólks og ímyndir um ákveðna staði eru oft fengnar úr fjölmiðlum og þá oft í gegnum 

skemmtiefni líkt og kvikmyndir eða sjónvarpsþáttaraðir. Þegar fólk horfir á kvikmyndir 

kemst það inn í nýjan heim þar sem eru nýjar persónur, hetjur og sögusvið. Við áhorf 

þeirra er hægt að fjarlægja sig frá raunveruleikanum án þess að yfirgefa þægindi stofu 

sinnar. Kvikmyndir og ferðamennska bjóða bæði uppá tækifæri til að fara á stað og upplifa 

hann og allar þær tilfinningar sem honum tengjast. Annars vegar er það stutt ferðalag um 

heim kvikmyndanna og hins vegar er það ferðalag þar sem ferðast þarf á áfangastaðinn 

sjálfan. Báðir þessir kostir gefa fólki tækifæri á að sleppa frá hversdagsleikanum um stund 

(Gjorgievski & Trpkova, 2012). 
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2.2 Hvað er kvikmyndaferðamennska? 

Kvikmyndaferðamennska er nýtilkomið hugtak og hefur verið skilgreint á nokkra vegu en 

er þó í grunninn ferðamennska sem er afleiðing kvikmyndaáhorfs (e. film-induced tourism) 

(Gjorgievski & Trpkova, 2012). Hún fellur lauslega undir menningartengda ferðamennsku 

og verður sífellt vinsælli með tímanum eftir því sem skemmtanaiðnaðurinn stækkar og 

alþjóðleg ferðalög verða algengari (Hudson & Ritchie, 2006). Segja má að það séu tvær 

megin skilgreiningar á þessu hugtaki. Annars vegar er þetta staðbundin ferðamennska sem 

fylgir vinsældum kvikmynda sem annað hvort voru teknar upp á staðnum eða áttu að gerast 

þar (Beeton, 2005). Hins vegar er það ferðamennska þar sem upplifunin er persónuleg og 

einstök fyrir hvern og einn. Einstaklingurinn túlkar því sjálfur staðinn út frá kvikmyndinni 

eða fjölmiðlaefninu sem hann birtist í (Macionis, 2004).   

Árið 1999 samþykkti Alþingi lög um endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar hér á 

landi, með það markmið að kynna landið, efla innlenda menningu, laða að erlent 

kvikmyndagerðarfólk sem og efla íslenska kvikmyndagerð. Eftir að þessu kerfi var komið 

á fót fóru erlend kvikmyndaframleiðslufyrirtæki í auknum mæli að horfa til Íslands til 

kvikmyndagerðar (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2015). Líklegt er að það séu þrjár 

megin ástæður fyrir því að Ísland sé valinn sem upptökustaður fyrir kvikmyndir af 

erlendum aðilum. Fyrst og fremst er það landslagið sem er fjölbreytt og aðgengi að því 

auðvelt. Síðan er það mikil sérþekking íslenskra starfsmanna kvikmyndaiðnaðarins, 

sveigjanleiki þess og lausnamiðað viðhorf sem einkennir iðnaðinn hér á landi. Að lokum er 

það endurgreiðslukerfi Alþingis sem bíður erlendum kvikmyndaframleiðendum upp á allt 

að 25% endurgreiðslu fyrir þann framleiðslukostnað sem fellur til á landinu (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið 2015). Efnahagsleg áhrif kvikmyndanna sem hér eru teknar upp 

hlaupa á hundruðum milljóna króna (Endurgreiðslur á kostnaði við kvikmyndagerð, 2006) 

en því til viðbótar er mikill ávinningur af þeim fyrir svæðin sem upptakan fer fram á. Oftar 

en ekki er tekið upp á landsbyggðinni og náttúra Íslands þannig nýtt. Umsvif stórmynda 

hafa reynst fámennum byggðarlögum í kringum upptökustaðinn gríðarlega vel og eru 

staðbundin áhrif því mikil. Líkt og sést til dæmis á svæðunum í kringum Jökulsárlón og 

Dettifoss sem notuð hafa verið í stórmyndir (Ágúst Einarsson, 2012).  

Umfang erlendra kvikmyndaverkefna hefur aukist gífurlega frá árinu 2012 en 

samkvæmt skýrslu Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins (2015) liggja þar aðallega tvær 

ástæður að baki. Annars vegar er það gengisfall íslensku krónunnar sem olli því að 

innlendur kostnaður lækkaði mikið í erlendum gjaldeyri. Hins vegar er það 
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endurgreiðsluhlutfallið sem hækkaði árið 2009 upp í 20% og við nýjustu endurskoðun 

laganna hækkaði það hlutfall enn frekar upp í 25% (Tímabundnar endurgreiðslur vegna 

kvikmyndagerðar á Íslandi nr. 43/1999). Í sömu skýrslu var farið yfir þau hagrænu áhrif 

sem upptökur kvikmynda hafa haft á landið. Hagræn áhrif eru þau efnahagslegu umsvif á 

tilgefnu svæði sem hægt er að rekja til ákveðinnar starfsemi (Weisbrod & Weisbrod í 

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2015). Í skýrslunni eru rekin þau staðbundnu og 

heildrænu áhrif sem kvikmyndatökur hafa á svæði, ásamt því að ráðuneytið reynir að 

réttlæta styrki sína til kvikmyndaiðnaðarins. 

Hin rökin snúa að byggðamálum, landkynningu og tengslum við 

ferðaþjónustu. Framtíð byggða byggist ekki síst á því að ólíkar 

byggðir geti nýtt sér hlutfallslega yfirburði sína en í því samhengi er 

staðbundin náttúrufegurð mikilvæg fyrir marga staði á 

landsbyggðinni. Hvað varðar þátt kvikmyndagerðar í landkynningu 

þarf ekki að efast um að kvikmyndir sem teknar eru á Íslandi veki 

áhuga erlendra aðila á landinu en erfiðara er að slá því föstu að 

stuðningur við kvikmyndagerð sé hagkvæmasta leiðin til 

landkynningar (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2015). 

Íslenska ríkið hefur með afskiptum sínum af kvikmyndaiðnaðinum gert landið 

samkeppnishæfara á alþjóðamarkaði. Þannig er tímabundinn fjárhagslegur ávinningur ekki 

alltaf markmiðið. Ætlunin er frekar að kynna landið á nýjan hátt auk þess að styðja við 

staðbundna nýsköpun og óbeint við íslenskan kvikmyndaiðnað sem mikið getur lært 

af  hinum erlenda (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2015). Einnig hefur Íslandsstofa lagt 

áherslu á kvikmyndir sem landkynningu og mikilvægi þess að halda uppi stofnuninni Film 

in Iceland (Íslandsstofa, 2014). Mikil áhersla hefur verið lögð á að fá erlend 

kvikmyndaverkefni til landsins sem hefur reynst fyrirtækjum sem því tengjast gríðarlega 

vel. 

Eftir útgáfu vinsælla kvikmynda og myndefnis hafa tökustaðir orðið vinsælir 

ferðamannastaðir. Upptökustaðir kvikmyndanna um Hringadróttinssögu á Nýja Sjálandi 

eru gott dæmi um þetta en mjög vinsælt er að ganga í fótspor persóna myndana. Því hefur 

sýnt sig að áhuginn á því að skoða upptökustaði myndefnis er til staðar en framboð hefur 

ekki náð að haldast í hendur við eftirspurn. Einnig eru til dæmi um að borgir svo sem 

Berlín og Búdapest, sem birtast oft í kvikmyndum, verði vinsælir áfangastaðir 

kvikmyndaaðdáenda (Gjorgievski & Trpkova, 2012). 

Í rannsókn sinni á kvikmyndinni Söngvaseiði (e. Sound of music) sýnir Gundolf 

Graml (2000) að sú athygli sem svæði geta öðlast við upptöku alþjóðlegs myndefnis er 
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ekki alltaf af hinu góða. Söngvaseiður á að gerast í Salzburg í Austurríki og er að hluta til 

byggð á sannri sögu. Boðið er upp á fjölmargar ferðir þar sem upptökustaðir myndarinnar 

eru heimsóttir og eru þær mjög vinsælar. Þessar ferðir hafa ollið miklu fjaðrafoki þar í 

landi þar sem margir telja að ekki sé verið að sýna hið raunverulega Austurríki. Einnig eru 

nokkrir staðir sem koma fram í myndinni og eru heimsóttir í ferðunum en eru þó teknir upp 

í kvikmyndaveri í Bandaríkjunum. Hluti svæðisins í kringum Salzburg hefur því verið 

sérstaklega mótaður eftir myndinni til að standast væntingar þeirra sem koma þangað. 

Ferðirnar eru því ekki taldar samræmast þeim hugmyndum sem heimamenn telja vera hið 

raunverulega Austurríki þrátt fyrir að þær falli að hugmyndum ferðamanna um svæðið. 

Þannig skiptir það ferðamenn litlu máli hvort staðurinn sem þeir heimsækja sé ekta eða 

ekki svo lengi sem upplifun þeirra af staðnum sé góð.  

Í þessu samhengi má líka nefna sjónvarpsþáttaraðir sem eru vinsælar um allan heim 

og vekja oft forvitni og þrá hjá áhorfendum sem vilja gjarnan komast á slóðir persónanna 

(Gjorgievski & Trpkova, 2012). Breska sjónvarpsþáttaröðin Downton Abbey, á að eiga sér 

stað á millistríðsárunum og fjallar um jarlinn Robert Crawley og fjölskyldu hans. Þau búa í 

kastala sem kallast Downton Abbey og hefur þáttaröðin slegið rækilega í gegn út um allan 

heim. Yfir 100 milljónir manns hafa séð þættina frá því að þeir hófu göngu sína árið 2010 

og hafa þessar vinsældir orðið til þess ferðamenn flykkjast bæði að kastalanum sem 

notaður var í þáttunum og þorpinu sem er þar nálægt. Þessi aukni ferðamannastraumur er 

áhugaverður þar sem þetta er ekki í fyrsta skipti sem sjónvarpsþáttur eða kvikmynd er tekin 

upp á þessum slóðum. Þrátt fyrir það hafa vinsældir þeirra aldrei verið meiri. Hægt er að 

fara í skoðunarferðir um setrið, kaupa minjagripi og jafnvel er hægt snæða kökur og 

góðgæti líkt þeim sem borin hafa verið fram í þáttunum (Bagnoli, 2015). Er þetta eitt besta 

dæmið um þau áhrif sem upptaka þátta og kvikmynda geta haft fyrir ferðamennsku á 

svæði.  

Út frá þessu er áhugavert að skoða þá hvata sem liggja að baki 

kvikmyndaferðamennsku. Lengi hefur verið talað um svokallaða togkrafta (e. pull factors) 

og ýtikrafta (e. push factor). Togkraftarnir er það sem laðar fólk að ákveðnum stað. Þetta 

eru þeir kraftar sem ákveða hvert og hvenær fólk fer í ferðalag. Ýtikraftarnir er sú innri 

hvöt sem ýtir fólk af stað í ferðalag til að fullnægja innri þörfum (Dann, 1977). Kvikmynd 

eða myndefni er hér togkraftur þar sem ákveðið svæði birtist og verður því kveikjan að 

ferðalagi og ýtikraftarnir er sú innri þörf sem skapast til að sjá svæðið sem birtist í 

myndefninu. Þessi fræði eru talin úreld  í dag þar sem þau teljast of mikil einföldun á 
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flóknu fyrirbæri (Macionis, 2004). Þess heldur hefur Beeton (2005) bent á að tilgangur 

ferðalaga á staði þar sem alþjóðlegt myndefni hefur verið tekið upp er oftar en ekki 

persónubundið. Hvatar og langanir geta verið margar, til dæmis fer fólk á tökustaði til að 

endurupplifa ákveðna upplifun eða tilfinningu sem það rakst á í myndefninu, styrkja við og 

skilja frekar ákveðna goðsögn, frásögn eða ævintýri eða vegna ákveðinnar stöðu svæðisins 

eða frægs einstaklings (Beeton, 2005). Ekki er hægt að skrifa tæmandi lista um þær 

ástæður sem að baki búa þar sem hver og einn einstaklingur hefur sínar eigin og til þess 

þyrfti að fara í ítarlega sálfræðilega rannsókn. Ákvörðunin um það hvort og hvert á að 

ferðast fer því eftir einkalífi einstaklings og tilfinningum hans (Gjorgievski & Trpkova, 

2012). 

Viðskiptafræðileg nálgun á sambandi ferðamennsku og kvikmynda hefur verið 

rannsökuð talsvert hérlendis og reynt að finna tengingu á milli hlutverks náttúru Íslands í 

erlendu myndefni og aukinna vinsælda Íslands sem ferðamannastaðar (Ágúst Einarsson, 

2012; Iðnaðar – og viðskiptaráðuneytið, 2015). Eins og áður hefur komið fram leggur 

Íslenska ríkið áherslu á að draga erlend verkefni hingað til lands með boði um 

endurgreiðslur. Ásamt því hafa verið stofnuð ýmis fyrirtæki sem sérhæfa sig í að taka á 

móti erlendu kvikmyndatökuliði og veita því sérhæfða aðstoð (Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið, 2015).  

Mikið vantar upp á rannsóknir tengdar ferðamanninum sjálfum hér á landi og hver 

hegðun hans og upplifun er. Þar með hafa raunveruleg áhrif kvikmynda á ferðamanninn 

sjálfan ekki komið fram. Í þessari þátttökuathugun voru nokkrir staðir á Íslandi, sem 

ferðamenn sækjast í, teknir fyrir en þeir hafa allir birst í alþjóðlegu myndefni. Einblínt var 

á ferðamanninn sjálfan með það í huga hvernig kvikmyndir og annað skemmtiefni geti haft 

áhrif á hegðun hans á stöðunum. Hugmyndir um áhorf og iðkun ferðamanna voru hafðar að 

leiðarljósi ásamt því að ljósmyndahegðun var skoðuð sérstaklega út frá því myndefni sem 

tekið hefur verið upp á svæðinu. Svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar bæði í Danmörku 

(Larsen, 2005) og Austurríki (Graml, 2004) en þrátt fyrir að eiga enn við eru þær komnar 

til ára sinna. Báðar eru þær gerðar fyrir tíma aukinnar notkunar veraldarvefsins og tilkomu 

snjallsíma og samfélagsmiðla. Í grunninn eru þær þó ólíkar innbyrðis ásamt því að vera 

ólíkar þessari rannsókn. Önnur þeirra skoðar ljósmyndatökur ferðamanna ítarlega en ekki 

út frá kvikmyndum (Larsen, 2005) á meðan hin skoðar upptökustað stórmyndar í 

Austurríki og hvernig hugmyndir ferðamanna um staðinn samræmast ímynd heimanna 

(Graml, 2004). Þessi ritgerð notar því hugmyndir úr báðum þessum rannsóknum með því 
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að skoða ljósmyndahegðun ferðamanna á stöðum sem komið hafa fram í alþjóðlegu 

myndefni. Áhorf og iðkun ferðamanna hafa aldrei verið skoðuð út frá alþjóðlegu myndefni 

hér á landi sem er sérstakt vegna aukinna umsvifa í bæði ferðaþjónustu og upptökum 

myndefnis. 

 

2.3 Áhorf og iðkun ferðamanna 

Byltingakennt rit Johns Urrys (2002) The tourist gaze er eitt þekktasta fræðiritið innan 

ferðamálafræðinnar þar sem hann kynnir samnefnt hugtak. Hugtakið hefur verið þýtt sem 

ferðamannaáhorfið og verður það framvegis notað í þessari ritgerð. Þegar fólk ferðast 

horfir það á það sem fyrir augu ber. Horft er á umhverfið hvort sem það er náttúrulegt eða 

manngert með áhuga og forvitni. Áhorfið beinist að því sem er óvenjulegt og ber ekki fyrir 

sjónir fólks á hverjum degi. Þrátt fyrir að áhorf ferðamanna líti út fyrir að vera 

handahófskennt og sjálfsprottið þá liggur því margt að baki. Ferðamannaáhorf er í raun 

skipulagt af mörgum fagaðilum og sérfræðingum sem beina sýn fólks að því sem það á að 

sjá. Áhorf er í raun lærður eiginleiki og ferðamannaáhorfið leggur því áherslur á félagslega 

mótaðan og lærðan eiginleika sjónarhorna (Larsen & Urry, 2011). Það þýðir þó ekki að 

einstaklingar iðki ferðamannaáhorfið eins heldur er það margbreytilegt og tekur mið af 

samfélögum, félagshópum og jafnvel tímabilum í sögu mannkyns (Urry, 2002). 

Ferðamannaáhorfið setur allar sínar áherslur á það sjónræna og birtir ferðamennsku í 

heild sinni sem leið til þess að sjá hluti. Áhorfið hefur varpað ljósi á það hversu margar 

byggingar, hlutir, tækni og venjur tengdar ferðamennsku eru byggðar upp í gegnum linsu 

myndavéla, ljósmynda, auglýsinga, rýmis, ímynda og annarslags hluta. Helsta ánægja 

ferðamanna felst í áhorfi eða sjónrænni neyslu á stöðum sem eru óvenjulegir á einhvern 

hátt (Larsen & Urry, 2011). Þessi ofuráhersla á hið sjónræna þegar kemur að 

ferðamannaáhorfinu er mjög gagnrýnd af fræðasamfélaginu þar sem upplifun snýst um 

annað og meira en eingöngu sjónina. Hugtakið iðkun (e. performance) var því kynnt til 

sögunnar sem viðbót við áhorfið en hún tekur tillit til allra skilningarvitanna sem spila 

saman og móta upplifanir. Iðkun ferðamanna og ferðamannaáhorfið eru í raun tvær hliðar á 

sama peningnum og ættu að dansa saman en ekki stara hvort á annað (Urry & Larsen, 

2011). 
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Iðkun sameinar gjörðir, tilveru, snertingu og sýn í staðin fyrir að einblína eingöngu á 

sjón (Larsen & Urry, 2011). Hún leggur áherslu á hvernig ferðamenn skynja staði á marga 

ólíka vegu líkt og með líkamlegri skynjun. Ferðamenn upplifa staði með öllum 

skilningarvitum sínum með því að borða framandi mat, finna ókunngan ilm, láta 

sólargeislana leika um húð sína, eiga í samskiptum við mismunandi fólk og dansa við nýja 

tónlist (Edensor, 2006). Ferðamenn eru orðnir langþreyttir á því að vera eingöngu 

áhorfendur og vilja upplifa staðinn á annan hátt. Með iðkun er athygli einnig vakin á því að 

ferðamannastaðir eru þannig uppbyggðir að fólk fylgi ákveðinni kóreógrafíu (Urry & 

Larsen 2011). Ýmislegt í umhverfi áfangastaða hefur áhrif á kóreógrafíu ferðamanna. 

Manneskjur eins og leiðsögumenn, landverðir eða atvinnuljósmyndarar geta haft mikil 

áhrif á það hvernig kóregrafía ferðamanna birtist. Einnig geta dauðir hlutir eins og skilti, 

girðingar, útsýnispallar, málverk, póstkort og þess háttar stjórnað áhorfi og iðkun 

ferðamanna. Hvoru tveggja hefur völd til þess að beina fólki að því hvað á að sjá og af 

hverju á að taka mynd (Larsen, 2005).  

Jafnvel þótt að flestir ferðamenn fylgi kóreógrafíu upp að vissu marki þarf hún ekki 

endilega að eiga sér einn höfund. Ferðamennska tengir saman ólíkt fólk við ólík tæki til 

upplýsingaöflunar sem skapar fjölbreyttar og áður óséðar niðurstöður sem voru ekki 

endilega skipulagðar og ekki hægt að sjá fyrir (Franklin, 2012). Það sama á við um iðkun 

en þrátt fyrir að hún sé oft kennd og lærð þýðir ekki að hún sé fyrirfram ákveðin. 

Mikilvægt er að taka inn í myndina að manneskjan getur verið óútreiknanleg og skapandi 

(Garlick, 2002). Það ákvarðast ekki eingöngu af kóreógrafíunni á staðnum heldur setja 

ferðamenn mismunandi merkingu í hlutina og fjölbreyttan svip á svæðið. Þar af leiðandi 

eru ferðamannastaðir í sífelldri endurnýjun í gegnum notkun og iðkun. Staðirnir verða ekki 

ferðamannastaðir nema vegna þess að þeir eru iðkaðir sem slíkir (Urry & Larsen, 2011). 

Þrátt fyrir að hlutar ferðamennsku séu sviðsettir og mótaðir eftir ákveðnum stöðlum eru 

þeir einnig endurmótaðir í gegnum ferðamanninn sem leggur ákveðinn skilning í svæði og 

endurskapar það í gegnum iðkun sína. Iðkun er því ekki óhagganlegt fyrirbæri sem er alltaf 

eins heldur er hún gagnvirk og síbreytilegt ferli sem tekur mið af einstaklingnum, 

samhengi og persónubundinni túlkun (Edensor, 2001). 

Í sambandi við kóreógrafíuna er gott að nefna frásagnir (e. narratives) ólíkra 

einstaklinga. Regina Bendix (2002) fjallar ítarlega um mismunandi sjónarhorn og 

upplifanir fólks af sama staðnum. Þannig getur ákveðinn staður fengið ólíkar merkingar í 

hugum ólíkra einstaklinga. Hún tekur dæmi um Dakota-bygginguna í New York í 
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Bandaríkjunum. Byggingin er talin vera eitt elsta fjölbýlishús borgarinnar en hefur öðlast 

nýja merkingu eftir að tónlistarmaðurinn John Lennon var myrtur þar fyrir utan. Nú 

flykkjast aðdáendur Lennons til að skoða staðinn, ekki vegna arkitektúrsins eða sögu þess 

heldur vegna tengingar þess við einn þekktasta tónlistarmann 20. aldarinnar. Minningar 

ferðamanna og frásagnir þeirra innihalda bæði raunverulega upplifun fólks af staðnum 

ásamt væntingum þeirra til hans. Frásagnir geta oft orðið fyrir áhrifum af fyrirfram gefnum 

hugmyndum og umtali um svæðið sem skapar væntingar sem ferðamaðurinn vill að 

staðurinn uppfylli. Það eru þessar ólíku frásagnir fólks sem geta hjálpað, viðhaldið eða haft 

neikvæð áhrif á ferðamannastað. Ferðamennska er því uppbyggð af mismunandi 

frásögnum og upplifunum einstaklinga (Bendix, 2002). Hugmyndir um það hvernig hlutir 

eiga að vera eða líta út koma oftast úr nánasta umhverfi fólks og geta verið faldar. 

Stundum verða væntingarnar svo miklar að ímyndin verður mikilvægari heldur en 

staðurinn sjálfur. Frekar er leitað eftir einhverju kunnulegu eða þekktu heldur en að 

staðurinn sé skoðaður í heild sinni og merking hans því breyst mikið. Þessi nýja merking 

staðarins er því orðin mikilvægari fyrir ferðamenn heldur en tengingin við landslagið 

(Crang, 1997).  

Lengi hefur verið talað um svið (e. stages) innan ferðamennsku og segja flestir að 

þau séu fjölbreytt og ólík. Algengt er að þeim sé skipt í tvennt, annars vegar eru það þau 

svið sem er vandlega stjórnað, innviðir eru góðir, boðið er upp á auðvelda fólksflutninga 

og er iðkunin skipulögð í kringum ákveðna hluti eða leikmuni. Hins vegar eru það svið þar 

sem mörkin eru óljós, mikið er af öðru fólki sem setur sinn eigin svip á svæðið og 

sögusviðið er því síbreytilegt þar sem minna er um stjórnunartæki (Edensor, 2001). Mótun 

þessara sviða hefst oftast með tilkomu ferðamanna á svæðið og eiga þeir hlut í að móta þau 

í gegnum kóreógrafíuna. Sviðin geta haft jafn mikil áhrif á ferðamanninn og 

ferðamaðurinn hefur áhrif á þau. Vill Edensor (2001) meina að það séu fjögur megin atriði 

sem hafa áhrif á að móta hvernig ferðamannastaðir eru settir á svið. Fyrst talar hann um þá 

helgisiði og leikrit með sögulegu ívafi sem sett eru á svið fyrir ferðamenn. Þetta geta verið 

allt frá samkomum tengdum þjóðhátíðardögum, trúarlegum hefðum eða minningum um 

sagnfræðilega viðburði. Það gefur lítinn kost á túlkun einstaklings þar sem atburðunum er 

komið fyrir á táknrænum og kunnulegum svæðum. Þetta eru sviðsettir viðburðir sem þýðir 

þó alls ekki að þeir geti ekki verið ánægjulegir fyrir fólk að horfa á. Með þessu á hann líka 

við þá staði þar sem ferðamenn verða hluti af leikritinu á þann hátt að þeir upplifi sig sem 

hluta af sviðinu. Sem dæmi má meðal annars nefna Árbæjarsafn þar sem sett er á svið 
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hvernig líf hér á landi birtist fyrr á öldum. Þar fá ferðamenn að umgangast manneskjur og 

upplifa andrúmsloft þessa tíma. Annað atriðið er vettvangur (e.sceneography) og 

sviðsetning hans og nær til þeirra staða sem sérstaklega eru mótaðir til þess að fylgja 

ákveðnum fyrirframgefnum hugmyndum líkt og kaffihús eða hótel með ákveðnu þema. 

Reynt er að stjórna menningarlegu og efnislegu umhverfi þannig að ferðamannaáhorfinu sé 

beint að ákveðnu aðdráttarafli og vörum og í burtu frá því sem ekki á að sjást. Þriðja atriðið 

eru þau rými sem verða fyrir áhrifum fjölmiðla. Rýmið er mótað sem leiksvið með því að 

búa til tengsl á milli fjölmiðla og staðar. Kvikmyndin eða efnið sem tekið er upp veldur því 

auknum vinsældum staðarins hjá ferðamönnum líkt og dæmin hér að framan gefa góða 

mynd af. Minni einstaklings sé að einhverju leyti byggt upp á því sem hann hefur séð í 

sjónvarpinu eða kvikmynd. Síðasta atriðið sem hefur áhrif eru þeir lykilstarfsmenn sem 

geta mótað svið ferðamanna. Þetta er það umhverfi sem ferðamenn neyta og 

starfsmennirnir eiga þátt í að móta (Crang, 1997). Einhverjir starfsmenn fara í hlutverk 

leikstjóra og stýra fólki um svæðið og viðhalda því viðeigandi hegðun og iðkun, þetta geta 

til dæmis verið leiðsögumenn. Það sama á við um starfsmenn sem taka þátt í að setja á svið 

atriði sem teljast á sem hefðbundið atriði svæðisins. Þetta er auðvitað ekki eins svart og 

hvítt og það lítur út fyrir að vera og þarf sviðsetning ferðamannastaða ekki endilega að 

vera eingöngu góður eða slæmur hlutur (Edensor, 2001).  

Rústir hafa alltaf þótt heillandi og verið vinsælar meðal ferðamanna. Meira frelsi er 

til túlkunar á stöðum þar sem rústir eru aðal aðdráttaraflið og er miklu frekar hægt að láta 

ímyndunaraflið reika þar sem staðirnir eru lausir við væntingarnar sem skipulagðir 

ferðamannastaðir hafa (Edensor, 2005). Rústir eru einnig heillandi og aðlaðandi fyrir 

ferðamenn þar sem ákveðin óvissa ríkir á staðnum sem ekki er að finna á flestum 

skipulögðum ferðamannastöðum. Rústaskoðun (e. ruin tourism) einblínir á að skoða rústir 

og staði í niðurníslu sem stemmir frá áhuga á sögu staðarins og að fanga hann á filmu 

(Garrett, 2010). Ferðamenn sem heimsækja rústir hafa oft meiri áhuga á fagurfræðinni sem 

felst í umhverfinu heldur en sögu staðarins og getur staðurinn því orðið leikvöllur 

ferðamannsins þar sem hann gleymir sér í tilfinningum sínum og gerir í raun það sem 

honum sýnist, því þar er lítið um boð og bönn. Niðurníðslan og það frelsi sem felst í henni 

er það sem heillar. Rústir eru mitt á milli menninga og náttúru sem skapar óreiðu í því 

umhverfi sem þær eru í (Edensor í Pálsson, 2013). Rústir eru í raun margræðir staðir þar 

sem samskipti ferðamanna við hið ómannlega geta verið óvænt, vakið undrun og jafnvel 

verið hættulegri en á hefðbundnum ferðamannastöðum. (Kamavasiou í Pálsson, 2013).  
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2.3.1. Ljósmyndahegðun ferðamanna 

Nátengt ferðamannaáhorfinu og iðkuninni er svokallaður túlkunarhringur (e. hermeneutic 

circle), hann er ekki uppruninn í ferðamálafræði en fræðimaðurinn John Urry (2002) tók 

hugtakið upp og aðlagaði að fræðunum. Hugtakið er oftar en ekki notað í tengslum við þá 

kóreógrafíu sem á sér stað þegar ferðamenn taka ljósmyndir og eru þeir oft ómeðvitaðir um 

þetta kerfi sem stýrir ljósmyndatökum þeirra. Hugsa má um túlkunarhringinn sem ákveðið 

afl sem breytir ljósmyndahegðun ferðamanna úr því að snúast um upplifun og að kanna 

ókunn svæði í það að passa inn í ákveðinn fyrirframgefinn ramma. Samkvæmt 

túlkunarhringnum hafa ferðamenn ekki tækifæri til þess að skapa, tjá sig eða upplifa 

eitthvað óvænt (Larsen, 2005). Túlkunarhringurinn er stór hluti af ferðamennsku en getur 

auðvitað haft mismikil áhrif. Fólk ferðast til þess að sjá og mynda það sem það hefur nú 

þegar orðið vitni af í myndrænu formi. Það gæti hafa séð myndir af einhverju svæði í 

bæklingum frá ferðaþjónustufyrirtækjum eða í sjónvarpi sem ýtir því út í að leita af 

stöðunum og iðka þá í samræmi við myndirnar. Ferðalög fólks eru því oftar en ekki byggð 

á einhverju sem það er nú þegar búið að gera sér hugmyndir um og ímynd staðarins því 

mótuð löngu áður en hann er heimsóttur (Urry, 2002). Jafnvel þótt að ferðamaður geti 

stigið út fyrir rammann og skapað umhverfið út frá sjálfum sér á hann erfitt með að skilja 

eftir það sem hann þekkir og þær hugmyndir og vitneskju sem hann hefur um staðinn. 

Hann gæti þrátt fyrir það verið með sína eigin frásögn af svæðinu sem gerir upplifun hans 

einstaka og persónulega (Garlick, 2002). 

Þegar kemur að ferðalögum er það líkaminn en ekki hugurinn sem ferðast í burtu 

frá þekktu umhverfi. Það er hugurinn sem girnist og þráir upplifanir sem fást af ferðalögum 

og mótar þær í minningar sem eru endurupplifaðar og þeim deilt með öðrum (Bendix, 

2002). Til þess að viðhalda minningum tekur fólk ljósmyndir, kaupir póstkort eða tekur 

myndbönd svo auðveldara sé að kalla þær fram á ný og endurmóta. Hugmyndir fólks um 

staði hefur mikið að gera með þessar ljósmyndir en oft reynir fólk að taka myndir sem 

styðja enn frekar við fyrirfram gefnar hugmyndir þeirra. Til dæmis er París sýnd í flestöllu 

myndefni sem “borg ástarinnar” og því er vinsælt að taka rómantíska mynd við Eiffel 

turninn, helsta kennileiti borgarinnar (Larsen & Urry, 2011). Ljósmyndir geta í raun sagt 

mikið um tilveru fólks og tilgang ferðalaga en fyrir fjölmarga eru ljósmyndir nokkurskonar 

sönnun fyrir atburðinum (Larsen, 2005; Jenkins, 2003). 

Ljósmyndir og ljósmyndatökur eru það sem skilgreinir nútíma ferðamennsku best 

enda er það oft ástæða ferðalaga. Ferðalög geta verið tákn um stöðu ásamt því að 
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myndavélin hleypir öðrum inn í heim ferðamannsins. Myndavélar grípa andartak sem í 

raun er liðið og gerir það eilíft í gegnum ljósmyndir sem auðvelt er að draga upp seinna 

meir og færa inn í nútímann (Garlick, 2002). Í bók sinni um ferðamannaáhorfið vildi Urry 

(2002) meina að ljósmyndir væru óaðskiljanlegur hluti áhorfsins og ættu stóran þátt í að 

stjórna því. Þegar fólk ferðast festir það á filmu það sem áhorfið hefur beinst að ásamt því 

að fólk ákveður að einhverju leyti hvert á að ferðast til þess að taka myndir af þessum 

hlutum. Minningar einstaklings eru einnig byggðar upp í kringum ljósmyndir sem síðan 

eru nýttar til þess að segja betur frá staðnum.  

Ásamt þeim fjölmörgu utanaðkomandi áhrifum sem móta ljósmyndahegðun eru 

það einnig persónuleg einkenni líkt og sjálfsmynd sem geta haft mótandi áhrif. Að sama 

skapi geta ljósmyndir haft áhrif á sjálfsmyndina (Crang, 1997). Sjálfsmynd einstaklings er 

mótuð úr fortíð hans þar sem gamlar minningar, sem hægt er að draga upp seinna meir, 

fylgja fólki inn í nútímann. Þar af leiðandi er ekki hægt að sleppa því að minnast á 

tengingu minninga og tækni. Auðvelt er að festa minningar á blað með myndavél og 

endurupplifa þannig augnablikið eftir að það er liðið (Garlick, 2002). Margir telja að 

ljósmyndatökur ferðamanna móti einnig sjálfið á þann hátt að þær segja til um hvað sé 

leyfilegt og hvað sé ekki leyfilegt í samfélaginu. Því sem einstaklingur kýs að taka ekki 

myndir af getur sagt jafn mikið um hann og það sem fram kemur á myndinunum (Garlick, 

2002). Ljósmyndahegðun ferðalanga er oft óaðskiljanlegur hluti af því hvernig hann kynnir 

sig fyrir umheiminum. Ljósmyndun er því hluti af nokkurskonar leikriti sem nútímafólk 

tekur þátt í og skapar þannig þau einkenni og þá ímynd sem það vill setja fram (Larsen & 

Urry, 2011). Þetta ýtir enn frekar undir þær hugmyndir um hið fullkomna frí og að fólk 

sýni þá hlið af sér sem það vill að aðrir sjái (Garlick, 2002).  

Þegar myndatökur eiga sér stað verður fólk oft ofurmeðvitað um sjálft sig og 

líkama sinn, framkomu sína, útlit, siði og umhverfi. Þannig stillir fólk sér upp til að gefa 

frá sér viðeigandi framhlið. Slíkt hefur líka að gera með hvernig einstaklingar sýna fram á 

tengsl sín við aðra, til dæmis að mikilvægt sé að sýna samheldni, heilbrigði og nánd milli 

maka, fjölskyldu eða vina. Snerting er augljósasta merki nándar til dæmis þegar félagar 

grípa í öxlina á hvor öðrum, hjón leiðast og foreldrar halda utan um börnin sín. Þar af 

leiðandi getur fólk stýrt þeirri ímynd sem það setur fram til annarra einstaklinga. 

Myndatökur ferðamanna skapa og sýna líkamlega nánd þar sem myndavélin hefur einnig 

þann eiginleika að draga fólk nær hvort öðru. Það getur þýtt að að myndatöku lokinni er 
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nándin ekki eins mikil milli einstaklinganna og leit út fyrir á myndinni sjálfri (Larsen & 

Urry, 2011). 
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3 Aðferðir 

Í þessari rannsókn var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative methods), 

en etnógrafía (e. ethnography) var notuð til að afla gagnanna. Þátttökuathugun (e. 

participant observation) var aðal rannsóknartólið og var framkvæmd á nokkrum 

rannsóknarsvæðum (Punch, 2014). Staðirnir sem rannsakaðir voru hafa allir komið fyrir í 

alþjóðlegu myndefni. Annars vegar er það flugvélaflakið á Sólheimasandi sem var í 

myndbandi poppstjörnunnar Justin Bieber og hins vegar voru það upptökustaðir 

Krúnuleikanna (e. Game of Thrones) við Þórufoss í Kjós, á Þingvöllum og við 

Þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal. Staðirnir voru skoðaðir með það í huga hvort að alþjóðlegar 

vinsældir myndefnisins hefði áhrif á áhorf og iðkun ferðamanna.  

Hér að neðan verður farið ítarlega í skilgreiningar þessara aðferða og vali á 

rannsóknarsvæðum. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Þessi rannsókn byggir á empírískum rannsóknum (e. empirical research) en það vísar til 

þess að þekkingu og gögnum er aflað með reynslu. Lykilhugmyndin í empírískum 

rannsóknum er sú að afla gagna til þess að svara spurningum og þróa og prófa hugmyndir. 

Til að afla empírískra gagna er hægt að nota megindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem 

notast er við tölfræðilegar upplýsingar, eða eigindlegar rannsóknaraðferðir, þar sem notast 

er við aðrar upplýsingar en tölfræðilegar. Empírískar rannsóknir eru vinsælustu rannsóknir 

félagsvísinda í dag (Punch, 2014). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru fjölbreyttar og 

byggja á mismunandi sjónarhornum. Meðal einkenna þeirra er rannsóknarvinna í 

raunverulegum aðstæðum, meðal annars á vettvangi, þar sem markmiðið er að skilja 

samhengi hlutanna og þá merkingu sem manneskjur leggja í líf sitt. Rannsakandi er 

aðalverkfærið og fyrirframgefnar hugmyndir hans eru skildar eftir. Gögnin eru lýsandi og 

niðurstöður eru settar fram í orðum. Innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru fjögur 

rannsóknarsnið (e. research design); tilviksrannsókn (e. case study), etnógrafía (e. 

ethnography), grunduð kenning (e. grounded theory) og starfendarannsókn (e. action 

research). Rannsóknarsniðið brúar bilið milli rannsóknarspurningar og gagnaöflunar, í því 
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felst áætlun um það hvernig skuli framkvæma rannsóknina. Etnógrafía þótti henta best við 

þessa rannsókn þar sem að hún snýst um að rannsaka og túlka menningarlega og táknræna 

hegðun einstaklinga, félagshópa og félagskerfa (Punch, 2014). Það er til dæmis gert með 

sjónrænni etnógrafíu (e. visual etnhograhy) sem felst í því að flétta saman tækni og 

rannsóknaraðferðir. Þannig er tæknin nýtt til þess að halda utan um þau gögn sem aflað er. 

Þau eru því á rafrænu formi sem ljósmyndir, myndbandsupptökur, hljóðupptökur eða 

annað slíkt og er ætlað að fanga og túlka skynjun og félagslegan raunveruleika einstaklinga 

(Given, 2008). Með sjónrænni etnógrafíu er rannsakendum ekki ætlað að sýna fram á 

hlutlægan og raunsannan veruleika heldur að sýna upplifanir sínar á raunveruleikanum. 

Sjónrænu gögnin eru notuð textanum til stuðnings og til að sína enn fremur fram á 

niðurstöður rannsóknarinnar (Pink, 2013).  

Innan etnógrafíu eru fjölbreyttar leiðir til að afla gagna, meðal annars viðtöl, 

samtöl, athuganir og rýnihópar svo eitthvað sé nefnt. Þátttökuathugun (e. participant 

oberservation) er algengasta rannsóknartólið innan etnógrafíu. Gagnasöfnun fer þá fram á 

vettvangi, rannsakendur setja sig í hlutverk rannsóknarefnisins og eru hluti af upplifuninni. 

Í þessu tilfelli er tilgangurinn að setja sig í fótspor ferðamanna og reyna að dýpka skilning 

á gjörðum og hegðun þeirra (Punch, 2014). Þessi rannsóknaraðferð þótti henta einkar vel 

þar sem ætlunin var að skoða ferðamennina sjálfa, einblína á hegðun þeirra og iðkun á 

ákveðnum ferðamannastöðum. Innblástur að rannsókninni var fenginn frá Larsen (2005) 

sem framkvæmdi sjónræna etnógrafíu á fjölskylduáhorfinu. Þar hann skoðar hvernig 

ljósmyndatökur fjölskyldna á vinsælum ferðamannastað í Danmörku birtast honum. Hann 

notaði myndavél til að styðja enn frekar við rannsókn sína og var slíkt hið sama gert í 

þessari rannsókn.  

Fylgst var með hegðun ferðamanna, hvert þeir voru að beina myndavélinni, hverju 

þeir vildu ná á mynd og hvernig þeir stilltu sér upp. Myndavélinni var ekki beint að 

aðdráttaraflinu á staðnum líkt og myndavélum ferðamannanna heldur að þeim sjálfum. 

Markmiðið var að fanga ferðamenn og þeirra áhorf í gegnum myndavélina. Fjöldi 

ferðamanna með myndavélar var á staðnum og féllu rannsakendur því vel inn í hópinn. 

Ekki var sérstaklega reynt að fela það að um rannsókn væri að ræða og ferðamenn tóku 

ekki sérstaklega eftir rannsakendum eða létu þá trufla sig. Rannsakendur létu sem minnst 

fyrir sér fara til að kalla fram sem eðlilegasta mynd af áhorfi og hegðun ferðamanna. 

Ferðamenn voru ekki beðnir sérstaklega um að stilla sér upp fyrir rannsakendur heldur var 

markmiðið að fanga þá sjálfa taka myndir og stilla sér upp fyrir framan sína eigin 
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myndavél. Það er ákveðin takmörkun sem fylgir því að nota myndavél til að afla gagna. 

Ekki er því haldið fram að myndirnar sem teknar voru séu endanlegur raunveruleiki heldur 

sá raunveruleiki sem bar fyrir augu rannsakenda á meðan þátttökuathugun stóð. Samkvæmt 

Larsen (2005) eru ákveðnar hömlur á þeim raunveruleika sem myndavélarnar fanga. Fyrst 

og fremst er það hlutlægni rannsakenda sem mynda það sem þeir vilja mynda og velja 

hvaða myndir skal nýta í textann sjálfan. Einnig ná myndavélar aðeins einu augnabliki af 

allri iðkuninni þar sem alltaf vantar hegðunina á undan og eftir að myndin var tekin. Ásamt 

því að merking ljósmynda er aldrei augljós og þarf því alltaf ákveðna túlkun. Því er hægt 

að túlka myndirnar á ýmsa vegu til þess að þær fái ákveðna merkingu.   

Til viðbótar við ljósmyndirnar voru athugasemdir ritaðar niður á blað. Þá voru 

einnig tekin stutt, óformleg og óstöðluð viðtöl við ferðamenn á stöðunum sem líktust meira 

léttu spjalli en viðtölum. Þannig var reynt að skilja enn betur ástæðurnar að baki myndanna 

og hvort að hegðun ferðamannanna tengdist skemmtiefninu sem rannsakendur miðuðu við. 

Greining á gögnunum fór fram eftir vettvangsvinnu þar sem rýnt var enn frekar í 

myndirnar sem teknar voru og þær bornar saman við athugasemdir sem höfðu verið 

skrifaðar niður. Skoðað var hvernig líkamstjáning einstaklinga var, hvað þeir vildu fanga 

með myndunum, hvert áhorfinu var beint og endurtekin þemu dregin fram og greind. 

Skjáskot úr þáttunum og tónlistarmyndbandinu voru borin saman við myndirnar af 

ferðamönnunum og reynt var að finna samsvörun þar á milli. Í niðurstöðunum voru gögnin 

túlkuð og meðal annars sett fram á myndrænan hátt og rannsóknarspurningunni var svarað 

í umræðum.  

 

3.2 Val á stöðum til rannsóknar 

Ákvörðun var tekin um að takmarka rannsóknina við tvær tegundir ólíks myndefnis. 

Myndband Justins Biebers við vinsælt lag sitt I’ll show you er allt tekið upp á Íslandi en 

ákveðið var að taka aðeins einn stað til umfjöllunar. Varð flugvélaflakið á Sólheimasandi 

fyrir valinu vegna sérstöðu sinnar en það nýtur nú vinsælda sem enginn bjóst við. Algjör 

auðn er í kringum flakið og þar er ekkert annað í nágrenni nema sjórinn og svartur 

sandurinn. Þetta er algjör andstaða við hinn staðinn sem varð fyrir valinu. Upphaflega 

ætluðu rannsakendur eingöngu að taka Þingvelli fyrir í rannsókn sinni vegna þeirra atriða 

sem voru tekin þar upp fyrir Krúnuleikana. Þegar allt kom til alls reyndist það erfitt þar 

sem Þingvellir eru gríðarlega þekktur staður um allan heim vegna jarðfræðilegrar og 
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sagnfræðilegrar sérstöðu sinnar. Þess í stað var ákveðið að fara í ferð sem skipulögð hafði 

verið út frá upptöku þáttanna og staðirnir enduðu því þrír talsins, Þórufoss í Kjós, 

Stakkagjá á Þingvöllum og Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal. Þessir staðir urðu fyrir valinu 

bæði vegna þess sem þeir eiga sameiginlegt og þess sem greinir þá að. Staðirnir njóta allir 

mikilla vinsælda nú til dags með aukinni komu ferðamanna til landsins. Efnið sem þar var 

tekið upp var í grunnin mjög ólíkt og nýtur vinsælda ólíkra hópa samfélagsins en Justin 

Bieber er vinsælli á meðal yngri kynslóðarinnar á meðan Krúnuleikarnir fanga athygli 

annars aldurhóps. Tónlistarmyndbandið er létt og skemmtilegt á meðan þættirnir um 

krúnuleikana eru uppfullir af myrkri og drunga. Þannig eru mismunandi eiginleikar 

staðanna nýttir til hins ítrasta. Staðirnir sjálfir eru einnig miklar andstæður og er það ein af 

megin ástæðunum fyrir því að þeir urðu fyrir valinu. 

Myndband poppstjörnunar Justins Biebers var tekið upp þegar hann kom fyrst 

hingað til lands sumarið 2015. Í myndbandinu fór hann um Suðurlandið, meðal annars við 

Skógarfoss og á Sólheimasand þar sem hann fór upp á þak vélarinnar og renndi sér á 

hjólabretti (Stefán Árni Pálsson, 2015). Myndbandið varð mjög vinsælt og er nú í dag 

komið með yfir 360 milljón áhorf á myndbandasíðunni YouTube (Bieber, 2015). Hann er 

þó ekki sá eini sem tekið hefur upp tónlistarmyndband á þessu svæði en sama sumar kom 

tökulið frá Bollywood og tók upp myndband þar fyrir vinsæla kvikmynd (Tryggvi Páll 

Tryggvason, 2015).  

Þættirnir um Krúnuleikana eru einir vinsælustu sjónvarpsþættir sem gerðir hafa 

verið. Sem dæmi má nefna að rúmlega 25 milljónir manns að meðaltali horfðu á hvern þátt 

úr nýjustu seríu sjónvarpsþáttanna og inn í því eru ekki tölur yfir þá sem horfa ólöglega á 

þættina (Robinson, 2016, 19. júlí). Þingvellir er staður með margfalda merkingu. Hann er 

þekktur fyrir að búa yfir merkilegum hluta af sögu þjóðarinnar, menningu og einstakri 

jarðfræðilegri sögu. Nú til dags eru Þingvellir líklega þekktastir fyrir að vera einn helsti 

ferðamannastaður Íslands. Mörg þúsund ferðamenn koma og virða fyrir sér ótrúlegt 

landslag og sérstöðu svæðisins á heimsvísu sem jarðfræðilegt undur (Katrín Loftsdóttir & 

Katrín Anna Lund, 2016). Þórufoss er tignarlegur foss, staðsettur í Laxá í Kjós. Hann er 

efsti fossinn í ánni en einnig sá hæsti (Kjós, á.á.). Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal er 

tilgátuhús reist á rústum höfuðbýlisins Stöng, sem talinn er hafa farið í eyði í Heklugosi 

árið 1104. Bærinn var reistur í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974 en 

byggingu hans lauk þremur árum síðar. Byggð var eins nákvæm eftirmynd bæjarrústanna 

og kostur gafst en reynt var að gefa, á trúverðugan hátt, góða mynd af húsakynnum 
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íslenskra höfðingja á þjóðveldisöld (Þjóðveldisbærinn, á.á.). Flugvélaflakið á 

Sólheimasandi hefur allt aðra sögu en það hefur legið þar síðan 1973 að mestu 

afskiptalaust. Ekki voru talin mikil verðmæti í því og sá enginn þann möguleika að þetta 

yrði síðar meir vinsæll ferðamannastaður (Stein, 2016). Vegna þess hve saga þessara staða 

er ólík og að um er að ræða náttúruleg undur annars vegar en mannlegar rústir hins vegar 

eru þeir hentugir til samanburðar. Á yfirborðinu lítur út fyrir að þeir eigi ekkert 

sameiginlegt annað en að hafa allir birst í alþjóðlegu myndefni.  

Var þátttökuathugun nýtt til þess að skoða hvort einhverra áhrifa gætti þegar iðkun 

og áhorf ferðamanna var skoðað á nokkrum stöðum út frá því að þeir höfðu birst í 

alþjóðlegu myndefni. Þannig var fylgst náið með ferðamönnum sem heimsóttu staðina, 

myndatökur þeirra skoðaðar sérstaklega og rætt við þá um hvaðan hugmyndin um að 

heimsækja staðinn kom. 
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4 Þátttökuathugun 

Hér verður fjallað um þátttökuathuganir sem framkvæmdar voru í vettvangsferðum á 

ferðamannastöðunum sem voru til rannsóknar. Ferðirnar voru farnar á fyrri hluta ársins 

2017. Fyrst var farið um upptökustaði Krúnuleikanna sem eru Þórufoss í Kjós, Stekkjagjá á 

Þingvöllum og Þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal. Einnig var farið í tvær ferðir austur á 

Sólheimasand að flugvélaflakinu sem þar liggur í fjörunni. Var þetta gert til að afla gagna 

fyrir rannsóknina og verður stuðst við ljósmyndir og nótur sem rannsakendur tóku niður á 

meðan á þátttökuathugun stóð.  

4.1 Upptökustaðir Krúnuleikanna 

Vettvangsvinna fyrir þátttökuathugun um upptökustaði Krúnuleikana (e. Game of thrones) 

fór fram þann 31. janúar 2017 og var í formi skipulagðar rútuferðar á vegum 

ferðaþjónustufyrirtækis. Ferðin var rúmlega átta klukkustundir og voru um það bil 30 

manns í henni. Farið var frá Reykjavík klukkan tíu að morgni og var stoppað á nokkrum 

stöðum sem allir áttu það sameiginlegt að hafa verið upptökustaður atriða úr þáttunum. 

Leiðsögumaðurinn var íslenskur maður sem hafði unnið sem aukaleikari í þáttunum og gat 

því sagt ýmsar sögur sem voru ekki á allra vitorði. Leiðina sem farin var má sjá á mynd 1.  

 

 

Mynd 1. Kort af leiðinni sem farin var í ferð um upptökustaði Krúnuleikanna. Áfangastaðir eru merktir inná 

kortið með rauðu. (Heimild: Landmælingar Íslands). 
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Þættirnir um Krúnuleikana eru þekktir um allan heim og njóta mikilla vinsælda. 

Þeir eru úr smiðju sjónvarpsstöðvarinnar HBO og gerðir eftir bókum höfundarins George 

R. R. Martin. Sögusviðið er ævintýralandið Westeros sem riðar á barmi stjórnleysis eftir að 

konungur þess er myrtur. Margar stríðandi fylkingar rísa upp og sækjast allar eftir 

yfirráðum yfir konungsdæminu. Westeros er stórt land þar sem í suðri er endalaust sumar 

en í norðri er endalaus vetur. Vegna umskipta er veturinn að fara taka yfir og getur hann 

varað á öllu landinu í fjölda ára. Djúpt í norðri liggur veggur í gegnum allt landið sem er 

yfir tvö hundruð metrar á hæð. Er veggnum ætlað að vernda landið fyrir þeim hrylling og 

myrkru öflum sem handan hans býr. Koma vetursins veitir á slæmt og átök milli landsvæða 

ýta undir vandamál landsins (Martin, 1996). 

Í ævintýralegum heimi sjónvarpsþáttanna leggja framleiðendurnir mikla áherslu á 

að hafa hlutina sem raunverulegasta til að þurfa að reiða sig sem minnst á tölvutækni. Það 

þýðir að þeir ferðast heimshornanna á milli og taka upp atriði eftir því landslagi sem við á. 

Til dæmis eru atriði sem eiga að gerast á suðurströnd Westeros tekin upp í Króatíu og þau 

atriði sem eiga að gerast á norðanverðu landinu og handan veggjarins eru tekin upp á 

Íslandi. Handa hans er ekkert nema snjór og auðn og passar því ákveðnir staðir á Íslandi 

vel inn í þá ímynd. Hér á landi er auðvelt aðgengi að því umhverfi sem framleiðendurnir 

leita af og því hafa fjölmörg atriði verið tekin upp, til dæmis á Þingvöllum og á 

miðhálendinu (Ísland í Dag, 2011).  

Vegna þess hversu vinsælir þættirnir eru hefur reynst auðvelt að markaðsetja 

fjöldann allan af hlutum sem tengjast þeim. Markaðssetning upptökustaða þáttanna var 

ekki undanskilin og heimsækja sífellt fleiri staðina hvort sem er frítt eða gegn kostnaði. 

Staðirnir sem birtast í þáttunum og eru teknir hér á Íslandi eru m.a. Þórufoss í Kjós, 

Stekkjagjá á Þingvöllum og Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal (Þórhildur Þorkelsdóttir, 2013). 

Þessir staðir eru allir á sunnanverðu landinu og liggja tiltölulega nálægt hvorum öðrum. 

Hafa nokkur fyrirtæki nú þegar byrjað að selja ferðir þar sem þessir staðir eru heimsóttir 

(Grayline, á.á.). 

Fyrsta stopp ferðarinnar var Þórufoss í Laxá í Kjós (sjá mynd 2). Fossinn er ekki 

mjög þekktur en er tignarlegur og nokkuð hár. Hann þykir ekki skera sig úr frá öðrum 

fossum landsins hvorki hvað varðar fegurð né mikilfengleika. Áin sem hann rennur í er 

mun þekktari en fossinn sjálfur en hún er ein af betri laxám landsins. Þrátt fyrir það birtist 

hann í fjórðu þáttaröð Krúnuleikanna þar sem ungur geitahirðir situr og kastar steinum í 

fossinn þegar dreki birtist, spúandi eldi, og rænir geitunum hans. Áhugavert er að hugsa út 
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í að atriðið átti að eiga sér stað í sunnanverðri Westeros þar sem veðrið er mun betra og eru 

flest atriðin þaðan tekin upp á suðlægari slóðum.  

 

 

Mynd 2. Stiklur úr Krúnuleikunum þar sem Þórufossi í Kjós bregður fyrir og sést í hlíðina fyrir ofan fossinn. 

(Heimild: HBOa) 

 

Annað stoppið var Stekkjagjá á Þingvöllum. Þingvellir er mjög merkingabær staður 

og táknar í augum Íslendinga annað og meira en í augum erlendra ferðamanna. Staðurinn 

er hluti af sögu þjóðarinnar en Alþingi, eitt elsta þing í heimi, var fyrst stofnað á 

Þingvöllum árið 930 og kom þar saman alveg til ársins 1798 (Þingvellir, á.á.a). Í 

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar lék staðurinn einnig stórt hlutverk. Ráðamenn notuðu 

Þingvelli sem sameiningartákn fyrir Íslendinga og var meðal annars gefið til kynna að 

Þingvellir væru fæðingarstaður íslensku þjóðarinnar. Staðurinn táknaði einnig sjálfstæði 

landsins á fyrri öldum, það er að segja áður en landið fór undir stjórn Noregs og síðar 

Danmerkur (Katrín Loftsdóttir & Katrín Anna Lund, 2016). Einnig var fyrsti þjóðgarður 

Íslands stofnaður þar árið 1930 (Þingvellir, á.á.a). Þingvellir fengu síðan enn aðra 

alþjóðlega merkingu fyrir rúmlega tíu árum þegar staðurinn var settur á heimsminjaskrá 

UNESCO en hann er talinn hafa einstakt gildi fyrir alla heimsbyggðina bæði vegna 

menningar- og náttúruminja (Þingvellir, á.á.b). Þingvellir eru því mjög merkilegir bæði 

hvað varðar einstaka jarðfræðilega eiginleika og sögulega tenginu við land og þjóð 

(Þingvellir, á.á.c). Þessi staður kom fyrir í fjórðu seríu þáttanna og var gjáin notuð sem 

inngangurinn að Dalnum (e. The Vale) sem er heimili Arryn ættarinnar, einnar 

aðalsmannaættar þáttanna (sjá mynd 3). Í miðri gjánni var að finna Blóðhliðið (e. The 

Bloody Gate) og var það verndað af mörgum hermönnum (sjá mynd 4). Gjáin kom þó fram 

í fleiri en einu atriði þáttanna og var bæði notuð sem inngangurinn að Dalnum og sem 

hvíldarstaður villimannanna (e. wildlings) og voru þau bæði eftirminnileg fyrir áhorfendur. 
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Mynd 3. Stikla úr Krúnuleikunum. Blóðhliðið í Stekkjagjá. Hér hefur þó mikil eftirvinnsla verið gerð og 

kastalinn settur inní í atriðið. (Heimild: HBOb).  

 

Mynd 4. Stikla úr Krúnuleikunum. Séð ofan í gilið af Blóðhliðinu, hermenn standa vörð um hliðið. (Heimild: 

HBOc).  

 

Síðasta stoppið sem tengdist Krúnuleikunum í þessari ferð var Þjóðveldisbærinn í 

Þjórsárdal. Eins og áður kom fram var Þjóðveldisbærinn reistur í tilefni af 1100 ára afmæli 

Íslandsbyggðar, á grunni höfuðbýlisins Stangar. Bærinn samanstendur af tveimur gömlum 



27 

torfbæjum, annað húsið var kirkja en hitt íbúðarhús. Hann er merkilegur fyrir íslensku 

þjóðina þar sem hann er eins nákvæm eftirmynd af raunverulegum húsakynnum fyrrum 

höfðingja og famast er unnt. Þar af leiðandi er þetta mikilvægur menningararfur um 

merkilegt tímabil í sögu þjóðar (Þjóðveldisbærinn, á.á.). Atriði úr fjórðu seríu 

Krúnuleikana var tekið upp þar. Í þáttunum bjuggu saklausir bændur á bænum sem 

villimennirnir (e. wildlings) koma og myrða þá á grimmilegan hátt (sjá mynd 5, 6 og 7). 

Bærinn sjálfur spilar ekki stórt hlutverk í þættinum en umhverfið í kringum hann sést 

mikið þar á meðal er lítill foss sem rennur í hlíðinni fyrir aftan bæinn. 

 

 

Mynd 5. Stikla úr Krúnuleikunum. Séð aftan á Þjóðveldisbæinn. (Heimild:HBOd).  

 

 



28 

 

Mynd 6. Stikla úr Krúnuleikunum. Ygritte, ein af villimönnunum, fyrir framan fossin sem er staðsettur í 

hlíðunum hjá bænum. Minnisstætt atriði fyrir aðdáendur þáttanna. (Heimild:HBOd). 

 

Mynd 7. Stikla úr Krúnuleikunum. Villimennirnir að drepa þorpsbúa, sést í kirkjuna fyrir aftan þá. 

(Heimild:HBOd). 

 

4.1.1. Sviðsetning staðanna 

Þar sem um var að ræða skipulagða ferð um upptökustaði Krúnuleikanna var reynt eftir 

fremsta megni að skapa sögusvið þeirra á stöðunum. Leiðsögumaðurinn var klæddur í 

búning í anda þáttanna sem tengdi ferðina frekar við þá. Hann var svartklæddur í síðri kápu 
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með loðfeld um herðarnar og í belti hans hékk sverð svo karaktersköpun hans var ítarleg. 

Sér til stuðnings var hann einnig með myndir af atriðum úr þáttunum sem sýndu 

nákvæmlega þau atriði sem tekin voru upp á stöðunum. Á hverjum og einum stað nýtti 

hann þessar myndir til að aðstoða fólk við að tengja svæðið við þættina og það umhverfi 

sem notað var. Í hvert skipti sem farið var aftur inn í rútu gengu viðeigandi myndir á milli 

manna svo allir gátu skoðað þær ítarlega. Þannig voru svæðin auðveldlega tengd 

persónunum og sögusviði leikanna. Staðirnir fjarlægðust því upphaflega merkingu sína um 

sagnfræðilegt mikilvægi eða náttúruundur og fóru frekar yfir í það að vera sögusvið 

Krúnuleikanna. Leiðsögumaðurinn beinir því augum fólksins að þeim stöðum sem birtust í 

þáttunum og nýtir sér þá uppbyggingu sem nú þegar hefur orðið á svæðunum. Samt sem 

áður reynir hann að draga augu fólks frá því sem staðirnir öðluðust frægð fyrir og búa þeim 

nýja merkingu. Þar með hefur hann tekið virkan þátt í því að móta nýtt svið á stöðunum 

sem er samþykkt af aðdáendum þáttanna (Edensor, 2001).  

Nokkur munur er á milli staðanna þegar kemur að því hvernig svið hafa verið 

sköpuð. Þannig eru Þingvellir til dæmis mjög skipulagt svæði og útsýnispöllum stillt upp 

yfir þeim svæðum sem þykir vert að skoða, þar eru bílastæði og göngustígar sem auðveldar 

fólki aðgengi að svæðinu. Með þessu er iðkunin skipulögð í kringum ákveðna hluta 

svæðisins. Það sama má segja um Þjóðveldisbæinn í Þjórsárdal en þar er merkt bílastæði 

ásamt því að greiða þarf aðgangseyri inn í bæinn. Upplýsingaskilti eru bæði við bílastæðin 

og húsin sjálf þar sem hægt er að lesa sig til um sögu þeirra og fá almennar upplýsingar um 

svæðið. Þórufoss er aftur á móti ekki skipulagt svæði þrátt fyrir að merkt bílastæði sé við 

hann. Þar eru engir stígar né upplýsingar að fá um fossinn sjálfan en aftur á móti hafa 

myndast slóðar vegna átroðnings gesta sem ferðamenn fylgja. Það er þó vert að benda á að 

lítið annað er í umhverfi fossins sem augu ferðamanna beinist að og er það því aðal 

aðdráttaraflið. Samspil þessara þátta, myndanna sem leiðsögumaðurinn hefur ásamt 

sögunum sem hann segir móta sögusvið Krúnuleikanna og umbreyta þeim sviðum sem 

þegar eru til staðar (Edensor, 2001).  

Hugmyndir Edensor (2001) um mótun sviða eiga hér vel við og nefnir hann fjögur 

atriði sem flest er hægt að yfirfæra yfir á staðina. Svæðunum er þannig stillt upp og þau 

sérstaklega mótuð til þess að passa inn í hugmyndir um sjónvarpsþættina. Ferðamenn 

leitast ekki eingöngu eftir að sjá náttúrlega fegurð heldur vilja þeir komast í fótspor 

sjónvarpsþáttapersóna sem þeir hafa fylgst með á sjónvarpskjáum sínum. Þessi nýja 

merking breytir því hvernig fólk upplifir staðina og reynir að sýna aðra hluti á myndum 
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sínum heldur en vaninn er, ásamt því að tengja á annan hátt við svæðið. Í staðinn fyrir að 

sjá eingöngu Þórufoss sjá þeir dreka fljúgandi yfir fossinn. Stekkjagjá er ekki eingöngu 

hluti af merkilegu svæði Þingvalla heldur staðsetning eins harðbyggðasta hliðs í landi 

Westeros. Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal er ekki lengur eingöngu endurbygging af fornum 

íslenskum bæ heldur staður þar sem fjöldi saklausra einstaklinga voru myrtir af 

villimönnum. Áhorfi ferðamanna er því beint að því sem ætlast er til að þeir vilji sjá á 

meðan aðrir hlutir svæðanna falla í skuggann. Augljósasta áhrifaatriðið sem stjórnar 

sviðsetningu svæðanna eru áhrif fjölmiðla á það en um er að ræða ferð sem stíluð er beint 

inn á aðdáendur sjónvarpsþátta. Svæðin hafa því birst fólki áður á sjónvarpsskjánnum og 

minningar þeirra mótaðar eftir því. Þessar minningar eru síðan kallað fram aftur með 

ljósmyndunum sem leiðsögumaðurinn sýnir þeim. Tenging fólks við svæðið er því allt 

önnur og fólk leitar eftir því að sjá staðina í öðru ljósi. Leiðsögumaðurinn lagði sig einnig 

fram við það að fara í hlutverk leikstjóra og stýra fólki um svæðið og tekur þannig virkan 

þátt í því að móta sviðið.  

Ferðin um upptökustaðina var alls ekki ólík þeim sem Grundolf Graml (2004) lýsir 

um upptökustaði Söngvaseiðs í Austurríki. Þar hafa staðirnir öðlast allt aðra merkingu 

vegna tengingar sinnar við myndina og skerast á við þær hugmyndir sem heimamenn hafa 

um staðina. Það sama má sjá gerast í þessari ferð en ferðamennirnir reyndu að tengja 

öðruvísi við svæðið heldur en heimamaður myndi gera. Í íslensku samhengi tákna þessir 

staðir eitthvað allt annað en það að hafa birst í vinsælum sjónvarpsþáttum. Það er þó vert 

að benda á það að þættirnir njóta einnig mikilla vinsælda hér á landi og þessir staðir því 

öðlast frekari merkingu fyrir þá heimamenn sem horfa á þættina (Graml, 2004). Þar af 

leiðandi hafa frásagnir staðanna breyst umtalsvert og ferðamönnum gefið meira frelsi til 

túlkunnar vegna þessarar nýju tengingar (Bendix, 2002). Líklegt er að svæðin fái ekki 

þessa nýju merkingu nema vegna þess að farið var í skipulagða ferð sem hafði þann tilgang 

að tengja staðina við þættina. Þar með er ekki sagt að þetta sé slæmur hlutur heldur eykur 

þetta enn frekar á merkingu náttúru Íslands.  

 

4.1.2. Áhorf, iðkun og kóreógrafía ferðamanna 

Við Þórufoss var kóreógrafían frjálsleg, þar sem merkta göngustíga var ekki að finna en 

troðnir slóðar fyrri gesta beindu ferðamönnum áfram. Leiðsögumaðurinn spilaði stórt 

hlutverk við fossinn þar sem hann sá um að leiða hópinn um svæðið. Flestir söfnuðust 
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saman hjá honum fyrst um sinn til að hlýða á það sem hann hafði að segja um hlutverk 

fossins í atriðum þáttanna. Þannig beindi hann áhorfi ferðamannanna strax að fossinum. 

Það sem meira er þá reyndi hann að flétta allt svæðið í kringum fossinn inn í frásögnina 

meðal annars beindi hann áhorfi ferðamanna upp í hlíðina fyrir ofan ánna. Atriðið við 

fossinn var mjög minnistætt og sýnir þegar að drekinn flýgur í burtu með geit sem hann 

hafði rænt. Drekinn flýgur því fram hjá fossinum og út hlíðina sem leiðsögumaðurinn benti 

á. Þrátt fyrir tilraunir hans til að beina áhorfinu frá fossinum og að hlíðinni gengu þær ekki 

sem skyldi og voru örfáir sem tóku myndir af því síðarnefnda. Tilkomumikið útsýnið við 

fossinn fangaði strax ferðamennina sem tóku upp myndavélarnar og snjallsímana. Áhorfið 

beindist helst að fossinum enda eru mjög góðar aðstæður við brúnir gilsins til að ná góðri 

mynd. Fyrir suma var það þó ekki nóg og eftir smá tíma klifraði maður niður á stall sem 

leiðir út frá brúninni og var því kominn nær fossinum (sjá mynd 8). Eftir það var eins og 

ísinn hafi verið brotinn og fleiri fylgdu í kjölfarið. Þegar komið var niður á stallinn virtist 

sem ferðamaðurinn væri einn á staðnum, þar sem ekki sást í aðra einstaklinga. Mikilvægt 

var því að hafa fossinn í bakgrunn svo að staðsetningin sæist vel.  

 

 

Mynd 8. Stallur sem liggur niður í gljúfrið sem fossinn rennur í. Þessi maður stillir sér upp með fossinn (úr 

mynd) í bakgrunn. Mynd: JRS. 
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Ferðamenn gengu frjálsir um svæðið og nutu umhverfisins, ekki aðeins með 

augunum heldur einnig öðrum skilningarvitum. Þeir sáu fossinn, heyrðu niðinn í honum og 

þeir sem fóru næst honum fundu vatnsdropa á andliti sínu. Ferðamennirnir voru því ekki 

eingöngu áhorfendur heldur upplifðu þeir staðinn enn frekar í gegnum iðkunina (Larsen & 

Urry, 2011). Fossinn í sjálfu sér er nægilega mikið aðdráttarafl fyrir fólk svo hann sé 

hafður í bakgrunni hvort sem hann hafi sést í þáttunum eða ekki. Þegar kom að 

ljósmyndatökum ferðamannanna tóku þeir sem voru einir á ferð sjálfsmyndir eða báðu aðra 

í ferðinni að taka myndir af sér. Þeir sem voru með einhverjum öðrum stilltu sér upp 

saman, hölluðu sér upp að hvorum öðrum eða héldu utan um hvorn annan (sjá mynd 9). 

Með slíkri hegðun sýna þeir kærleikan sem á milli þeirra ríkir en einnig er tilgangurinn að 

geta sýnt öðrum einstaklingum þau tengsl sem eru á milli þeirra (Larsen, 2005). Við 

fossinn var stoppað stutt þar sem veðrið var ekki með besta móti og spilaði það stórann þátt 

í upplifun ferðamannanna. Það var mikil rigning og rok ásamt því að skyggni var lítið 

vegna þoku. Þeim fannst því nóg að fara út, taka myndir og svo strax aftur inn í rútu.  

 

 

Mynd 9. Par hallar sér að hvort öðru á meðan annar ferðamaður tekur mynd af þeim með Þórufoss í 

bakgrunn. Mynd: JRS. 
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Keyrt var um Kjósarskarð úr Kjós yfir á Þingvelli og stoppað við Stekkjagjá. Þar er 

útsýnispallur yfir gjánna og söfnuðust ferðamennirnir fyrir á honum á meðan 

leiðsögumaðurinn fór yfir atriðin í þáttunum sem þarna voru tekin. Útsýnispallurinn er 

bæði notaður sem stjórnunartæki ásamt því að vera byggður til að vernda viðkvæmt 

undirlagið og náttúruna í kring. Útsýnispallurinn er ekki miðaður sérstaklega inn á 

aðdáendur Krúnuleikanna þar sem vinsælt er að koma og skoða hana þrátt fyrir að hafa 

aldrei heyrt minnst á þættina. Útsýnið frá pallinum er mikilfenglegt eitt og sér þannig að sú 

staðreynd að gjáin hafi komið í þáttunum er í raun bara upplýsingar sem auka upplifunina 

af staðnum fyrir aðdáendur þeirra. Göngustígur liggur frá útsýnispallinum ofan í gjánna en 

vegna veðurs og slæmra skilyrða bað leiðsögumaðurinn ferðamennina um að ganga ekki út 

á stíginn. Hann takmarkaði því aðgengi ferðamannana að gjánni og það olli því að 

sjónarhornið varð heldur einhæft. Vegna vinsælda Þingvalla sem ferðamannastaðar er 

kóreógrafíunni vel stýrt og lítið svigrúm til frjálsrar iðkunar. Göngustígar eru um stóran 

hluta svæðisins, útsýnispallar stýra áhorfinu og upplýsingaskilti eru til staðar. Því er það 

ekki eingöngu leiðsögumaðurinn sem stýrir áhorfinu og kóreógrafíunni heldur eru það líka 

dauðir hlutir sem gera það (Larsen, 2005).  

Frá útsýnispallinum við Stekkjagjá er horft beint ofan í gjánna og var mjög vinsælt 

að taka myndir af sér með hana í bakgrunn (sjá mynd 10). Margir voru með svokallaða 

sjálfustöng (e. selfie stick) til þess að ná betri myndum af sér saman með útsýnið í 

bakgrunn. Ungt par bað annan rannsakanda um að taka mynd af sér (sjá mynd 11) fyrir 

framan gjánna en þeim leist ekki nógu vel á hana og báðu því annan farþega úr ferðinni að 

taka aðra mynd. Á myndinni sem tekin var af rannsakanda sást gjáin sjálf ekki nógu vel og 

hefur parið því viljað láta taka aðra mynd af sér þar sem útsýnið fengi að njóta sín betur. 

Parið hélt utan um hvort annað og þau brostu í myndavélina. Líkamstjáning þeirra sýndi að 

þeim þótti mjög vænt um hvort annað og þau vildu að myndin endurspeglaði það. Þessum 

ljósmyndum er ætlað að lifa að eilífu og kalla fram minningar um tíma þeirra á Íslandi um 

ókomna tíð (Garlick, 2002). Ljósmyndahegðun fólks birtist oftast í nánd milli einstaklinga. 

Flestir stilltu sér upp og stóðu hlið við hlið og þétt að hvor öðru (sjá mynd 12). Snertingar 

milli fólks voru algengar hvort sem það var faðmlag, hendi á öxl eða að leiðast. Það virtist 

mikilvægt til þess að framleiða sem bestu myndina. Einnig var áberandi að oftast var tekin 

mynd af fólki fyrir framan gjánna en sjaldan tekin mynd af gjánni einni og sér. Er þetta 

vegna þess að ljósmyndir eru oft notaðar sem sönnunargögn um ferðalög og atburði sem 
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gerast og þess vegna vilja einstaklingar vera inná myndunum sjálfum (Larsen, 2005; 

Jenkins, 2003). 

 

 

Mynd 10. Útsýnispallurinn hjá Stekkjagjá. Mynd: JRS. 
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Mynd 11. Annar rannsakandi tekur mynd af pari með gjánna í bakgrunni. Stuttu síðar bað parið annan 

einstakling um að taka aftur mynd. Mynd: JRS. 

Þrátt fyrir að flestar myndirnar hafi verið teknar með svipuðu sjónarhorni þýðir það 

ekki að þær hafi allar komið eins út. Til dæmis voru einhverjir ferðamenn í hópnum sem 

fylgdu ekki fyrirmælum leiðsögumannsins og fóru með erfiðismunum niður í gjánna en 

komust ekki langt vegna skilyrða. Einnig voru einhverjir sem heilluðust af bergmynduninni 

á svæðinu og tóku myndir af því ásamt öðrum jarðfræðilegum fyrirbærum. Þetta spilar 

alveg inn á þær hugmyndir um að manneskjan sé skapandi og stundum ekki hægt að sjá 

fyrir hegðun hennar. Hún stígur oft út fyrir skipulagða kóreógrafíu og mótar sín eigin 

sjónarhorn (Garlick, 2002).  

 



36 

 

Mynd 12. Vinir taka hópmynd á útsýnispallinum við Stekkjagjá. Mynd: JRS. 

 

Eftir nokkuð langa keyrslu frá Þingvöllum stoppaði rútan loks við Þjóðveldisbæinn 

í Þjórsárdal. Þar fengu ferðamenn einnig mikið frelsi frá kóreógrafíunni þar sem svæðið er 

nokkuð opið. Svæðið er hins vegar frekar afmarkað þar sem bærinn stendur í dal 

umkringdum fjöllum og þrátt fyrir að ekki sé mikið um stíga eða slóða eru upplýsingaskilti 

sem beina fólki að því sem merkilegt gæti talist að sjá. Markmiðið með Þjóðveldisbænum 

var að reyna að skapa sem nákvæmasta eftirmynd af höfuðbýli á þjóðveldisöld og hefði því 

skemmt fyrir að hafa merkta slóða um allt. Flæðið á staðnum er þrátt fyrir það gott og 

vegna þess hversu lítið annað er að sjá í nágrenni bæjarins einskorðast áhorfið við hann. 

Leiðsögumaðurinn var þó líklegast mikilvægasta stjórnunartækið á svæðinu en hann náði 

að kalla flesta ferðamennina til sín á einu augnabliki. Þar hélt hann langa tölu um atriðið 

sem var tekið þar upp enda var hann hluti af því sjálfur. Hann tengdi því persónulega 

reynslu sína af þáttunum við frásögnina og reyndi þannig að draga ferðamennina enn 

frekar inn í heim þáttanna. Hann nýtti myndirnar til hins ítrasta og tók fólk með sér í 

ferðalag um staðinn í gegnum þær. Á sama tíma bauð hann uppá sýnikennslu um hvernig 

stinga ætti manneskju á hol svo það liti raunverulega út fyrir myndavélarnar. Hópurinn tók 

vel í þetta og fylgdust allir með og tóku myndir á meðan þessu stóð (sjá mynd 13).  
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Mynd 13. Ferðamenn hlusta átektar á leiðsögumanninn segja frá atriðinu sem gerðist þarna og sögur af því 

sem gerðist á bakvið tjöldin. Mynd: JRS. 

 

Ferðamenn tóku fjölda mynda af svæðinu og líkt og á fyrri stöðum sem heimsóttir 

voru fannst þeim mikilvægt að hafa Þjóðveldisbæinn sem bakgrunn á myndum sínum. Því 

voru teknar margar sjálfsmyndir þar sem bæirnir voru í bakgrunn eða þá að einhver var 

beðinn um að taka mynd af fólki fyrir framan hann. Einnig birtist sama nándin við 

Þjóðveldisbæinn og sást á fyrrnefndum stöðum. Þannig voru pör í faðmlögum, hópmyndir 

af vinum og brosandi einstaklingum (sjá mynd 14). Ánægjan var í fyrirrúmi þar sem allir 

brostu sínu breiðasta. Það var meira en bara bærinn sjálfur sem greip augu ferðamannanna 

en lítill foss rennur í hlíð fjallanna fyrir aftan bæinn. Þessi foss spilar einnig stórt hlutverk í 

Krúnuleikunum þar sem ein aðalpersónan stendur fyrir framan hann og skýtur örvum úr 

boga á þorpsbúa. Leiðsögumaðurinn beindi einnig athygli að fossinum sem var ekki 

sjáanlegur nema þegar gengið var aftan við bæinn. Fólk sóttist einnig í að mynda sig við 

fossinn þar sem hann var ávallt hafður í bakgrunni. Sviðið hafði því stækkað talsvert og 

aukin merking sett í bæinn þar sem fossinn er í sjálfu sér ekki merkilegur í íslensku 
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samhengi. Áhorfið færðist því frá því að beinast eingöngu að bænum sjálfum og allt 

svæðið hafði öðlast aukið vægi fyrir aðdáendur þáttanna.  

 

 

 

Mynd 14. Par í faðmlögum tekur mynd af sér með kirkjuna í bakgrunni. Mynd: JRS. 

 

Í þessum legg ferðarinnar var langvinsælast að fá mynd af sér með 

leiðsögumanninum (sjá mynd 15). Bauðst fólki þá að koma og stilla sér upp við hlið hans 

fyrir framan kirkjuna svo þetta var næstum því orðið eins og í þáttunum sjálfum. 

Ferðamennirnir úr hópnum fóru hver á fætur öðrum upp að kirkjunni og stilltu sér upp. 

Langsamlega flestir létu líta út fyrir að leiðsögumaðurinn væri að stinga þá með sverðinu 

sem var hluti af búningum hans. Leikhæfileikarnir voru mismiklir hjá hópnum en sumir 

létu það duga að láta líta út eins og þeir væru öskrandi á meðan ein bandarísk kona vakti 

sérstaka athygli. Fljótlega þegar myndatökurnar hófust tók hún við hlutverki leikstjóra og 

sagði fólkinu til um það hvernig best væri að snúa sér eða stilla sér upp til að framleiða 

bestu myndina. Einnig hvatti hún fólk til þess að öskra og láta í sér heyra til að myndin 
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yrði sem raunverulegust. Hún var greinilega vön svona myndatökum og vissi hvernig væri 

best að stilla sér upp til þess að myndin væri sem flottust. Þegar röðin kom að henni að fá 

mynd með leiðsögumanninum hófst nokkurs konar leiksýning. Maðurinn hennar tók 

myndir og myndbönd af henni þar sem leiðsögumaðurinn var að stinga hana með sverðinu 

sínu eða ráðast á hana. Hún tók hlutverki sínu mjög alvarlega og lék karakter sem var að 

verða fyrir árás. Hún öskraði og bað um hjálp, lagðist í jörðina, bað hann um að þyrma sér 

líkt og um væri að ræða atriði í Krúnuleikunum. Að þessu loknu fór hún til eiginmanns 

síns og horfði á myndböndin og bað um að fá að taka aftur upp það sem hún var ekki 

ánægð með. Eftir stutt og óformlegt viðtal við manninn hennar kom í ljós að hún hafði 

verið aukaleikari í nokkrum þáttum og hafði því reynslu af því að leika. Hún vakti mikla 

lukku fyrir leiktilburði sína og sló í gegn hjá hinum ferðamönnunum. Henni var þannig séð 

alveg sama hvað fólki fannst um hana sem er ólíkt flestum öðrum sem verða ofurmeðvituð 

um sjálf sig og líkama sinn (Larsen & Urry, 2011). Þess vegna vöktu þessi leiktilbrigði 

hennar mikla athygli enda létu flestir minna fyrir sér fara og hugsuðu frekar um að fá góða 

og flotta ljósmynd heldur en að atriðið yrði raunverulegt. Iðkun staðarins var því orðin 

mun leikrænni en þegar ferðamenn á eigin vegum koma þangað og sýna sögu staðarins 

mikla athygli. Þess í stað fjarlægðist staðurinn sögulegt mikilvægi sitt og með hjálp 

leiðsögumannsins var sögusvið Krúnuleikanna mótað í staðinn. Iðkunin var í takt við það 

og þá sérstaklega á meðan myndatökurnar með honum stóðu yfir. 
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Mynd 15. Leiðsögumaðurinn stillir sér upp á mynd með ferðamanni. Þessar myndatökur vöktu mikla lukku 

ferðamanna. Mynd: JRS. 

Þar sem flestir staðirnir hafa fleiri en eina merkingu leyfir það fólki að leggja sinn 

skilning í svæðið út frá þeim hlutum sem eru því kunnulegir. Þannig breyta frásagnirnar og 

sviðin því hvernig staðirnir eru iðkaðir og hvernig áhorfið birtist (Bendix, 2002). Þau áhrif 

sem upptaka Krúnuleikanna hefur haft á staðina er áberandi vegna þess að fólk leitar eftir 

að sjá þá í öðru ljósi. Það er þó ekki að segja að ferðamennirnir hafi verið að herma 

sérstaklega eftir eða ganga í fótspor sögupersóna í ljósmyndum sínum en áberandi var 

hvernig staðurinn þurfti alltaf að sjást í bakgrunn á öllum myndunum. Þegar farið er 

sérstaklega í ferðir sem mótaðar eru í kringum ákveðið fyrirbæri verður tengingin alltaf í 

gegnum það. Þannig eru þessi svæði og hugmyndir ferðamannanna um þau fengnar úr 

Krúnuleikunum og því sem sést hefur á sjónvarpsskjánum. Eftir að Þingvellir, Þórufoss og 

Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal birtust í Krúnuleikunum öðluðust staðirnir enn frekari 

merkingu. Staðirnir eru allir þekktir fyrir sögulega tengingu sína, jarðfræðilegan 

fjölbreytileika eða náttúrulega fegurð og hafa aflað vinsælda meðal ferðamanna vegna 

þessa. Tenging staðanna við vinsæla sjónvarpsþætti er alveg ný af nálinni og hefur breytt 

áhorfi, iðkun og frásögnum þar umtalsvert.  
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4.2 Sólheimasandur 

Í nóvember árið 1973 nauðlenti herflugvél bandaríska Varnarliðsins í sjávarmálinu á 

Sólheimasandi en nákvæm dagsetning er á reiki (Tíminn, 22. nóvember 1973; Stein, 2016). 

Blaðið Tíminn greinir þó frá þessu þann 22. nóvember 1973. Vélin hafði nauðlent á 

Sólheimasandi daginn áður með sjö áhafnarmeðlimi og farþega innanborðs. Hún var að 

fljúga til baka á Keflavíkurflugvöll eftir að hafa flutt birgðir til radarstöðvarinnar á 

Stokksnesi við Hornafjörð. Snögglega gerði aftakaveður yfir sunnanverðu landinu og 

byrjaði hún að missa hæð þegar drapst á báðum hreyflunum vegna ísingar (Tíminn, 22. 

nóvember 1973). Mikil og þykk þoka var og skyggni því nánast ekkert en til þess að 

komast hjá því að hrapa stýrðu flugmenn vélarinnar henni á ísilagðann sandinn og lentu í 

fjöruborðinu. Flugvélin laskaðist nokkuð en engin slys urðu á áhafnarmeðlimum. Vélin var 

síðan dregin lengra upp í fjöruna stuttu eftir slysið og sá bandaríski herinn til þess að allt 

nýtilegt yrði tekið úr henni. Liggur því ekkert nema skrokkurinn eftir á sandinum þar sem 

flakið hvílir enn í dag, rúmlega fjörtíu árum síðar (Stein, 2016). Staðsetningu flaksins má 

sjá á mynd 16.   

 

Mynd 16. Kort af staðsetningu flugvélaflaksins á Sólheimasandi. (Heimild: Landmælingar Íslands) 
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Flakið lá nánast afskiptalaust á sandinum í áratugi eða þar til í byrjun 21. aldar 

þegar það fór að vera vinsæll áfangastaður ferðamanna (Kristján Már Unnarsson, 2016). 

Blaðamaður veftímaritsins Vice, Eliot Stein (2016) heldur því fram að eftir að hljómsveitin 

Sigur Rós gerði heimildamyndina Home árið 2007 hafi áhugi erlendra ferðamanna á 

flakinu kviknað og verið stigmagnandi síðan þá. Landeigandi við flakið segir að á síðustu 

árum hafi ferðamannastraumurinn orðið svo mikill að loka hafi þurft veginum að því 

(Kristján Már Unnarsson, 2016). Það birtist í tónlistarmyndbandi einnar frægustu 

poppstjörnu samtímans, Justin Bieber (sjá mynd 17) ásamt því að hafa einnig komið fyrir í 

indversku tónlistarmyndbandi frá Bollywood (sjá mynd 18). Það jók enn á 

ferðamannastrauminn og ekkert lát virðist ætla verða á vinsældum þess. Flakið hefur ekki 

vakið mikla athygli Íslendinga hingað til og því koma vinsældir þess meðal erlendra 

ferðamanna fólki í opna skjöldu (Kristján Már Unnarsson, 2016).   

 

 

Mynd 17. Stikla úr tónlistarmyndbandi poppstjörnunar Justin Bieber. Þarna sést hann renna sér á hjólabretti 

á þaki flaksins. (Heimild: Bieber, J) 
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Mynd 18. Stikla úr tónlistarmyndbandi Bollywood-myndar sem tekin var upp sumarið 2015 hér á landi. 

(Heimild: Sony Music India). 

 

Vettvangsvinna fór fram, í formi þátttökuathugunar, við flugvélaflakið á Sólheimasandi 

dagana 9. og 14. mars. Það var ekki skipulögð ferð líkt og farin var til að skoða tökustaði 

Krúnuleikana heldur fóru rannsakendur á eigin vegum. Farið var á mismunandi tímum yfir 

daginn, annars vegar milli eitt og þrjú og hins vegar milli fimm og sjö. Nýlega hefur 

aðgengi að Sólheimasandi verið breytt en síðasta sumar var bílastæðið fært að 

þjóðveginum og er því tæplega fjögurra kílómetra ganga á gamla veginum að flakinu 

sjálfu. Tók það því rannsakendur tæpan klukkutíma að ganga þangað. Þrátt fyrir nýja 

bílastæðið og þessa löngu göngu að flakinu hefur það ekki stoppað þann gríðarlega fjölda 

ferðamanna sem heimsækir það á hverjum degi. Bæði skiptin sem rannsóknin var 

framkvæmd var mikill fjöldi ferðamanna á staðnum (sjá mynd 19). 
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Mynd 19. Séð aftan á flakið. Kona stillir sér upp í frumlegri stellingu. Á vængnum má einnig sjá manneskju 

halla sér upp að vélinni fyrir myndatöku. Mynd: JRS. 

 

Flakið hefur litla sem enga sögulega tengingu við Ísland fyrir utan að geta verið álitin 

einhversskonar táknmynd hernámsins. Mikið af þeim ferðamönnum sem rætt var við í 

þessari rannsókn höfðu litla hugmynd um sögu þess og gefur það þeim lausann tauminn á 

eigin túlkun og skynjun á svæðinu. Í raun hefur vettvangurinn mótað sig mikið sjálfur þar 

sem lítið er um aðra hluti sem draga áhorfið frá flakinu. Það er þó ekki endilega með vilja 

gert heldur gat enginn séð þessar vinsældir flaksins fyrir. Áhorfinu er því þannig 

óumdeilanlega stýrt að flakinu og auðnin sem umlykur það verður hluti af aðdráttaraflinu. 

Það svið sem hefur mótast í kringum flakið hefur hugsanlega orðið fyrir mestum áhrifum 

frá birtingu þess í alþjóðlegu myndefni ásamt gífurlegum vinsældum þess á internetinu. 

Einstaklingar taka þessar myndir sem þeir hafa áður séð og reyna að færa yfir í 

raunveruleikann og þannig endurmóta þær. Þetta myndefni og þeir einstaklingar sem deilt 

hafa efni þaðan geta því haft mikil áhrif á mótun sviðsins og gætu virkað sem nokkurs 

konar leikstjórar svæðisins þrátt fyrir að vera ekki á staðnum sjálfum (Edensor, 2001). 

Sviðið tekur því stanslausum breytingum ásamt því að vera í stöðugri þróun í gegnum 

mismunandi upplifanir og túlkanir ferðamanna á staðnum þar sem þeim er að mestu leyti 
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til frjálst að fara um svæðið. Kóreógrafían er því upp að vissu marki frjáls en sviðið hefur 

verið mótað til dæmis af Justin Bieber og öðru efni, svo sem ljósmyndum af flakinu á 

samfélagsmiðlum (Edensor, 2001). Þess heldur eru engin upplýsingaskilti á staðnum og 

engir sérstakir stígar eða slóðar hafa myndast þar sem vindurinn blæs öllum slíku í burtu. 

Þetta er þó að undanskildum vegslóðanum sem liggur frá þjóðveginum og að flakinu. Mörk 

þessa sviða eru því óljós þar sem lítið er um stjórnunartæki til að stýra kóreógrafíunni. 

Mikið af ferðamönnum er þó á svæðinu sem skapar sérstakt andrúmsloft og setur svip á 

umhverfið. Þar af leiðandi er sögusviðið síbreytilegt og margvíslegt. Flakið hafði ekkert 

gildi sem ferðamannastaður áður en vinsældir þess jukust. Upp frá því fór hann að vera 

iðkaður sem slíkur (sjá mynd 20) (Urry & Larsen, 2011).  

 

 

 

 

Mynd 20. Frumleg mynd hjá þessum vinum. Mynd: JRS.  
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Lítil virðing virðist vera borin fyrir flakinu sjálfu þar sem það er nú þegar í 

niðurníðslu. Ferðamönnum finnst því í lagi að klifra á því ásamt því að það hefur veðrast 

mikið í gegnum árin sem líklegast er hluti af aðdráttaraflinu (Edensor, 2005). Allt er í raun 

leyfilegt og hafa ferðamenn engar áhyggjur af því að skemma eitt né neitt þar sem engar 

merkingar né eftirlit er á svæðinu. Flakið breytist því í einhversskonar leikvöll þar sem 

einu reglurnar eru þær sem ferðamennirnir setja hverju sinni og flestir eru sammála um að 

þar eigi að ríkja sem mest frelsi til eigin iðkunar. Hún verður því mjög frjálsleg og er ekki 

bundin ákveðnum takmörkunum eða reglum eins og á hefðbundnum ferðamannastöðum. 

Þannig er sífellt einhver við flakið, uppi á því eða inni í því og getur oft reynst erfitt fyrir 

ferðamenn að ná myndum af því einu og sér (sjá myndir 21, 22 og 23). Höfðu tvær stelpur, 

sem höfðu heyrt af flakinu frá vinum, orð á því. ,,Okkur finnst mikil ókurteisi og 

vanvirðing hjá fólki að klifra svona ofan á flakinu, ekki vegna þess að það fer illa með 

flakið sjálft heldur vegna þess að það er alltaf einhver inn á myndunum okkar” (Tvær 

bandarískar stelpur á þrítugsaldri að skoða flugvélaflakið). 

 

Mynd 21. Áhugaljósmyndahópur frá Hong Kong. Einn maður í hópnum klifraði upp stél vélarinnar. Mynd: 

JRS. 
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Mynd 22. Ferðamaður tekur mynd af vinum sem stilla sér upp í stjórnklefa vélarinnar. Mynd: JRS. 

 

 

Mynd 23. Kona veifar út um glugga stjórnklefans. Mynd: JRS. 



48 

Þessi mikla auðn og rústir af öllu tagi hafa valdið fræðimönnum hugarangri líkt og 

Gísli Pálsson (2013) lýsir í grein sinni þá er það eitthvað við hið óþekkta og óreiðuna í 

umhverfi rústa sem heillar. Leyfilegt er að klifra í rústunum og leika sér í þeim líkt og sést 

vel í tilviki flugvélaflaksins. Í upphafi við komu að flakinu voru ferðamenn afturhaldssamir 

og þorðu ekki að klifra á því fyrr en þeir sáu aðra gera slíkt hið sama. Ferðamenn voru 

miklu frjálsari í myndatökum sínum á Sólheimasandi en á upptökustöðum Krúnuleikanna. 

Sást það greininlega þegar myndir í þátttökurannsókninni voru skoðaðar.  Frekar en að 

stilla sér upp hlið við hlið eða taka sjálfsmynd og brosa gátu ferðamennirnir verið meira 

skapandi í uppstillingum. Margir breiddu hendurnar út eða veifuðu, aðrir klifruðu upp á 

flakið, eða fóru inn í það. Vinsælt var að stinga hausnum út um glugga vélarinnar (sjá 

mynd 24) eða stilla sér upp í stjórnklefa hennar. Mjög margir stóðu eða sátu á vængjunum 

(sjá myndir 25 og 26) en aðrir létu sér duga að standa fyrir framan flakið og taka mynd. 

Myndirnar urðu því ekki eins hefðbundnar og á skipulögðum ferðamannastöðum heldur 

var meira svigrúm fyrir frumleika og fólk sleppti af sér beislinu. Einnig reynir fólk að láta 

líta út fyrir að það sé eitt á staðnum og að flakið sé algjörlega yfirgefið. Áberandi er 

hvernig ferðamenn bíða í kringum það til að taka myndir svo að engin önnur manneskja 

sjáist. Rannsakendur voru meðal annars beðnir um að færa sig lengra í burtu frá flakinu 

þegar staðið var of nálægt því.  
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Mynd 24. Frelsi á svæðinu gaf tækifæri til þess að vera með frumlegar myndatökur. Mynd: JRS. 

 

Mynd 25. Par situr ofan á vængnum, halda utan um hvort annað. Mynd: JRS. 
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Mynd 26. Vinahópur tekur mynd á væng vélarinnar. Þarna sýna þeir sínar léttu hliðar og taka “dab-ið”. 

Mynd: JRS. 

 

Hlutirnir virtust þó breytast töluvert í vettvangsferð þann 14. mars á Sólheimasandi 

þegar ung brúðhjón voru stödd hjá flakinu og var markmið þeirra að láta taka 

brúðkaupsmyndir af sér á meðan þau stæðu ofan á því (sjá myndir 27 og 28). Mikið af 

fólki var á svæðinu og margir sem klifruðu upp á flakið. Þegar brúðhjónin gerðu sig klár til 

þess að fara upp á flakið fjarlægðust aðrir ferðamenn það og stóðu frekar álengdar og 

fylgdust með. Um það virtist vera þeigjandi samþykki að virðing skyldi borin fyrir 

myndatökunni og að enginn annar skyldi vera inn á þeim myndum. Bæði vegna þess að 

brúðkaupsmyndir eru mjög persónulegar og því skemmir það töluvert ef ókunnugur aðili er 

inn á þeim. Einnig vegna þess að flestir hafa sömu hugmynd um svæðið sem algjöra auðn 

og brúðhjónunum því leyft að ná því fram. Því virðast vera óskrifaðar reglur um hvernig 

viðeigandi hegðun sé í kringum flakið og hvernig það skuli koma fram á myndum. Þegar 

brúðurin var spurð út í þetta val sitt að taka brúðkaupsmyndirnar þarna sagðist hún hafa 

fengið innblástur frá myndum á internetinu af öðrum hjónum sem gerðu slíkt hið sama.  
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Mynd 27. Brúðarmyndataka á flakinu. Mikið af fólki var á svæðinu á þessu tímabili en allir stóðu hjá og 

fylgdust með myndatökunni. Mikil virðing borin fyrir myndatökunni. Maðurinn sem er með þeim ofan á 

flakinu er aðstoðarmaður þeirra. Mynd: JRS. 

 

Mynd 28. Séð aftan á brúðhjónin. Mynd: JRS 
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Vegna þessara óvæntu vinsælda flaksins og þeirrar staðreyndar að það er lítið sem 

ekkert auglýst er ekki víst hvernig fólk veit af því. Þannig þótti nauðsynlegt að tala við 

ferðamenn sem heimsóttu það og komast að því hvernig þeir vissu af flakinu. Í 

óformlegum samræðum sem rannsakendur áttu við ferðamenn á staðnum höfðu langflestir 

séð flakið á internetinu. Margir sögðust hafa rekið augun í það á vefsíðum þar sem annað 

fólk skrifar um sín ferðalög, á svokölluðum ferðabloggum. Sumir áttu líka vini sem höfðu 

komið þangað áður og tekið myndir af flakinu og deilt með vinum sínum. Samfélagsmiðlar 

spiluðu einnig stór hlutverk í vitneskju fólks um flakið en margir sáu því bregða fyrir á 

Instagram þar sem myndum er deilt með fylgjendum. Myndband Justins Biebesr var aldrei 

nefnt sem aðal hvatinn fyrir því að flakið var heimsótt. Þeir sem talað var við höfðu flest 

allir heyrt af myndbandinu og sumir vissu að það hafi verið tekið upp á svæðinu en höfðu 

ekki hugsað frekar út í það. Fleiri höfðu vitneskju af flakinu úr Bollywood 

tónlistarmyndbandinu heldur en frá Bieber. Sama gilti þó með það myndband, það var ekki 

ástæða komunar á svæðið. Myndböndin höfðu samt sem áður áhrif í einhverjum tilfellum 

þar sem þau birta flakið á ákveðinn hátt og sýna fram á tilvist þess. Það eitt að um sé að 

ræða rústir og lítið snertar minjar virðist virka sem næginlega mikið aðdráttarafl svo ekki 

sé talað um að þegar slíkt fyrirbæri grípur athygli heimsfrægra tónlistarmanna (Gísli 

Pálsson, 2013).  

Sólheimasandur er einstakur staður að því leyti að þar er ekkert skipulagt áhorf. Það 

þarf þó ekki að þýða að áhorf sé ekki til staðar. Þar sem um er að ræða einhverskonar 

mannlegar rústir sem standa á miðjum svörtum sandi og líta helst út fyrir að vera á annarri 

plánetu vilja allir ná fram einsemdinni og auðninni sem því fylgir (sjá myndir 29 og 30). 

Þessar óskrifuðu reglur sem er á einhvern hátt deilt í gegnum samfélagsmiðla og 

ferðablogg stýra því hegðun einstaklinga og viðhalda sviðinu sem þegar hefur verið mótað. 

Því má velta því fyrir sér hvort að kóreógrafíunni þurfi alltaf að vera stýrt af 

utanaðkomandi öflum, eins og til dæmis manngerðum hlutum eða hvort það sé eitthvað í 

félagsmótun einstaklinga og í samfélaginu sem hefur áhrif á þessa kóreografíu. Það 

síðarnefnda virðist vera raunin þegar kemur að rústum og svæðum sem einkennast af 

mikilli auðn. Það er ákveðin fagurfræði tengd niðurníðslunni og því óþekkta sem laðar að 

(Edensor, 2005). Kóreógrafían sem myndast hefur í kringum flakið er ekki endilega stýrt 

en henni er sýnt aðhald af öllu því fólki sem heimsækir það. Úr hefur orðið einhversskonar 

frjáls kóreógrafía sem skilur eftir rými fyrir skapandi eiginleika mannsins en heldur þeim 

innan ákveðinna hugmynda. 
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Mynd 29. Maður tekur mynd af kærustunni sinni. Mynd: JRS. 
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Mynd 30. Annar kærasti tekur mynd af kærustunni. Myndunum er báðum ætlað að sýna að stelpurnar séu 

einar með flakið á mynd. Mynd: JRS. 
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5 Umræður 

Upptökustaðir Krúnuleikanna og flugvélaflakið á Sólheimasandi eru í grunninn mjög ólíkir 

ferðamannastaðir. Þórufoss, Stekkjagjá og Þjóðveldisbærinn, sem voru upptökustaðir 

Krúnuleikanna, eru staðir uppfullir af sögu og einstakri náttúru (Kjós, á.á.; Katrín 

Loftsdóttir & Katrín Anna Lund, 2016; Þjóðveldisbærinn, á.á.). Á meðan flugvélaflakið á 

Sólheimasandi, sem birtist í tónlistarmyndbandi Justins Biebers, nýtur nýtilkominna 

vinsælda og hefur fram að þessu ekki þótt merkilegur staður. Því hafa þeir báðir birst í 

alþjóðlegu myndefni en þóttu tilvaldir til rannsóknar vegna þess hversu ólíkir þeir eru.  

Kvikmyndaferðamennska hefur gert vart við sig á öllum stöðunum þar sem 

myndefnið nýtur mikilla vinsælda sem leiðir af sér að fjölmargir leitast eftir því að ganga í 

fótspor söguhetjanna eða hafa orðið fyrir áhrifum tónlistarmyndbandsins (Gjorgievski & 

Trpkova, 2012). Í báðum tilfellum réði náttúran því að tekið var upp á stöðunum og því um 

að ræða kvikmyndaferðamennsku sem innblásin er af náttúrutengdri ferðamennsku. Ferðin 

sem farin var á upptökustaði Krúnuleikanna var skipulögð og áhrifin sem upptakan hefur 

haft því augljós, flestir væru ekki þarna nema vegna þess að þeir hafa séð þættina (Urry, 

2002). Flugvélaflakið hefur undanfarið birst í fjölda myndbanda og aðal aðdráttaraflið er 

að um sé að ræða rústir umkringdar mikilli auðn (Gísli Pálsson, 2013). Flestir 

ferðamennirnir sögðust ekki hafa heimsótt flakið vegna myndbands Justins Biebers heldur 

sáu flestir það á ferðabloggum á internetinu en vissu þó að hann hefði tekið myndbandið 

upp þarna. Það hefur því líklega haft áhrif á vinsældir flaksins fyrst um sinn.  

Áhorf ferðamanna birtist á mismunandi hátt á stöðunum, þar sem það beinist gegn 

einhverju óvenjulegu sem ber ekki fyrir augu á hverjum degi (Urry, 2002). Á þann hátt 

njóta ferðamenn Þórufoss, Stekkjagjár, Þjóðveldisbæjarins og flugvélaflaksins á svipaðann 

máta. Munurinn liggur aftur á móti í stýringu áhorfsins og skipulagningu svæðanna. Ferðin 

sem farin var í um upptökustaði Krúnuleikana færði svæðin inn í ákveðin ramma. Áhorfið 

var því sérstaklega skipulagt í kringum þættina og voru ýmsir hlutir líkt og göngustígar og 

útsýnispallar í umhverfi staðanna sem stýrðu því. Einnig stýrði leiðsögumaðurinn áhorfinu 

enn frekar með notkun skjáskota úr þáttunum (Larsen, 2005). Vegna þessa varð áhorfið 

ekki eins frjálslegt og á Sólheimasandi þar sem minna er um stjónunartæki (Edensor, 
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2001). Þar af leiðandi verður áhorfið opnara fyrir túlkun einstaklinga og meira frelsi ríkir á 

svæðinu. Engir slóðar eða upplýsingaskilti eru á staðnum ásamt því að flestir sem þangað 

fara eru á eigin vegum. Áhorfinu á Sólheimasandi er því stýrt af öðrum öflum (Gísli 

Pálsson, 2013; Garlick, 2002). 

Þessi öfl felast frekar í þeim hugmyndum sem haldið er uppi um rústir og flakið sjálft 

á internetinu. Flakið breytist í leikvöll þar sem frelsi er til að gera flest allt (Gísli, Pálsson). 

Sjónræn áhersla áhorfsins nær því ekki lengur til flaksins og iðkunin felst frekar í því að 

snerta það, standa ofan á því og leikræna tilburði í kringum það. Fólk vill því virkja fleiri 

skilningarvit heldur en bara sjónina og upplifa sig sem hluta af staðnum (Larsen & Urry, 

2011). Tilvist myndefnisins af svæðinu hafði ekki sýnileg áhrif þrátt fyrir að þau hafi 

varpað ákveðnu ljósi á staðinn. Fáir tengdu staðinn sérstaklega við myndefnið þrátt fyrir að 

það hafi verið á vitorði margra. Kóreógrafían á svæðinu er mjög breytileg vegna þess að í 

hvert skipti sem nýjir ferðamenn koma á staðinn túlka þeir hann og upplifa á nýjan hátt. 

Það sem stjórnar kóreógrafíunni er ekki staðbundið heldur óskrifaðar reglur sem snúa að 

auðn og rústum (Gísli Pálsson, 2013). Vinsældir flugvélaflaksins valda því að ekki eiga 

alveg sömu reglur við um flakið og aðrar rústir. Áður fyrr var mjög frjáls kóreógrafía á 

svæðinu og þeir fáu sem fóru að skoða flakið gátu leikið sér að vild. Auknar vinsældir í 

gegnum ljósmyndir sem birtast á internetinu og það myndefni sem flakið hefur sést í hefur 

haft í för með sér að kóreógrafían er orðin stýrðari og hugmyndirnar um flakið fastmótaðri. 

Vegna þessa hefur mótast einhverskonar túlkunarhringur á svæðinu. Þannig hættir 

heimsóknin að snúast um upplifun og frekar er einblínt á að passa inn í ákveðinn ramma 

sem skapast út frá því sem áður hefur birst á myndrænu formi (Urry, 2002; Larsen, 2005). 

Fjölmargar myndir og myndefni hafa sýnt flakið sem einhversskonar tímalausa auðn en 

það er ímyndin sem fólk hefur þegar það mætir á staðinn. Þarna hefur því verið mótað 

ákveðið svið í kringum þessar ímyndir sem viðhaldið er af mismunandi frásögnum 

einstaklinga sem þó eru byggðar á sama grunni (Bendix, 2002).  

Áhorfi og iðkun á upptökustöðum krúnuleikanna er stýrt umtalsvert. Bæði vegna 

þess að þeir voru allir, að Þórufossi undanskildum, nokkuð þekktir fyrir og verður iðkunin 

því fyrir áhrifum af því ásamt þeim stjórunartækjum sem eru til staðar. Stígar, skilti og 

útsýnispallar settu ákveðnar hömlur á áhorfið og iðkunina og stýrði leiðsögumaðurinn því á 

þann veg að það væri meira í takt við þættina (Edensor, 2001). Kóreógrafíunni er þannig 

sýnt aðhald og hún verður formföst og heldur einhæf. Tenging staðanna við upptökur 

Krúnuleikanna hafa áhrif á hugmyndirnar sem eru mótaðar um þá. Farið var af stað með 
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ákveðið svið í huga sem leiðsögumaðurinn hélt áfram að móta og þróa með búningnum 

sínum og ljósmyndunum sem hann var með. Staðirnir fjarlægðust því upphaflega merkingu 

sína og öðluðust nýja merkingu í gegnum nýja sviðsetningu og áhrif þáttanna á sviðin. Þess 

vegna mótast sviðið í kringum áhuga ferðamanna á þáttunum og er því viðhaldið með 

leikrænum tilburðum, líkt og sést í myndatökunni við Þjóðveldisbæinn (Edensor, 2001). 

Frásagnir fólks af stöðunum út frá þessari ferð eru öðruvísi en ef um væri að ræða 

hefðbundna ferð um Gullna hringinn (Bendix, 2002). Ljósmyndahegðun á upptökustöðum 

Krúnuleikanna samræmist kóreógrafíu og áhorfi staðanna. Hún líkist á nokkurn hátt 

færibandavinnu þar sem hver ferðamaðurinn á eftir öðrum stillir sér upp í samræmi við þau 

stjórnunartæki sem eru á staðnum. Þannig stillti ein manneskja sér upp með Stekkjagjá í 

bakgrunn og tók myndir þar til hún var ánægð með þær og færði sig síðan til að næsti 

ferðamaður kæmist að. Í ferðalaginu öllu voru myndavélar gestanna sífellt á lofti. Flestar 

myndirnar sem teknar voru endurspegluðu hugmyndir Urry og Larsen (2011) um það 

hvernig fólk sýnir nánd í gegnum ljósmyndir. Pör héldu þétt utan um hvort annað og vinir 

tóku utan um axlirnar á hvor öðrum. Myndirnar áttu ekki eingöngu að sýna fram á hvaða 

svæði væri verið að skoða heldur áttu þær ennfremur að sýna tengslin milli einstaklinganna 

á myndinni. Um leið og myndavél var á lofti stillti fólk sér upp og brosti til þess að líta sem 

best út á henni og setja sjálfan sig á svið. Það sama átti einnig við um myndatökur á 

Sólheimasandi en þar sýndu ferðamenn frekar sínar léttu hliðar (Larsen & Urry, 2011). 

Sama nánd var sýnileg á milli einstaklinga á myndunum sem teknar voru á Sólheimasandi. 

Þær voru þó mun fjölbreyttari heldur en í ferð Krúnuleikanna. Það sýnir að þrátt fyrir að 

ákveðið svið og kóreógrafía hafi myndast á staðnum er mikilvægt að hafa í huga að 

maðurinn hefur skapandi eiginleika í iðkun sinni (Garlick, 2002).  
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6 Lokaorð 

Leitast var við að rannsaka hvort alþjóðlegt myndefni, sem tekið er upp á 

ferðamannastöðum á Íslandi, hefði áhrif á áhorf og iðkun ferðamanna á stöðunum. Annars 

vegar var farið í skipulagða ferð, á vegum ferðaþjónustufyrirtækis, á upptökustaði 

Krúnuleikanna. Hins vegar var farið í tvígang, á eigin vegum, að flugvélaflakinu á 

Sólheimasandi. Þátttökuathuganir voru framkvæmdar í öll skiptin og teknar voru 

ljósmyndir á stöðunum til að styðja við gögnin. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

myndefnið hafði áhrif á áhorf og iðkun ferðamannanna sér í lagi á upptökustöðum 

Krúnuleikanna. Það stafar af því að sviðsetning staðanna er mótuð eftir þáttunum og 

viðheldur leiðsögumaður ferðarinnar því. Staðirnir öðluðust nýja merkingu í gegnum þessa 

nýju sviðsetningu og fjarlægðust þar með upphaflega merkingu sína (Edensor, 2001). 

Ljósmyndahegðun ferðamannanna fylgdi eftir þeirri kóreógrafíu og því áhorfi sem 

myndast hafði á stöðunum sem einkenndist af skipulagningu þeirra (Larsen, 2005). Einnig 

var hegðun ferðamannanna í takt við kenningar Urrys og Larsens (2011) um það hvernig 

nánd er sýnd á ljósmyndum. Á Sólheimasandi var aftur á móti aðra sögu að segja þar sem 

áhorfinu er stýrt af öðrum öflum en á hinum stöðunum. Engir slóðar eða upplýsingaskilti 

eru hjá flakinu sem gerir það að verkum að áhorfið verður opnara fyrir túlkun einstaklinga 

og meira frelsi ríkir á staðnum (Gísli Pálsson, 2013; Garlick, 2002). Áhorfinu er stýrt með 

ljósmyndum sem birtast á internetinu og samfélagsmiðlum. Iðkun og ljósmyndahegðun í 

kringum rústir af hverju tagi er frjálsleg og gáskafull. Myndband Justins Biebers hefur 

þannig ekki sýnileg áhrif hvorki á  áhorf né iðkun en varpaði vissulega einhverju ljósi á 

tilvist flaksins.  

Eins og alltaf þegar rannsóknir eru framkvæmdar þarf að vinna eftir ákveðnum 

tímaramma. Ef til vill hefði verið gott að fara í fleiri vettvangsferðir, þá sérstaklega á 

upptökustaði Krúnuleikanna, til að styrkja enn frekar niðurstöður rannsóknarinnar. Ferlið 

var lærdómsríkt þar sem við fengum að kynnast því hvernig akademískar rannsóknir eru 

framkvæmdar og lærðum við eitthvað nýtt í hverri vettvangferð sem við fórum. Einnig 

fengum við ákveðna innsýn inn í upplifun ferðamanna af Íslandi. Hafa ber í huga að 

rannsóknin var framkvæmd á fyrri hluta ársins og veðurskilyrði ekki með besta móti. Þetta 

hafði sérstaklega áhrif á upptökustöðum Krúnuleikanna þar sem leiðsögumaðurinn bannaði 
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ferðamönnunum að fara á ákveðna staði vegna færðar. Þeir létu þetta hafa áhrif á sig upp 

að vissu marki en við teljum ljóst að þetta hafi ekki haft áhrif á grunnniðurstöður 

rannsóknarinnar þrátt fyrir að hafa stoppað stutt á sumum stöðunum. Þrátt fyrir þetta 

heppnuðust vettvangsferðirnar mjög vel.  

Fræðin sem til eru um ljósmyndahegðun og hafa lengi verið notuð eru að verða 

úrelt þar sem tæknin hefur tekið miklum breytingum á stuttum tíma. Nú til dags er alltaf 

hægt að taka aðra mynd án þess að hafa áhyggjur af því að klára filmuna. Einnig voru áhrif 

internetsins og samfélagsmiðla ekki byrjuð að gera vart við sig þegar greinar Larsen, 

Edensor og Graml voru skrifaðar í byrjun síðasta áratugar. Út frá því er samt áhugavert að 

skoða hversu lítið hefur breyst þegar kemur að ljósmyndatökum ferðamanna. Einnig var 

ákveðin annmarki í því að eitt megin hugtak rannsóknarinnar var kvikmyndaferðamennska 

en í hvorugu myndefninu sem tekið var fyrir var um að ræða kvikmynd.  Hugsanlega á 

hugtakið afþreyingarferðamennska (e. entertainment tourism) frekar við þar sem 

sjónarhornið er víkkað úr því að snúast eingöngu um kvikmyndir yfir í alla afþreyingu. 

Kenningarnar sem felast í kvikmyndaferðamennsku eiga þrátt fyrir það vel við bæði 

ferðamennsku tengda Krúnuleikunum og tónlistarmyndbandi Justins Biebers og því var 

ákveðið að halda áfram notkun þess. Þar með sést að þörf er fyrir því að víkka út hugtakið 

og hugmyndir um kvikmyndaferðamennsku yfir á allt skemmtiefni í myndbandaformi. 

Kvikmyndir og annað myndefni snúast ekki eingöngu um fjárhagslegan ávinning 

heldur einnig um upplifun og ánægju þeirra sem á þær horfa og á hið sama við um 

ferðamennsku. Því eru ákveðnar ranghugmyndir um að fyrirbærið 

kvikmyndaferðamennsku ætti eingöngu að skoða út frá fjárhagslegum áhrifum. Áhrifin eru 

mun víðtækari heldur en það og því mikilvægt að vekja athygli á því að kvikmyndir geti 

haft áhrif á það hvernig ferðamenn upplifi staðina og þá merkingu sem þeir leggja í þá. 

Hvernig myndefnið hefur áhrif á ljósmyndahegðun ferðamanna á staðnum og leggja 

áherslu á hvernig ímynd staðarins breytist meðfram myndefninu. Um þetta vantar frekari 

rannsóknir hér á landi og þá helst á stöðum sem eingöngu eru þekktir vegna myndefnisins 

líkt og upptökustaðir Hringadróttinssögu á Nýja Sjálandi sem margar rannsóknir hafa verið 

gerðar um.  

Myndefni er fyrst og fremst kynning fyrir þau svæði sem tekið er upp á þar sem 

myndrænt efni grípur augað mun frekar heldur en skrifaður texti til dæmis. Ísland er nú í 

sviðsljósinu sem ferðamannastaður og þá sérstaklega á internetinu. Þetta hefur því bæði 

áhrif á komu fleiri ferðamanna og ýtir enn fremur undir áhuga kvikmyndagerðarmanna á 
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landinu. Í gegnum kvikmyndir og myndefni fær fólk oft löngunina sem þarf til þess að 

heimsækja staðinn. Aðal aðdráttarafl landsins er náttúran og við gerð Krúnuleikanna og 

myndbands Justins Biebers fékk hún að njóta sín. Ísland fær því sífellt óvænta, óumbeðna 

og ánægjulega landkynningu í gegnum alþjóðlegt skemmtiefni. 
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Viðauki A 

Hér, til gamans, eru tenglar á atriði úr Krúnuleikunum sem tekin voru upp á stöðunum sem 

til athugunar voru í þessari rannsókn.  

 

Þórufoss: https://www.youtube.com/watch?v=RN1tVhQuzDw 

Blóðhliðið: https://www.youtube.com/watch?v=bUNyH8CwTpc 

Stekkjagjá: https://www.youtube.com/watch?v=znlPfK_3Fok 

Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal: https://www.youtube.com/watch?v=dx0H61vIqjI 

 

Hér er tengill á tónlistarmyndband poppstjörnunar Justins Biebers og tengill á 

tónlistarmyndband indversku Bollywood kvikmyndarinnar sem einnig var nefnd í 

ritgerðinni.  

 

Justin Bieber – I’ll Show You: https://www.youtube.com/watch?v=PfGaX8G0f2E 

Shah Rukh Khan – Gerua: https://www.youtube.com/watch?v=AEIVhBS6baE 

 

 


