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Útdráttur 

Dauði og hörmungar hafa alla tíð vakið upp forvitni hjá fólki og fólk hefur frá upphafi 

ferðalaga dregist meðvitað eða ómeðvitað að stöðum tengdum dauða. Með gríðarlegri 

aukningu ferðamanna og vaxandi áhrifamætti fjölmiðla og markaðssetningar seinustu 

áratugi hafa vinsældir myrkra staða aldrei verið meiri. Fólk hefur upplifað hörmungar og 

óhugnað alls staðar í heiminum og er Ísland þar ekki undanskilið. Þrátt fyrir að óhugnaður 

leynist víða í íslenskri sögu hefur ferðaþjónusta hér á landi ekki nýtt myrka sögu á 

skipulagðan hátt. Ákveðin tækifæri geta legið í því að nýta þessa sögu, bæði til að gera 

menningararfinum hærra undir höfði en einnig til að auka fjölbreytnina. Í þessari rannsókn 

var leitast við að skoða hvernig hægt er að nýta myrka sögu Þingvalla sem tækifæri og 

efnivið í ferðamennsku. Niðurstöður leiddu í ljós að Þingvellir eru vissulega myrkur staður 

sem býr yfir talsverðum myrkum tímabilum en slík saga er lítið sem ekkert nýtt í tengslum 

við ferðamennsku. Einnig leiddu niðurstöður í ljós að markaðssetning miðar að mestu leyti 

að því að kynna ferðamönnum náttúru svæðisins og jákvæðar hliðar menningararfsins. 

Skiptar skoðanir eru á því hvernig nálgast eigi söguna á Þingvöllum og hvernig eigi að miðla 

henni. Vel er þó hægt að nýta myrka sögu staðarins til að bæta við flóru ferðamennskunnar 

á svæðinu og það getur því verið þýðingarmikill þáttur í að efla hana.  

 

Lykilorð: Myrk saga, dauði, óhugnaður, tækifæri, ferðamennska, Þingvellir. 



 

Abstract 

Death and tragedy has always been something that people are curious about, and people have 

been drawn to places associated with death from the beginning of when people started 

traveling. With constant increase in number of tourists and growing influence of media and 

marketing in the last decades, dark places have never been more popular. People have 

witnessed tragedies and sorrow all over the world, and Iceland is not excluded from that. 

Even though you can find horror all through Icelandic history, tourism companies have not 

been focusing on exploiting the dark history in a organized way. This could be an opportunity 

to exploit this part of the history, to elevate cultural heritage and also to increase diversity. 

This thesis will explore how the dark history in Þingvellir can be used as an opportunity and 

material in tourism. The results reveals that Þingvellir is a dark place and it has considerably 

wide dark era, but that kind of history is nothing new when it comes to tourism. Also the 

results reveal that Þingvellir is promoted to tourists mostly as a nature site and that it has 

mainly a positive cultural heritage. There are different opinions on how we can approach the 

history in Þingvellir and how to impart it. The dark history can easily be exploited and it 

could be an important part in strengthening the tourism in Þingvellir. 

 

Keywords: Dark history, death, horror, opportunity, tourism, Þingvellir 
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1 Inngangur 

 

Með vaxandi fjölda ferðamanna á seinustu áratugum hefur ferðamennska orðið æ 

fjölbreyttari og snertiflötum hennar fjölgað gífurlega. Samfara því hefur ferðatilhögun og 

hvatar fólks til ferðalaga einnig tekið breytingum. Það virðist ekki lengur vera heillandi að 

ferðast á fjölfarnar sólarstrendur eða til vinsælla áfangastaða. Ferðamenn leita í auknu mæli 

eftir að kafa undir yfirborðið, komast í nálægð við menningu og sögu viðkomandi staðar og 

upplifa ferðalag sem er þeim raunverulegt eða áreiðanlegt (MacCannell, 1999). 

Myrkur, hörmungar og dauði hafa tengst ferðalögum lengur en nokkur önnur tegund 

ferðalaga og má rekja ferðalög af þessu tagi aftur til Rómverja sem komu saman til að horfa 

á skylmingarþræla berjast upp á líf og dauða. Vinsældum slíkrar ferðamennsku hefur vaxið 

ásmegin víða erlendis og nokkrir af fjölsóttustu áfangastöðum ferðamanna í dag tengjast 

hörmungum og/eða dauða á einn eða annan hátt. Má þar til dæmis nefna gamla stríðsvelli í 

Norður-Frakklandi, útrýmingarbúðir nasista í Auschwitz og Ground Zero í New York í 

kjölfar hryðjuverkaárásanna þann 11. september 2001. Þrátt fyrir þetta langa samband 

ferðamennsku og dauða var það ekki fyrr en nýlega sem hugtakið myrkvaferðamennska var 

fyrst skilgreint af fræðimönnum. Skiptar skoðanir hafa komið fram um hvort hægt er að setja 

slíka ferðamennsku í sérstakan flokk þar sem sagan öll er í rauninni full af óhugnaði og 

myrkri og allir staðir þar af leiðandi myrkir á einn eða annan hátt. Sumir fræðimenn eru 

þeirrar skoðunar að myrkvaferðamennska sé ákveðin söluvæðing á dauðanum, þegar staðir, 

sem eru tengdir hörmungum, eru færðir í neytendaumbúðir til að selja ferðamönnum. Aðrir 

telja að myrkir staðir séu mikilvægir að því leyti að þeir gera mönnum kleift að endurtengja 

sig við dauðann sem eðlilegan hluta af lífinu.  

Dauðinn er allt um kring og alls staðar í heiminum hefur fólk upplifað hörmungar 

eða þjáningar. Ísland er þar ekki undanskilið og má í því tilliti nefna að á mörgum stöðum á 

landinu hefur fólk verið tekið af lífi. Þingvellir voru meðal annars helsti aftökustaður 

Íslendinga í tæpar tvær aldir og enginn staður á landinu hefur eins mörg örnefni tengd 

aftökum. Þingvellir hafa löngum verið þekktur sem eins konar sameiningartákn Íslendinga 

en margir helstu viðburðir íslenskrar þjóðar hafa átt sér þar stað. Fyrir þær sakir hafa 

Þingvellir ratað á heimsminjaskrá UNESCO og eru þar af leiðandi orðinn hluti af flóknu 
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netverki hnattvædds hreyfanleika. Vaxandi ferðamennska á svæðinu síðustu ár virðist þó að 

mestu leyti hafa einkennst af ferðamönnum sem vilja virða fyrir sér stórbrotna náttúruna og 

jarðfræðilega ásýnd staðarins eða fræðast um jákvæðar hliðar menningararfsins. Mætti því 

segja að ljótleikinn, sem er vissulega stór og mikilvægur hluti af íslenskri sögu og menningu, 

víki fyrir fegurðinni og á þar af leiðandi í aukinni hættu á að gleymast. Titill ritgerðarinnar, 

sem okkur þótti lýsandi fyrir viðfangsefnið, „Það gerast nefnilega ljótir hlutir á fallegum 

stöðum“, er fenginn að láni frá einum viðmælanda rannsakenda.  

Markmið rannsakenda með þessari ritgerð er að greina hvort og hvernig hægt er að 

nýta hörmungar, óhugnað og myrka atburði, sem áttu sér stað á Þingvöllum, sem tækifæri 

og efnivið í ferðamennsku. Gerð verður ítarlega grein fyrir aftökum og myrkum atburðum 

sem áttu sér stað á svæðinu og sérstakri athygli verður beint að þeim stöðum þar sem aftökur 

fóru fram. Könnuð verður staða slíkrar ferðamennsku á Þingvöllum og möguleiki á frekari 

uppbyggingu á svæðinu. Einnig verður rýnt í kenningar fræðimanna um hugtakið 

myrkvaferðamennska (e. dark tourism) í því skyni að greina og nýta möguleika Þingvalla á 

þessu sviði. Rannsóknarspurningarnar, sem leitast verður að svara, eru svohljóðandi:  

 

• Hvernig er mögulegt að nýta ljótleikann, sem átti sér stað á Þingvöllum, til að draga 

fram fegurðina í menningu staðarins? 

• Hvernig er hægt að nýta myrka sögu Þingvalla sem tækifæri fyrir ferðamennsku á 

svæðinu? 

 

Ritgerð þessi skiptist í sjö kafla og er uppbyggingu hennar hagað þannig að á eftir 

inngangskafla verður í 2. kafla gerð grein fyrir fræðilegri umfjöllun og helstu hugtökum og 

kenningum sem rannsóknin byggir á. Í 3. kafla verður sögu Þingvalla gerð ítarleg skil og 

myrkir staðir svæðisins skoðaðir nánar. Farið verður í saumana á aðferðafræðilegri nálgun 

rannsóknarinnar í 4. kafla þar sem fjallað verður um val á rannsóknaraðferð, gagnaöflun og 

loks greiningu gagna. Til að afla gagna var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir en 

framkvæmd var viðtalsrannsókn og athugun á vettvangi. Tekin voru viðtöl við sex 

einstaklinga sem gátu varpað ljósi á menningarsögu Þingvalla út frá störfum sínum, 

þekkingu eða áhuga. Í 5. kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, annars vegar þau 

meginþemu, sem greind voru í viðtölunum, og hins vegar um niðurstöður 

vettvangsathugunar. Í framhaldi af fengnum niðurstöðum verða í 6. kafla umræður og 
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dregnar ályktanir  og þær skoðaðar út frá rannsóknarspurningunum. Í lokaorðum í 7. kafla 

verður ritgerðin dregin saman og tillögur að frekari rannsóknum lagðar fram.  
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2 Upphaf myrkra ferðalaga 

 

Ekkert varir, ekki einu sinni stórborg, hvort sem það er Pompeii, New Orleans eða Los 

Angeles. Tónlistarmenn og listamenn vita þetta og það gera vísindamenn einnig. En 

alltof mörg okkar vilja ekki einu sinni horfa. Dauðinn er alls staðar, alltaf, og 

samningurinn, sem við gerum við hann, hefur áhrif á líf okkar. Samningarnir eru 

misjafnir, og svo eru sögur okkar líka: en það er þó alltaf einhver samningur. 

(Zakin, 2006, bls. 69, þýð. Rakel Sesselja Hostert). 

  

Dauðinn er eitt það fáa sem mannkynið á sameiginlegt og eitt er víst að allir munu deyja. Í 

nútímasamfélagi er dauðinn þó orðinn mun fjarlægari okkur en hann var áður og fór úr því 

að vera daglegur hluti af lífi fólks yfir í það að vera á jaðrinum. Áður fyrr lést fólk oft á 

heimilum sínum og var það þá í verkahring annarra fjölskyldumeðlima að ganga frá líkinu 

og sjá um að grafa það. Í dag er þessu öðruvísi háttað og má segja að ákveðin einkavæðing 

(e. privitization) hafi átt sér stað á dauðanum þar sem hann er settur inn á lokaðar stofnanir 

eins og á elliheimili og sjúkrahús. Nú lifir fólk því að mestu leyti lífinu án beinna tengsla við 

það sem ógnar tilveru þess, eins og glæpi, hrylling og dauða. Ákveðin fjarlægð hefur þannig 

myndast frá dauðanum þrátt fyrir að hann sé alls staðar nálægur (Stone og Sharpley, 2008). 

Þrátt fyrir að dauðinn hafi verið jaðarsettur hefur mannkynið í gegnum aldirnar ávallt 

verið forvitið um eða jafnvel hrifist af dauðanum, hvort sem það er eigin dauði eða dauði 

annarra. Fólk hefur frá upphafi dregist meðvitað eða ómeðvitað að stöðum eða atburðum 

sem tengjast á einhvern hátt dauða, ofbeldi eða þjáningum. Dauði og hryllingur hefur verið 

hluti af ferðamennsku lengur en flest annað, oft í trúarlegum tilgangi eða í tengslum við 

pílagrímsferðir (Stone, 2006). Sögur af myrkum ferðalögum má rekja allt til tíma Rómverja 

til forna þegar fólk safnaðist saman til þess að horfa á skylmingarþræla berjast upp á líf og 

dauða. Þannig má líta á hringleikahúsið í Róm sem einn af fyrstu myrku áfangastöðunum. 

Opinberar aftökur voru einnig framkvæmdar í miklum mæli og fóru úr því að þjóna þeim 

tilgangi að vera eins konar „áminning” fyrir fólk í það að vera vettvangur fyrir áhorf. Fyrsta 

skipulagða ferðin, sem vitað er um af þessu tagi, var í Englandi árið 1838 en þá ferðaðist 

fólk langa vegalengd ásamt leiðsögumanni til þess að vera vitni að aftöku tveggja dæmdra 

morðingja. Önnur dæmi sem vert er að nefna eru ferðir í líkhús á Viktoríutímabilinu og í 

refsihús þar sem fólk gat horft á afbrotamenn beitta líkamlegu ofbeldi af vörðum. Á þeim 



6 

tímum var litið á slíkar ferðir sem ákveðna afþreyingu fyrir almenning, að horfa á þjáningar 

og dauða annarra (Stone, 2006). 

Á síðustu öld hefur ferðamennska til myrkra staða orðið útbreiddari og fjölbreyttari. 

Ástæðurnar fyrir uppgangi slíkrar ferðamennsku eru nokkrar. Hin mikla fjölgun ferðamanna 

á síðustu áratugum, tilkoma hnattvæðingar og aukið aðgengi fjölmiðla hefur valdið því að 

ferðamennska skiptist nú í fleiri og fjölbreyttari tegundir. Með vaxandi ferðamennsku og 

breytingum í umhverfinu hafa kröfur ferðamanna einnig tekið breytingum. Fjölfarnar 

sólarstrendur eru ekki endilega það sem ferðamenn sækjast í, heldur leita þeir í vaxandi mæli 

eftir auknum áreiðanleika eða sanngildi (e. authenticity) í ferðalögum sínum, sem fengið er 

í gegnum upplifun fólks og reynslu þess á staðnum sem ferðast er til (MacCannell, 1999). 

MacCannell (1999) talar í þessu samhengi um framhlið og bakhlið ferðamannastaða. 

Framhliðin er í rauninni sviðsettur staður sem er að mestu leyti búinn til með ferðamenn í 

huga og einkennist oft af glansmynd sem á sér litla stoð í raunveruleikanum. Ferðamenn 

reyna í vaxandi mæli að komast í gegnum þessa framhlið og að bakhliðinni, sem er yfirleitt 

staður heimamanna og sýnir hann jafnframt í réttu ljósi. Það er þó erfitt að komast að hinni 

fullkomnu bakhlið þar sem ferðamannastaðir eru oftast á beinan eða óbeinan hátt settir á svið 

fyrir ferðamenn. MacCannell talar í þessu samhengi um sviðsettan áreiðanleika (e. staged 

authenticity) sem oft hefur komið upp í tengslum við ferðaþjónustu sem fæst við 

menningararf og sögu eins og myrkvaferðamennska gerir (MacCannell, 1973). Samkvæmt 

MacCannell (1992) tapar menningararfurinn merkingu sinni (e. loss of soul) ef farið er að 

leggja áherslu á hann einungis með ferðaþjónustu í huga. 

Þessar auknu kröfur til áreiðanleika og sanngildis geta einnig verið ein ástæðan fyrir 

því að myrkvaferðamennska hefur haslað sér völl sem hluti af sífellt vaxandi ferðaþjónustu. 

Ferðalög á myrka staði gerir fólki kleift að upplifa ákveðið sanngildi þar sem fólk getur farið 

þangað sem hörmungar hafa átt sér stað, gefið ímyndunaraflinu lausan tauminn og upplifað 

eitthvað sem er raunverulegt eða áreiðanlegt. Alls kyns ástæður geta verið fyrir því hvers 

vegna fólk ferðast á staði þar sem dauði, sorg og hörmungar hafa átt sér stað en það getur 

verið vegna forvitni, sektarkenndar eða löngunar til að fræðast eða einfaldlega vegna áhuga 

á hryllilegum atburðum (Stone og Sharpley, 2008).  
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2.1 Myrkvaferðamennska 

Þrátt fyrir að myrk ferðalög hafi verið til staðar allt frá upphafi ferðalaga var það ekki fyrr 

en á níunda áratug síðustu aldar að fræðimenn fóru að leitast við að skilgreina hugtakið. Afar 

skiptar skoðanir hafa verið á því hvað teljist myrkvaferðamennska og hvort í rauninni sé 

hægt að skipa slíkri ferðamennsku í sérstakan flokk. Ýmsar skilgreiningar hafa litið dagsins 

ljós sem hafa leitt til þess að fræðileg umfjöllun um myrkvaferðamennsku hefur þróast til 

muna. 

Það voru fræðimennirnir Foley og Lennon (1996) sem komu fyrstir fram með orðið 

myrkvaferðamennska (e. dark tourism), en samkvæmt þeim er sú ferðamennska fyrirbæri 

sem nær til neyslu gesta á stað sem er annaðhvort raunverulegur eða settur á svið og tengist 

hörmungum, þjáningum eða dauða. Að mati þeirra eru dauði og hörmulegir atburðir 

meðhöndlaðir á öðruvísi hátt í dag en gert var áður fyrr. Með gríðarlegri aukningu 

ferðamanna á síðustu áratugum, nútímavæðingu og aðgengi fjölmiðla hafa áfangastaðir 

tengdir dauðanum og hörmungum að miklu leyti verið gerðir að söluvöru fyrir ferðamenn. 

Samkvæmt Foley og Lennon er fólk sem ferðast á myrka staði; ferðamenn sem ferðast á 

staðinn fyrir slysni, ferðamenn sem eru í skipulagðri ferð á vegum ferðaskrifstofu og 

forvitnir ferðamenn sem höfðu í fyrstu ekkert erindi á staðinn. 

Þrátt fyrir að hugtakið myrkvaferðamennska hafi verið skilgreint af fræðimönnunum 

Foley og Lennon (1996), var þeirra rannsókn ekki sú fyrsta sem fjallaði um tengsl 

ferðamennsku við dauðann. Chris Rojek fjallaði í bók sinni Ways of Escape (1993) um 

svokallaða myrka bletti (e. dark spots) en með þeim átti hann við staði þar sem frægir 

einstaklingar létu lífið eða þar sem fjöldi fólks dó á grimmilegan hátt. Hann vitnar í því 

samhengi til fólks sem ferðast til Auschwitz eða fer á staðinn þar sem leikarinn James Dean 

lést í bílslysi árið 1955. Þessa staði kallaði hann „staði skynjunar” (e. sensation sites), þar 

sem einstaklingurinn þarf ekki að ferðast á sjálfan staðinn til að upplifa og sjá fyrir sér 

hörmungarnar heldur er nóg fyrir hann að ferðast þangað í huganum, til dæmis með því að 

horfa á hann í sjónvarpi. Þrátt fyrir aukinn áhuga á myrkum stöðum á seinustu áratugum er 

myrkvaferðamennska bæði sveigjanleg og fræðilega brothætt og fyrir þær sakir hafa margar 

spurningar vaknað upp hvort hægt sé að setja alla staði, sem tengjast dauðanum, undir 

hugtakið myrkvaferðamennska (Stone, 2006). Miles (2002) greinir frá því að munur sé á 

stöðum sem tengist dauða, hörmungum og þjáningum og eru þessir staðir mismunandi 

„myrkir” í sjálfu sér, sérstaklega með tilliti til áreiðanleika en einnig hvað varðar túlkun 
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einstaklingsins á staðnum. Til samanburðar tók hann sem dæmi safn í Washington í 

Bandaríkjunum, sem byggt var sem virðingarvottur við fórnarlömb helfararinnar og til 

minnis um útrýmingarbúðir nasista í Auschwitz-Birkenau. Safnið í Washington er tengt 

dauðanum en Auschwitz er hins vegar raunverulegur staður dauða og þjáninga. Að vera á 

sjálfum staðnum, þar sem atburðirnir áttu sér stað, veitir ferðamanninum raunverulegri og 

áhrifameiri upplifun samanborið við upplifun hans á söfnum sem fjalla um myrka atburði. 

Auschwitz hefur í þessu samhengi mikilvægan staðbundinn áreiðanleika sem safnið í 

Washington hefur ekki. Miles (2002) setti í þessu samhengi fram skala sem endurspeglar 

mismunandi litbrigði myrkvaferðamennsku eftir því hversu upprunalegir staðirnir eru. Þeir 

staðir, sem eru á dekkri enda skalans, veita ferðamönnum tilfinningu fyrir sanngildi eða 

áreiðanleika, sem oftast eru þeir staðir sem raunverulegir atburðir áttu sér stað. Söfn sem 

fjalla um myrka atburði eru þá á ljósari enda skalans (sjá mynd 1).  

Mynd 1. Litróf myrkra ferðamannastaða. (Miles, 2002, þýð. Rakel Sesselja Hostert). 

Samkvæmt skalanum skiptir staðsetning máli og því nær sem staðurinn er þeim atburðum, 

sem áttu sér stað, því myrkari verður hann. Tilfinning fyrir áreiðanleika skiptir einnig máli 
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þar sem samúðin með fórnarlömbum verður meiri á þeim stöðum sem eru á myrkari enda 

skalans. Staðir, sem snúast um að fræða fólk og hafa tengingu við sögu staðarins, eru einnig 

myrkari heldur en þeir sem hafa fyrst og fremst afþreyingar- og skemmtanagildi. Samkvæmt 

Miles (2002) munu þó rafrænir miðlar og ný kynslóð tækninnar leggja leiðina til „myrkustu” 

(e. darkest) ferðamennskunnar. Þá verður hægt að fara sýndarferðir í gegnum veraldarvefinn 

þar sem hægt er að horfa á liðna atburði eiga sér stað eins og þeir séu að gerast fyrir framan 

nefið á viðkomandi. Þrátt fyrir líkamlega fjarlægð mun skynjunarvitund einstaklings þróast 

í tengslum við tölvuvæðinguna og þar af leiðandi verður munurinn á raunverulegu og 

óraunverulegu óljós. Miles (2002) telur þessa nýju kynslóð tæknihyggju verða mikla áskorun 

í náinni framtíð sem mikilvægt sé að hafa í huga í tengslum við myrkvaferðamennsku.  

2.1.1  Áhrif nútímavæðingar og fjölmiðla 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á nútímasamfélagi á sviði tækni og vísinda 

en einnig á neyslu fólks. Samkvæmt Foley og Lennon (1996) er myrkvaferðamennska 

vestrænt fyrirbæri sem náði hámarki eftir fyrri heimstyrjöldina þar sem fjölmiðlar, 

kvikmyndir, bækur og auglýsingar ýttu undir áhuga á þeim stöðum þar sem dauði og 

hörmungar höfðu átt sér stað. Gamlir vígvellir stríðs eru til að mynda orðnir eitt af mestu 

aðdráttaröflum ferðaþjónustunnar nú á dögum þrátt fyrir að vera lítill hluti af því sem telja 

má til myrkvaferðamennsku (Iles, 2011). Einnig hefur hin gríðarlega fjölgun ferðamanna á 

síðustu áratugum leitt til þess að ferðamennska verður sífellt fjölbreyttari og flóknari og um 

leið hvatar fólks til þess að ferðast. 

Aukið aðgengi fjölmiðla að viðburðum og mikil tækniþróun á síðustu árum hefur ýtt 

undir áhuga á myrkum stöðum þar sem fjölmiðlar birta myndefni um atburði um leið og þeir 

eiga sér stað (Rojek, 1993). Dauðinn er í raun einna sýnilegastur í gegnum fjölmiðla og 

vinsældamenningu samtímans. Sífellt eru birtar fréttir og myndefni af stöðum tengdum 

hörmungum og fjöldinn allur af kvikmyndum og bókum snúast á einn eða annan hátt um 

dauða eða þjáningar. Dauðinn verður þannig sýnilegur og endurgerður, sem gerir hann 

fjarlægan okkur, en á sama tíma minnir hann okkur á að hann er hluti af lífinu (Stone og 

Sharpley, 2008). 

Rojek (1993), Foley og Lennon (1996) eru sammála um að uppgangur 

myrkvaferðamennsku megi að miklu leyti rekja til nútímavæðingar og aðgengis fjölmiðla, 

sem kveikir forvitni í fólki að ferðast á myrka staði. Með þessari auknu tækniþróun hefur 
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ákveðin vöruvæðing átt sér stað á þessum stöðum og oftast í þeim tilgangi að græða á 

ferðamönnum. Efasemdir hafa því vaknað um áreiðanleikann og sanngildið þegar 

framsetning þessara staða snýst að miklu leyti um að græða á ferðamönnum og staðirnir og 

myrk saga þeirra þannig gerð að neysluvöru fyrir ferðamenn.  

2.1.2  Siðferðilegt sjónarhorn myrkvaferðamennsku 

Í kjölfar vaxandi þróunar og uppgangs myrkvaferðamennsku á síðustu áratugum hafa vaknað 

upp spurningar um hvort það sé siðferðilega rétt að stuðla að eða ýta undir slíka 

ferðamennsku fyrir neyslu hins almenna ferðamanns og markaðssetningu staða (Singh, 

2014). Sumir eru þeirrar skoðunar að myrkvaferðamennska sé einfaldlega óviðeigandi og 

siðlaus þar sem hún er kynning á raunverulegum þjáningum og hörmungum einstaklinga 

(Lennon, 2005).  

Stór hluti ferðamanna, sem ferðast á myrka staði, glápir á (e. gaze upon) 

grimmdarsvæði fyrrverandi vígvalla í Norður-Frakklandi, skoðar rústir í New Orleans eða 

kaupir sér minjagripi á Ground Zero eins og boli með myndum af Tvíburaturnunum eða 

jafnvel salernispappír með mynd af Osama Bin Laden. Stone (2010) bendir í þessu samhengi 

á að yfirleitt séu þetta staðir þar sem fjölskyldur fórnarlamba eru enn á lífi og hafa ekkert um 

það að segja að dánarstaðir þeirra nánustu hafi verið gerðir að söluvöru fyrir forvitna 

ferðamenn. Áfangastaðir þar sem hörmungar hafa átt sér stað vilja iðulega ekki láta tengja 

sig við myrkvaferðamennsku, einmitt vegna þeirra siðferðilegu spurninga sem vakna upp í 

kjölfarið. Skiptar skoðanir hafa verið á meðal fræðimanna um siðferðileg álitamál 

myrkvaferðamennsku en sumir telja að ferðamenn á myrkum stöðum fái ákveðið „kikk” út 

úr því að upplifa hörmungar og þjáningar annarra, og að hlutverk stjórnvalda eigi að vera að 

útrýma þessari tegund ferðamennsku algjörlega (Stone, 2010). Aðrir fræðimenn eru þó 

þeirrar skoðunar að slík ferðalög hafi meira að gera með lífið sjálft heldur en dauðann að því 

leyti að myrkir staðir gera mönnum kleift að endurtengja sig við dauðann sem hluta af lífinu 

og gerir hann fyrir vikið minna ógnvekjandi (Stone og Sharpley, 2008). Lennon (2005) er 

þeirrar skoðunar að myrkvaferðamennska geti ýtt undir að við lærum af fortíð okkar og 

mistökum með því að ferðast á staði hörmunga og þjáninga. Í því samhengi telur hann 

mikilvægt að markmið slíkra staða ætti að vera að auka fræðslugildi og þekkingu fólks en 

ekki að gera þá að söluvöru fyrir ferðamenn.  
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2.1.3  Hvað er þetta „myrkur” í myrkvaferðamennsku? 

Seaton (1996) telur að þörf sé á því að skoða myrkvaferðamennsku út frá hvötum 

ferðamanna en ekki út frá markaðssetningu á dauðanum. Ferðamenn, sem fara á myrka staði, 

þurfa ekki endilega að detta inn á þessa staði fyrir tilviljun, eins og Foley og Lennon telja, 

heldur kann að vera að þeir einfaldlega heillist af dauðanum. Því geta verið mismunandi 

ástæður fyrir því af hverju fólk ferðast á þessa staði og um leið mismunandi hvernig fólk 

tengir sig við þá. Stone og Sharpley (2008) velta því fyrir sér hvort hægt sé að flokka 

myrkraferðamennsku út frá hvötum ferðamanna en samkvæmt þeim er ekki nóg að flokka 

myrkvaferðamennsku og myrka staði til að skilja hvað liggur að baki. Fólk tengir sig við 

myrka staði á mismunandi hátt og þeir geta kallað fram mismunandi tilfinningar hjá hverjum 

og einum. 

Bowman og Pezzullo (2009) taka þetta einu skrefi lengra og telja 

myrkvaferðamennsku vera mótaða af aðstæðum og viðhorfum á mismunandi tímabilum. 

Þeir velta fyrir sér hvað liggi raunverulega á bak við hugtakið „myrkur” í tengslum við 

ferðamennsku. Samkvæmt þeim er flokkun myrkvaferðamennsku ákveðin leið til 

markaðssetningar í ferðamennsku og endurspeglar í raun þá þörf að setja merkimiða á allt. 

Samkvæmt Bowman og Pezzullo þjónar þessi flokkun myrkra staða ekki tilgangi þegar horft 

er á raunverulegar aðstæður þess að fólk ferðast á myrka staði. Þeir félagar benda á að sagan 

og arfleiðin er í rauninni full af óhugnaði og eru þar af leiðandi alltaf hluti af ferðalögum. 

Þannig er öll saga myrk í sjálfu sér og öll ferðamennska er myrk ferðamennska þar sem allir 

staðir hafa að geyma sögu sem er tengd óhugnaði á beinan eða óbeinan hátt. 

Í þessu samhengi vakna upp spurningar um hvort hægt sé að nota íslenska 

þjóðararfinn? Ógrynni sagna og heimilda, sem þjóðin hefur skráð í gegnum aldirnar, eru 

fyrirliggjandi og mætti nýta til að koma Íslandi á kortið sem fýsilegur staður 

myrkvaferðamennsku. Með því að draga söguna meira upp á yfirborðið getur það mætt 

eftirspurn eftir sanngildi og áreiðanleika sem aukin ásókn virðist vera í. Til að afmarka efnið 

munu rannsakendur sérstaklega skoða Þingvelli, helsta þjóðarstolt Íslendinga sem jafnframt 

býr yfir afar myrkri sögu og myrkum tímabilum. Á Þingvöllum hefur náttúran haft hvað mest 

vægi í upplifun ferðamanna af svæðinu þrátt fyrir að vera á heimsminjaskrá UNESCO fyrir 

menningarminjar. Áhugi rannsakenda liggur í því að skoða hvort möguleiki sé á að breyta 

hlutverki Þingvalla sem ferðamannastaðar eða bæta við flóru ferðamennskunnar, sem er þar 

fyrir, með því að koma betur á framfæri þeirri sögu sem Þingvellir hafa að geyma sem full 
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er af óhugnaði og myrkri. Ímynd Þingvalla myndi þannig ekki byggjast eingöngu á 

náttúrulegri ásýnd staðarins heldur einnig á margbrotinni sögu íslenskrar þjóðar og 

menningararfi sem mikilvægt er að varðveita. 
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3  Þingvellir 

Ótrúleg náttúrufegurð og sjálfstæðisbarátta Íslendinga kemur upp í huga margra þegar 

Þingvellir eru nefndir. Þessi staður er einn sá frægasti á Íslandi einmitt fyrir þær sakir en 

einnig hefur hann mótað þjóðarvitund landsmanna í yfir þúsund ár. Frú Vigdís 

Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, lýsti Þingvöllum svona; „Mikilfengleg saga og 

fögur náttúra renna saman í eina heild, samofin í hjarta Íslendingsins“ (Birgir Hermannsson, 

2012, bls. 22). Saga Þingvalla er svo sannarlega merkileg og er stofnun Alþingis árið 930 

þar efst á blaði en stofnunin markaði upphafið af yfir þúsund ára þing- og lýðræðissögu 

Íslendinga (Þorsteinn Guðjónsson, 1985). 

Frá aldamótunum 1900 til stofnunar þjóðgarðsins árið 1930 voru ritaðar fjöldi greina 

í blöð og tímarit um mikilvægi Þingvalla fyrir þjóðina. Eina slíka grein skrifar Guðmundur 

Davíðsson 1913 í tímaritið Eimreiðina  þar sem hann fjallar um mikilvægi þess að gera 

Þingvelli að þjóðgarði að fyrirmynd Bandaríkjamanna og Svisslendinga. Guðmundur talar 

jafnframt um mikilvægi verndunar staðarins vegna sögu hans og náttúru og er hann þeirrar 

skoðunar að „þó að Þingvellir hafi verið og séu enn í mestu vanhirðu og niðurníðslu eru þeir 

samt Íslendingum einhver hjartfólgnasti bletturinn, sem að til er á landinu” (Guðmundur 

Davíðsson, 1913). Skrif og eljusemi Guðmundar báru loks árangur en árið 1930 tók Alþingi 

þá ákvörðun að Þingvellir yrðu fyrsti þjóðgarðurinn á Íslandi. Guðmundur Davíðsson var í 

kjölfarið valinn fyrsti þjóðgarðsvörðurinn og sinnti hann því starfi í rúman áratug 

(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.). 

Íslendingar hafa árum saman heimsótt Þingvelli í mismunandi erindagjörðum, til 

dæmis komið saman við mismunandi hátíðarhöld, farið saman í útilegu eða einfaldlega til 

þess að gera sér glaðan dag í berjatínslu. Þingvellir hafa þannig öðlast sess sem 

sameiningartákn íslenskrar þjóðar og hefur haft mikil áhrif á mótun nútímasamfélags á 

Íslandi. Vegna þessa eru Þingvellir staður sem lengi hefur verið landsmönnum afar 

hjartfólginn og hefur tilfinningalegt gildi fyrir marga. 
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3.1  Þingvellir á heimsminjaskrá 

Árið 2001 ákvað Ríkisstjórn Íslands að senda inn umsókn til Menningarmálastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna, betur þekktrar sem UNESCO (e. United Nation Educational, 

Scientific and Cultural Organization), til að fá þjóðgarðinn á Þingvöllum skráðan á 

heimsminjaskrá. UNESCO var stofnuð í lok síðari heimsstyrjaldar sem ein af 

undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna, með það að markmiði að sameina hagsmuni 

aðildarríkja til að stuðla að friði og öryggi í heiminum. Heimsminjaskráin varð svo til í 

kjölfar stofnunar UNESCO en hugmyndin á bakvið hana var að stuðla að varðveislu 

mikilvægra og merkilegra staða í heiminum sem telja mætti til sameiginlegrar arfleifðar 

mannkyns og hefðu sérstöðu á alþjóðlegan mælikvarða (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, 2011).  

Umsóknin um að fá Þingvelli skráða á lista heimsminjaskrár var send árið 2003 og 

var hún samþykkt tveimur árum síðar. Í umsókninni var einkum lögð áhersla á bæði sögu- 

og náttúruminjar þjóðgarðsins en hingað til lands komu sérfræðingar frá Alþjóðaráði um 

minnisvarða og sögustaði (ICOMOS) og Alþjóða náttúruverndarsamtökunum (IUCN), til að 

skoða og meta þjóðgarðinn og bera hann saman við önnur lönd (Heimsminjanefnd Íslands, 

á.á.). Sérfræðingarnir voru sammála um að þjóðgarðurinn myndi á einstakan hátt 

endurspegla bæði norræna- og germanska miðaldamenningu sem hefði lifað í gegnum 

aldirnar og einnig að Þingvellir hefðu sterkar tengingar við Íslendingasögurnar frá því á 12. 

öld og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.). Í skýrslu 

nefndarinnar sagði meðal annars að þjóðgarðurinn hafi menningarlegt gildi sem helgur 

staður og að hann væri bundinn fornum hefðum. Einnig voru þeir þeirrar skoðunar að 

táknræn merking Þingvalla tengdist mjög upprunalegu umhverfi og í lífsháttum nútímans sé 

staðurinn enn svo ósnortinn (Sigrún Helgadóttir, 2011). 

Fjórar forsendur voru fyrir skráningu á náttúru þjóðgarðsins á heimsminjaskrá en þær 

voru þessar samkvæmt Þjóðgarðinum á Þingvöllum (á.á.): 

• Sýnileiki plötuskilanna og virkni þeirra í dag 

• Flekaskilin, áhrif eldvirkni og jökla 

• Einstök landslagsheild þar sem sjá má þá þrjá þætti sem mótuðu Ísland 

• Fjögur afbrigði heimsskautableikjunnar og ný ætt nýlega fundinna krabbadýra með 

tveimur tegundum sem hvergi hafa fundist annars staðar í heiminum 
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3.1.1  Þingvellir sem alþjóðlegt rými  

Þegar staður er skráður á heimsminjaskrá fer hann úr því að vera eign einnar þjóðar í að vera 

sameiginleg eign alls mannkyns (Arellano, 2004). Þingvellir eru þar ekki undanskildir og 

hefur þýðing og hlutverk staðarins tekið breytingum í alþjóðlegu samhengi. Við skráningu á 

heimsminjaskrá UNESCO komust Þingvellir inn í flókið netverk hnattvædds hreyfanleika 

og fóru úr því að vera einn helsti samkomustaður Íslendinga í að vera alþjóðlegur 

ferðamannastaður (Loftsdóttir og Lund, 2016). 

Flestir sem koma á Þingvelli í dag eru erlendir ferðamenn sem ferðast gjarnan á 

staðinn í skipulögðum ferðum. Með þessari þróun tók gildi svæðisins að breytast og er fegurð 

Þingvalla í dag oft tengd við náttúrulega og jarðfræðilega ásýnd staðarins þrátt fyrir að vera 

á heimsminjaskrá sem menningarminjar. Menningarsaga Þingvalla hefur ekki hlotið 

nægilega athygli og jafnvel er erfitt er að berja hana augum á Þingvöllum, sérstaklega í ljósi 

þess að Ísland er fyrst og fremst markaðssett sem náttúruparadís. Ferðamenn koma oft til 

Þingvalla sem hluta af hinum Gullna hring, sem miðar að því að draga fram kennileiti um 

íslenska náttúru eins og eld, ís og hreinleika. Þannig hefur ný saga myndast á Þingvöllum 

þar sem flekaskilin eru kennileiti staðarins frekar en margbrotin menningarsaga sem hefur 

myndað land og þjóð í hundruð ára. Þingvellir halda þannig áfram að vera sögulegur staður 

en í öðruvísi, alþjóðlegu samhengi (Loftsdottir og Lund, 2016). 

3.2  Myrk saga Þingvalla 

Berja, gelda, bíta, slá 

Binda, klóra, fleingja, 

Brenna, reka útlegð á, 

Aflífa og heingja.  

(Gömul böðulsvísa, höfundur ókunnur). 

  

Svo hljóðar gömul böðulsvísa sem eflaust hefur verið farið með á öldum áður þegar refsað 

var fyrir glæpi með ofantöldum aðferðum (Páll Sigurðsson, 2009). 

Frá því að Alþingi var stofnað árið 930 til loka þrettándu aldar voru engin skráð lög 

á Íslandi eða þar til Danakonungur sendi Jónsbók til Íslands árið 1280. Goðar og málsaðilar 

fullnægðu refsingum heima í sínu héraði sem ákveðnar voru á Alþingi. Jónsbók er nefnd 
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eftir Jóni Einarssyni sem ritaði bókina og enn þann dag í dag eru nokkrir lagastafir í henni 

sem eru enn í gildi (Sigrún Helgadóttir, 2011; Þorsteinn Guðjónsson, 1985). Með tilkomu 

Jónsbókar var farið að refsa fólki, sem dæmt hafði verið á Alþingi, til dæmis með 

líkamsmeiðingum og sviptingu eigna. Í kjölfarið bættust við dauðarefsing sem aldrei hafði 

verið í íslenskum lögum fyrr. Afbrotamönnum var nú refsað með útlegð úr landi, 

brennimerkingum, hýðingum, fjársektum, aflimunum og jafnvel aftökum (Sigrún 

Helgadóttir, 2011). Upp frá því fengu lögmenn landsins það hlutverk að ganga úr skugga um 

að böðull væri til staðar við Öxará þegar sýslumenn riðu til Alþingis úr öllum sýslum 

landsins. Sýslumenn gegndu því hlutverki að fylgja sakamönnum til Þingvalla þar sem 

framfylgja átti líkamsrefsingum eða líflátsdómum (Páll Sigurðarson, 2009). 

Mismunandi fólk framkvæmdi refsingarnar sem áttu sér stað á Þingvöllum. 

Afbrotamenn gátu fengið dóm sinn mildaðan gegn því að sinna starfi böðuls en samkvæmt 

Jónsbók fengu sýslumenn hverrar sýslu að velja sér sinn böðul (Páll Sigurðsson, 2009). Páll 

Sigurðsson tekur saman lýsingar Ebenezar Henderson á ferðum sínum til Þingvalla með 

eftirfarandi hætti:  

 

Ebenzer Henderson kom til Þingvalla 1814–1815, þá skoðaði hann Þingvelli með einum 

prestssyninum. Hann fann ösku og bein í Brennugjá, skoðaði drekkingarhyl og þann 

stað á Þorleifshólma þar sem að menn höfðu verið hálshöggnir. Henderson fannst 

umhverfið hrikalegt og ægilegt sem mest mátti verða og ógn staðarins til þess fallin að 

auka á ægileik réttvísinnar og tryggja að lög skyldu í heiðri höfð. Hann lagði þó áherslu 

á að samkomurnar á Þingvöllum hefðu verið þjóðinni mikilvægar á ýmsa vegu. 

(Páll Sigurðsson, 2009, bls.336). 

  

Aftökur þessar áttu sína staði sem fóru eftir því hvernig þær voru framkvæmdar og eru 

staðarheiti þeirra lýsandi fyrir þá aðferð sem notuð var hverju sinni. Drekkingarhylur, 

Höggstokkseyri, Gálgaklettar og Brennugjá eru nöfn sem kennd eru við aftökustaði 

Þingvalla. Enginn staður á Íslandi hefur eins mörg aftökuörnefni og Þingvellir en alls voru 

72 teknir af lífi þar. Tafla 1 hér á eftir, sem byggist á bók Sigrúnar Helgadóttur (2011), sýnir 

hvaða refsing kom fyrir hvert afbrot og hvernig sú refsing var framkvæmd (sjá töflu 1).  
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 Tafla 1. Refsingar á Þingvöllum.1  

Húðstrýkingar (t.d 

þjófar og 

lauslætisfólk) 

Fólk sem að var dæmt til húðstrýkingar var bundið við staur og barið 

á bert bak með hrísvendi svo að vel sá á bakinu. Vandarhöggin voru 

mismörg eftir því hver glæpurinn var. 

Aflimun (t.d þeir sem 

skrifuðu eða töluðu 

gegn heilagri 

þrenningu) 

Aflimunin var mismikil eftir því hver glæpurinn var. Allt frá því að 

höggva af fingur eða eyra og upp í aflimun á heilum útlim. Ef fólk 

varð uppvíst að því að tala eða skrifa gegn heilagri þrenningu voru 

fjarlægðir þrír fingur. 

Brennimerkingar 

(aðallega þjófar) 

Fólk var bundið niður og glóandi heitu járni var þrýst fast á kinn eða 

enni þannig að af hlaust stórt og mikið ör á húðinni. Þessi ör áttu að 

vera öðrum víti til varnaðar. 

Henging (þjófar) Trjádrumbur með hengingaról var settur á milli tveggja steina og  

hinn dauðadæmdi var látinn standa uppi á öðrum drumbi sem var svo 

kippt undan honum þannig að hann hékk í ólinni. 

Hálshöggvun Hinn dauðadæmdi var látinn leggjast með hálsinn á höggstokkinn og 

viðkomandi böðull hjó höggið banvæna. 

Brennur (galdramenn 

og nornir) 
Settur var upp staur, sá dæmdi var bundinn við staurinn og nokkrir 

farmar af hrís settir í kring og eldur borinn að. 

Drekking (hórdómur, 

sifjaspell og 

barnsmorð) 

Konur voru settar ofan í poka, bundið var fyrir og þeim hrint fram af 

brún sem lá yfir hyl í Öxará 

 

3.2.1 Drekkingarhylur 

Í norðanverðri Almannagjá er í Öxará hylur sem ber nafnið Drekkingarhylur. Talið er að 

hann hafi verið mun dýpri en hann er nú en árið 1911 var hylurinn sprengdur til að reisa þar 

brú og lækkaði yfirborð hylsins í kjölfarið (Einar Laxness, 2001). Einungis konum var drekkt 

                                                 

1 Taflan er unnin af Lenu Huldu Nílsen  upp úr bók Sigrúnar Helgadóttur, 2011, 
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í Drekkingarhyl og var það fyrir sifjaspell, hórdóm eða barnsmorð á laun. Ekki voru alltaf 

haldbærar sannanir fyrir sektinni og kom þá í hlut sýslumanns að vera með yfirheyrslur en 

þeim fylgdu iðulega pyntingar sem jafnvel stóðu yfir í marga daga (Agnar Hallgrímsson, 

1992). 

Þegar konur voru dæmdar til drekkingar var þeim komið fyrir í poka, bundið fyrir og 

dregnar upp á klett sem stóð við austanverðan hylinn. Þaðan var þeim hrint fram af, ofan í 

hylinn og haldið niðri í vatninu með stöng þar til þær hættu að veltast um og að lokum 

drukknuðu. Alls var 18 konum drekkt á tímabilinu 1618–1749 (Einar Laxness, 2001). Vatnið 

úr hylnum rann niður í dalinn og var notað sem drykkjarvatn þegar þinghald stóð yfir. Engum 

sögum fer um það hvort dómurum og höfðingjum hafi klígjað við vatninu eða fundist skrítið 

bragð af því eftir aftökurnar (Björn Th. Björnsson, 1984). 

3.2.2  Brennugjá 

Brennugjá er samsíða Flosagjá en erfitt er að bera kennsl á það svæði í dag (Björn Th. 

Björnsson, 1984). Talið er að gjáin hafi farið undir veg sem lagður var að þjóðveldisbænum 

(Árni Björnsson, á.á.). Fólk, sem var dæmt fyrir galdra, var brennt á báli en galdrar þessir 

gátu verið allt frá því að vekja upp drauga, hafa samband við ára og anda eða eiga við 

galdrastafi. Fólk gat einnig verið sakað um galdra ef einhver veiktist óvænt í nálægð við þá. 

Var stundum talið að veikindin væru tilkomin vegna galdra eða að álög hefðu verið lögð á 

hinn veika (Einar Laxness, 2001). Galdrar skiptust í tvenns konar galdra, annars vegar 

hvítagaldur, sem var notaður til góðverka, og hins vegar svartagaldur en þá sóru menn að 

þjóna djöflinum ævilangt (Einar Laxness, 2001). Síðasta brennan, sem framkvæmd var í 

refsingarskyni, var árið 1685 en sá sem þá átti hlut að máli var dæmdur fyrir að snúa 

Faðirvorinu upp á andskotann. Alls voru níu galdrabrennur á Þingvöllum og allt voru það 

karlmenn sem brenndir voru. Mun fleiri hlutu slík örlög um allt land, þar sem galdrabrennur 

voru iðulega framkvæmdar heima í héraði (Sigrún Helgadóttir, 2011).  

Þegar framkvæma átti aftöku með brennu var reistur upp staur og um tuttugu 

hestburðir af hrís settir í kringum hinn dauðadæmda til að ganga úr skugga um að hann yrði 

brenndur til ösku (Sveinn Pálsson, 1983). Sögurnar segja að eftir að eldurinn var kulnaður 

voru beinin ekki fjarlægð heldur látin liggja í öskunni þar til komið var að næsta manni 

(Henderson, 1957; Sveinn Pálsson,1983). 
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3.2.3  Gálgaklettar og Gálgi 

Á Íslandi voru menn hengdir á milli kletta en ekki í trjám eins og í flestum löndum erlendis, 

enda ekki mikið um hávaxin tré á Íslandi. Á Þingvöllum voru notaðir tveir staðir til að 

framfylgja hengingum: annars vegar Gálgi og hins vegar Gálgaklettar (Sigrún Helgadóttir, 

2011). 

Áður en henging fór fram kom ávallt prestur til að hughreysta þann sem að átti að 

aflífa og veita honum síðustu sakramentin (Páll Sigurðsson, 2009). Gálgaklettar eru tveir 

jafnháir klettar og þegar aflífa átti með hengingu var sett hengingaról á trjádrumb sem náði 

milli klettana. Menn voru oft orðnir rýrir og léttir eftir langa og lélega vist á meðan beðið 

var aftökunnar (Sigrún Helgadóttir, 2011). Fangarnir voru settir í hengingarólina og 

trjádrumbi komið undir fæturna svo að höfuðið næði upp í ólina. Drumbinum var síðan kippt 

undan fótunum. Aftaka með hengingu þótti smánarlegasta aflífunin en þá var líkið látið 

hanga í einhvern tíma. Þegar komið var að því að taka líkið niður kom böðullinn 

líkamsleifunum fyrir í sprungum í klettinum eða kastaði þeim ofan í gjótur (Sveinn Pálsson, 

1983). Fimmtán brotamenn eru sagðir hafa verið verið hengdir á Þingvöllum og seinasta 

aflífunin af þessu tagi var framkvæmd árið 1725 (Árni Björnsson, á.á.). 

3.2.4  Höggstokkseyri 

Höggstokkseyri er syðsti oddinn á Þorleifshólma og talið er að höggstokkurinn hafi verið 

notaður til að afhöfða sakamenn. Stokkurinn er ekki sjáanlegur í dag en á þeim tíma, sem 

hann var í notkun, var hann líklega látinn standa á mismunandi stöðum eftir aðstæðum (Árni 

Björnsson, á.á.). Þegar framkvæma átti slíka aflífun var hinn dauðadæmdi einstaklingur 

látinn leggjast með hálsinn þvert á stokkinn og viðkomandi böðull sá um að höggva hið 

banvæna högg. Ábúendur í Skógarkoti um aldarmótin 1800 sögðu að höggstokkurinn hefði 

horfið í miklum vatnavöxtum með árunum (Sigrún Helgadóttir, 2011). Frá árunum 1602 til 

1752 voru 30 manns hálshöggnir á Höggstokkseyri og seinasti einstaklingurinn, sem 

dæmdur var til dauða á Þingvöllum, var aflífaður með þessum hætti (Páll Sigurðsson, 2011). 
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4 Gögn og aðferðir 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gagnaöflun og 

greiningu gagna. Fjallað verður um þær rannsóknaraðferðir, sem stuðst var við, en notaðar 

voru eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi hálfstaðlaðra viðtala og vettvangsathugun. Því 

næst verður gert grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, gagnaöflun, tímalengd og loks 

greiningu gagna. 

4.1  Val á rannsóknaraðferð 

Til að afla gagna fyrir rannsókn þessa var stuðst við tvenns konar aðferðir, annars vegar 

viðtalsrannsókn, þar sem tekin voru sex hálfstöðluð viðtöl, og hins vegar athugun á 

vettvangi. Báðar þessar aðferðir flokkast undir eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualtative 

research methods) en ástæðan fyrir því að þær urðu fyrir valinu er sú að þær byggjast fyrst 

og fremst á því að öðlast dýpri skilning á viðhorfum og upplifun einstaklinga. Ólíkt 

megindlegum rannsóknaraðferðum var ætlunin ekki að uppgötva algildan sannleik sem hægt 

væri að sanna eða afsanna heldur að setja niðurstöður fram í orðum sem endurspegla viðhorf 

og reynslu þeirra einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni. Gallarnir við beitingu 

eigindlegra rannsóknaraðferða af þessu tagi eru að þær geta verið tímafrekar og krafist 

mikillar vinnu og teljast stundum of huglægar þar sem unnið er með félagslega hegðun sem 

rúmast ekki í mælitækjum eða tölum (Bryman, 2016). 

Til að styrkja niðurstöður viðtalanna enn frekar var framkvæmd athugun á vettvangi. 

Vettvangsathugun er kerfisbundin aðferð til að afla gagna í gegnum ljósmyndir og 

vettvangsnótur sem aflað er á staðnum. Í athugun á vettvangi eru rannsakendurnir sjálfir 

helsta rannsóknartækið og í gegnum upplifun og reynslu öðlast þeir innsýn og skilning á 

svæðinu (Bryman, 2016). Markmiðið með vettvangsathugun var fyrst og fremst að að fá 

ákveðna tilfinningu fyrir Þingvöllum og kortleggja á eigin spýtur aftökustaðina fjóra, þ.e. 

Drekkingarhyl, Brennugjá, Höggstokkseyri og Gálgakletta. Rannsakendur töldu nauðsynlegt 

að sameina þessar tvær rannsóknaraðferðir til að fá heildstæða sýn á viðfangsefnið, til ná 

markmiði rannsóknarinnar og svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. 
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4.2  Framkvæmd og gagnaöflun 

Gagnaöflun fyrir rannsóknina fór fram á tvennan hátt: annars vegar voru tekin viðtöl og hins 

vegar var gerð athugun á vettvangi. Vinna við undirbúning og framkvæmd hófst í janúar 

2018 og tók um þrjá mánuði. Viðmælendur fyrir viðtalsrannsóknina voru valdir með 

markvissu úrtaki (e. purposive sample). Í markvissu úrtaki er valinu á viðmælendum hagað 

á þann hátt að þeir uppfylli ákveðin skilyrði sem talin eru mikilvæg fyrir rannsóknina 

(Esterberg, 2002). Grundvallarskilyrðin fyrir rannsókn þessa var að viðmælendur gætu 

varpað ljósi á menningarsögu Þingvalla út frá störfum sínum, áhuga eða þekkingu. Tekin 

voru viðtöl við sex einstaklinga með það að markmiði að öðlast dýpri skilning á viðhorfum 

viðmælenda okkar og reyna að skilja persónulega upplifun þeirra og reynslu af veruleikanum 

(Bryman, 2016). Stuðst var við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured), þar sem hafður var til 

hliðsjónar viðtalsrammi, sem var opinn og sveigjanlegur, til að ganga úr skugga um að 

viðmælendur fengju frelsi til að tjá sig. Viðtalsramminn innihélt spurningar og þætti sem 

ætlunin var að gera að umtalsefni og kanna betur (sjá viðauka). Þessir þættir vörðuðu meðal 

annars hvaða þýðingu Þingvellir hefðu fyrir viðmælendur, þekkingu þeirra á myrkri sögu 

svæðisins og ímynd og hlutverk staðarins sem alþjóðlegt rými ferðamanna. Einnig voru 

viðmælendur spurðir hvort og hvernig myrk saga Þingvalla gæti nýst sem tækifæri fyrir 

ferðamennsku á svæðinu.  

Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst eða símleiðis, en 

rannsakendur töldu mikilvægt að viðmælendur kæmu með tillögur um fundarstaði til að 

tryggja að þeim liði sem best. Urðu vinnustaðir þeirra fyrir valinu í öllum tilfellum nema 

einu en þá hittumst rannsakendur og viðmælandi á kaffihúsi. Einnig lögðu rannsakendur sig 

í líma við að ná til tiltölulega breiðs hóps einstaklinga til þess að kafa dýpra eftir viðhorfum 

en viðmælendur voru ólíkir og höfðu mismunandi bakgrunn. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 

15. febrúar til 21. mars 2018. Viðmælendur voru eftirfarandi: 

 

• Gunnar Magnússon, leiðsögumaður og landfræðingur.  

• Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir, landvörður og verkefnastjóri Þjóðgarðsins á 

Þingvöllum. 

• Rúrí, listakona. Framkvæmdi gjörninginn „Tileinkun” í og við Drekkingarhyl árið 

2006, sem hún tileinkaði minningu þeirra stúlkna og kvenna sem voru líflátnar í 

hylnum.  
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• Steinunn Kristjánsdóttir, fornleifafræðingur og prófessor við Þjóðminjasafn Íslands 

og Háskóla Íslands. Vinnur að verkefni sem miðar að því að skrá alla aftökustaði á 

Íslandi og leita að dysjum á þessum stöðum. 

• Torfi Stefán Jónsson, sagnfræðingur, landvörður og verkefnastjóri Þjóðgarðsins á 

Þingvöllum. 

• Þórunn Þórarinsdóttir, leiðsögumaður. 

 

Athugun á vettvangi fór fram í mars 2018 með það að markmiði að kortleggja aftökustaðina 

fjóra og aðgengi að þeim. Einnig var ætlunin að skoða gönguleiðir, sem hægt væri að fara á 

milli þessara staða, og merkja þær leiðir í kjölfarið á korti. Vettvangsathugunin tók um það 

bil þrjá klukkutíma þar sem skráðar voru niður vettvangsnótur og teknar ljósmyndir til 

greiningar. Rannsakendur töldu mikilvægt að skrá niður vettvangsnóturnar ekki einungis 

fyrir gagnaöflun heldur einnig til þess að rifja upp upplifun og skynjun okkar á vettvangi. 

4.3  Greining gagna 

Þegar framkvæmdar eru eigindlegar aðferðir fer úrvinnsla gagna yfirleitt fram samhliða 

gagnaöfluninni. Við greiningu viðtalanna var notast við svokallaða aðleiðsluaðferð (e. 

inductive method), þar sem skilningur og innsýn í viðfangsefnið voru fengin út frá mynstri 

sem kom fram í viðtölunum. Þau voru hljóðrituð á síma og voru í framhaldi af því afrituð 

nákvæmlega. Viðtölin voru í kjölfarið greind með opinni kóðun (e. open coding), þar sem 

ákveðin meginþemu voru greind eftir viðtalið við fyrsta viðmælanda sem mátti svo staðfesta 

og kanna betur með því að taka viðtal við fleiri viðmælendur (Esterberg, 2002). Þeir þættir 

eða þemu, sem viðmælendum var tíðrætt um, voru í framhaldinu kóðuð og greind með það 

að markmiði að fá sem skýrasta mynd af upplifun, viðhorfum og reynslu viðmælenda. Eftir 

að hafa kóðað viðtölin töldu rannskendur mikilvægt að bæta við fræðilegum ramma 

rannsóknarinnar, sem tengdust á einn eða annan hátt afstöðu viðmælenda okkar. 

Vettvangsnóturnar, sem urðu til við athugun á vettvangi, voru greindar ásamt ljósmyndum 

sem teknar voru á staðnum. Í kjölfarið voru gönguleiðir á milli aftökustaðanna fjögurra settar 

fram í korti í forritinu Google Earth. 
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5  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fengust við úrvinnslu gagna. Í 

fyrri hluta kaflans verða niðurstöður viðtalanna kynntar. Því næst verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum vettvangsathugunar, sem byggðust á kortlagningu aftökustaðanna fjögurra á 

Þingvöllum og greiningu á gönguleiðum á milli þeirra. 

5.1 Viðhorf til myrkvaferðamennsku á 

Þingvöllum 

Í næstu fjórum undirköflum verður gerð grein fyrir viðhorfum viðmælenda til myrkrar sögu 

Þingvalla og möguleika á að nýta hana frekar í ferðamennsku. Sú greining er fengin í gegnum 

orð viðmælenda og túlkun rannsakenda á merkingu þeirra orða. Annars vegar var spurt um 

hlutverk Þingvalla í augum viðmælenda og hins vegar um viðhorf þeirra gagnvart ímynd 

Þingvalla sem alþjóðlegs ferðamannastaðar. Einnig var spurt út í myrka sögu Þingvalla og 

hvort og hvernig hægt væri að nota þessa myrku sögu sem tækifæri fyrir ferðamennsku á 

svæðinu. Greining á viðtölum leiðir í ljós ákveðin meginþemu sem voru áberandi í afstöðu 

einstaklinganna sem talað var við.  

 

5.1.1  Myrk saga á Þingvöllum en lítið notuð  

Viðmælendur þekktu flestir til myrkrar sögu Þingvalla en vissu þó mismikið um hana. Torfi 

Jónsson, sagnfræðingur og verkefnastjóri hjá Þingvallaþjóðgarði, þekkti talsvert til sögunnar 

á Þingvöllum og sagði hana bæði fallega og átakanlega. Hann talaði um að aftökurnar hefðu 

líklegast verið afar óhugnanlegar og nefndi í því samhengi hengingarnar sem framkvæmdar 

voru í Gálgaklettum: „Þetta hefur örugglega verið mjög brútal henging og þetta hefur ekki 

verið svona eins og þegar fólk hálsbrotnar og deyr strax, menn hafa líklegast kafnað á 

endanum“. Viðmælendur nefndu allir Drekkingarhyl þegar spurt var út í óhugnað á 

Þingvöllum en hann var eini aftökustaðurinn sem merktur var skilti með nöfnum kvennanna 

átján sem þar var drekkt. Steinunn, prófessor í fornleifafræði, nefndi í þessu samhengi að 
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Drekkingarhylur væri eins konar staður kvenna, þar sem konur hefðu í seinni tíð verið lítið 

áberandi í sögunni. Hún sagði frá sinni sýn á málinu með þessum orðum: 

 

Þetta er kvennasagan sem er þarna, Drekkingarhylur. Konur eru mjög lítið áberandi í 

sögunni (...) Það sagði mér sagnfræðingur einhvern tímann að hann hefði reynt að skrifa 

konur inn í söguna, en honum hefði ekki tekist það því að hann fann enga. En við erum 

helmingur af þjóðinni og hvernig er ekki hægt að finna okkur? En það er nefnilega 

málið, konur hafa verið frekar nafnlausar. En það eru þekkt nöfnin á þessum konum sem 

var drekkt á Þingvöllum. Allar þessar konur áttu sögu og mætti nota sögurnar til þess 

að lyfta þessu fram. Það er örugglega margt jákvætt í þessum sögum.  
 

Aðspurð hvort verið væri að nýta myrka sögu Þingvalla í ferðamennsku greindi Jóna, 

verkefnastjóri og landvörður hjá þjóðgarðinum, frá því að hún hefði aldrei áður verið spurð 

út í myrka sögu staðarins. Einnig minntist Torfi á að engin sérstök áhersla væri lögð á myrku 

söguna að fyrra bragði en á sama tíma væri ekki reynt að fela hana. Báðir leiðsögumennirnir, 

Gunnar og Þórunn, greindu frá því að áhersla á myrku söguna færi eftir tímanum, sem til 

ráðstöfunar væri, og hvaða leiðir væru farnar með ferðamönnunum um svæðið. Þórunn 

útskýrði mál sitt svona:  

 

Það fer bara eftir tíma. Ég fer yfirleitt bara í ferðir sem er búið að skipuleggja fyrir mig. 

Mitt hlutverk er að vinna úr þessum doppum sem er búið að setja fram fyrir mig. Ég 

labba frá Hakinu og niður Almannagjánna, og ég hef ekki tíma til að fara neitt annað.  
 

Gunnar var sammála því að tíminn með ferðamönnum á Þingvöllum réði ferðinni um hvað 

væri talað um og hvað ekki: „Þetta er svo takmarkaður tími sem maður hefur, maður labbar 

þarna niður og stundum tala ég um þetta og stundum ekki“. Gunnar nefndi einnig að stærð 

hópsins skipti máli í þessu samhengi, og því stærri sem hópurinn væri því erfiðara væri að 

segja frá sögunni. Hann bætti við að áhugi fólks á myrkri sögu Þingvalla væri afar misjafn 

og einnig skipti það máli hvort fólk væri búið að kynna sér upplýsingar um sögu staðarins 

áður en hann væri heimsóttur. Torfi var sammála því og taldi að takmarkaður áhugi fyrir 

myrkum sögum væri ein afleiðing þess að hún væri ekki mikið nýtt í ferðamennsku á 

Þingvöllum. Hann sagði frá upplifun sinni: 

 

Að sumu leyti er þetta takmarkaður áhugi. Sumir hafa mjög mikinn áhuga, við höfum 

alveg séð það í gegnum þessar göngur okkar. Ég held að flestir af okkar ferðamönnum 

eru búnir að kynna sér eitthvað, vita eitthvað smá en svo þarf náttúrlega að vita meira 

(...) En það er náttúrlega ekki margt sýnilegt, sko. Fólk notar oft ímyndunaraflið.  
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Jóna minntist einnig á að fólk þyrfti að hafa sjónrænar eða áþreifanlegar sannanir fyrir 

sögunni þar sem það viti í raun ekki hvaða mynd það eigi að hafa í huganum til að ímynda 

sér atburði sem áttu sér stað. Eins nefndi hún að stærð hóps skipti máli varðandi miðlun 

upplýsinga til ferðamanna: 

 
Minni hópar fara í svona nákvæmari ferð, leiðsögumaðurinn labbar með þeim og segir 

einhverja sögu (...) Svona fyrir mína parta ef ég ætlaði að fara að reka svona fyrirtæki 

þá myndi ég alltaf taka lítinn hóp. Maður kemur ekki skilaboðunum til skila ef maður 

er með svona stóran hóp, eins og 50 eða 60 manns. Það er alltaf betra að vera með minni 

hóp, nærð meira kontakti og augnsambandi. 

 

Viðmælendur nefndu mismunandi ástæður fyrir því af hverju myrk saga Þingvalla nýttist 

ekki í ferðamennsku á svæðinu. Stærð hóps, takmarkaður tími og misjafn áhugi á sögunni 

virtist hafa sitt að segja en viðmælendur töluðu flestir um að hluti af þeim ferðamönnum, 

sem heimsóttu Þingvelli, hefðu í raun ekki hugmynd um af hverju þeir væru þar. Einnig var 

bent á að ferðamenn hefðu oft staðlaðar hugmyndir um staðinn sem það hefði lesið um í 

ferðahandbókum. Einn viðmælandi lýsti áhyggjum sínum af því að sagan væri að gleymast 

þar sem hún væri ekki hluti af þeirri ímynd sem kynnt væri fyrir ferðamönnum. Upplýsingar 

um sögu staðarins væru jafnframt lítið sýnilegar á Þingvöllum fyrir utan skiltið sem stendur 

við Drekkingarhyl. Slíkt gæti haft afleiðingar fyrir upplifun ferðamanna þegar þeir þurfa að 

reiða sig eingöngu á ímyndunaraflið. 

 

5.1.2  Ofuráhersla á náttúruna 

Viðmælendum var flestum tíðrætt um að Þingvellir væri staður þar sem menning væri 

samofin náttúru og jarðfræði og staðurinn væri sérstakur fyrir þær sakir. Torfi talaði um að 

Þingvellir væru frekar óþægilegur staður í þessu samhengi, þar sem hann hefur þessa 

stórbrotnu náttúru og jarðfræði en einnig þessa löngu og merkilegu sögu. Af þeim sökum 

fellur saga staðarins og menningarminjar í skuggann þrátt fyrir að reynt sé að miðla öðru en 

náttúrunni. Andstætt þessu tók Torfi Jelling í Danmörku sem dæmi en þar eru tveir steinar 

og tveir kóngar á 150 ára tímabili og undir þetta er risastórt sýningarheimili. Gunnar, sem 

vinnur sem leiðsögumaður, hafði orð á því að það væri snúið að segja fólki frá þúsund ára 

sögu Þingvalla á stuttum tíma, þegar fólk stendur á Hakinu og hefur heildarsýn yfir svæðið 

og verður vitni af þeirri fegurð sem það býr yfir. Hann greindi frá upplifun sinni þegar að 

hann stóð ásamt hópi fólks á Hakinu í skýjuðu veðri, sólin gægðist milli skýjanna og stafaði 
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geislum sínum niður í dalinn og fólk stóð dolfallið. Flestir viðmælendanna höfðu jafnframt 

orð á því að náttúran væri helsta ástæðan fyrir komu ferðamanna á Þingvelli og eru 

flekaskilin stór hluti af því. Torfi talaði um flekaskilin og menningarminjarnar á staðnum:  

 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum er sagan, hann er í rauninni bara menningarminjar, það er 

náttúrulega fyrsta ástæðan (...) og með aukinni áherslu á jarðfræðina og þegar 

flekakenningin er staðfest sem kenning eru Þingvellir orðinn staður þar sem flekarnir 

mætast. Það sem við höfum verið stanslaust að gera er að leiðrétta það. Flekarnir eru 

ekki að mætast þeir eru að fara í sundur, þannig að það er, svona það fyrsta sem hefur 

áhrif á fólkið er náttúran. 

 

Gunnar minntist einnig á flekana og að ferðamenn, sem hann hefði verið með á Þingvöllum, 

hefðu í raun mestan áhuga á því að vita hvor flekinn sé Evrópa og hvor sé Ameríka. Hann 

taldi að erfitt væri að draga úr því að fólk vilji upplifa náttúruna á Þingvöllum en þó væri vel 

hægt að leggja meiri áherslu á söguna. Torfi var sammála þessu og benti á að kannanir hefðu 

sýnt að rúmlega 85 prósent ferðamanna kæmu til Íslands vegna náttúrunnar og að „það sé 

erfitt að sporna gegn því í sjálfu sér, og kannski er það ekki endilega slæmt“. Þórunn minntist 

einnig á að Þingvellir væru staður þar sem allt væri hægt að finna, jarðfræðina, söguna, 

menninguna, og það væri í rauninni það sem gerði Þingvelli einstakan og fallegan stað. Hún 

talaði einnig um flekana og að skráning Þingvalla á heimsminjaskrá hefði líka áhrif:  

 

Þetta er á heimsminjaskrá af því að þetta er merkilegt út frá landfræði og jarðfræði og 

líka menningarsögulega fyrir okkur Íslendinga (...) Þannig að maður segir frá því, og 

segir frá Þingvallavatni, og fiskunum sem eru þar og maður sér hvergi annars staðar. 

Þannig að maður segir auðvitað frá jarðfræðinni og af hverju þetta er svona sérstakt og 

flekaskilunum og öllu. 

 

Gullni hringurinn kom einnig til tals og að Þingvellir væru iðulega hluti af skipulagðri 

dagsferð þar sem tíminn á hverjum áfangastað væri oft naumur. Jóna talaði í þessu samhengi 

um ákveðna stefnu sem fyrirtæki væru yfirleitt búin að setja sér að vinna eftir: 

 

Þar sem þú tekur inn fullt af fólki og þú ert bara alltaf með sömu rútínuna, þú ert kannski 

ekki að fara djúpt í hlutina. Svo er labbað frá Hakinu niður almannagjá og stoppað á 

Lögbergi og svo labbar þú niður á Þingplan og þar kemur rútan að sækja þig.  
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Flestum viðmælendum okkar fannst náttúran skipta miklu máli hvað varðar upplifun 

ferðamanna á Þingvöllum. Erfitt væri að sporna gegn því þar sem fegurð Þingvalla er svo 

einstök en vissulega mætti fara út fyrir þetta svo að sagan fengi meira vægi. Allir 

viðmælendur töluðu um mikilvægi markaðssetningar og að ferðaþjónustufyrirtæki hefðu 

mörg hver markaðssett staðinn sem náttúruparadís. Silfra væri til dæmis vinsæll staður fyrir 

köfun og greindi Torfi frá því að hún væri komin langt út fyrir þolmörkin og löngu búin að 

sprengja allt utan af sér en á rúmlega 10 árum hefði köfunarfyrirtækjunum fjölgað tífalt. 

Hann taldi einnig að erfitt væri fyrir einn hóp að markaðssetja sig á einhvern hátt þar sem 

hann væri í raun bara ein rödd í afar stórum kór, og að „fólk er náttúrlega alltaf að horfa á 

þetta risastóra sem eru þessar blessuðu gjár og grjót“. Annar viðmælandi sagði brýna þörf á 

því að auglýsa Ísland sem sögustað þar sem fólk komi almennt ekki til landsins til að skoða 

menningarleifar heldur náttúru. Þingvellir væru einnig oftast nær hluti af hinum Gullna hring 

sem væri yfirleitt dagsferð þar sem ferðast væri á milli þriggja staða á nokkrum 

klukkustundum. Tíminn á hverjum áfangastað væri naumur og ákveðin rútína myndist hvað 

varðar ferðamenn á Þingvöllum, þar sem farnar væru einfaldar leiðir í gegnum svæðið og 

ferðamönnum smalað aftur í rúturnar að því loknu. Viðmælendur voru sammála um að 

einsleitni einkenndi markaðssetningu og ímyndarsköpun hvað varðar ferðamennsku og í 

raun væri aðeins ein stefna, það er að auglýsa hreina náttúru.  

5.1.3  Skiptar skoðanir á nálgun 

Að mati flestra viðmælenda skiptast fræðimenn og leiðsögumenn gjarnan í tvo hópa 

varðandi nálgun á sögunni. Annars vegar væru þeir sem segja alla söguna, hvort sem hún er 

góð eða slæm, og hins vegar þeir sem vilja sniðganga það slæma. Einn viðmælandi greindi 

frá því að prestur sem hefði starfað í leiðsögn á Þingvöllum í mörg ár hefði sleppt hinum 

myrka hluta sögunnar: 

 
Það er þessi tími frá 1500 til 1800, þetta skipti hann ekki máli, þetta var skelfileg saga 

og kom honum ekki við og hann hafði engan áhuga á að læra hana. Hann ræddi bara 

þingið sjálft og lagði mikla áherslu á það og fór svo í nútímann.  

 

Gunnar var þeirrar skoðunar að fólk tengdi Þingvelli frekar við eitthvað fallegt heldur en við 

hræðilega hluti eða myrkvaverk. Torfi sagði þetta snúið þar sem margir ólíkir aðilar láti sig 

málið varða þegar um Þingvelli væri að ræða, „ólíkt Tower of London, sem getur bara 
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einbeitt sér af refsingum“. Um leið og einhver byrji að hreyfa sig á Þingvöllum, þá komi 

fiskeldisfræðingar, jarðfræðingar og landfræðingar og láta í sér heyra.  

Annar viðmælandi greindi frá upplifun sinni af leiðsöguskólanum sem var í þá veru 

að nemendur væru ekki endilega hvattir til þess að tala um dekkri hliðar samfélagsins eins 

og fátækt og ofbeldi. Hugsunin væri frekar að fólk kæmi til að vera í fríi og hlutverk 

leiðsögumanna væri að fleyta rjómann ofan af og láta allt líta vel út. Sá viðmælandi sagðist 

vera ósammála þessari hugmyndafræði þar sem þessi saga væri mikilvægur hluti af sögu 

Íslands. Hann sagði frá sinni hlið málsins svona:  

 
Eins og ég segi við mína gesti: „Það væri æðislegt ef ég gæti sagt við ykkur, hér eru 

engir glæpir, hér eru engin vandamál, hér er er enginn fíknivandi og hér er ekkert 

ofbeldi. Það væri æðislegt, en það er ekki þannig“ og með því að sópa því undir teppið 

þá hverfur það ekkert.  
 

Þórunn minntist einnig á að þótt fólk væri komið til annars lands þá væri þar ekki allt slétt 

og fellt og engin vandamál. Fólk vissi að víða væri fátækt og víða væri farið illa með fólk. 

Hún heldur áfram: 

 
Ég er ekkert gáfaðri en ferðamenn og þau eru ekkert heimskari en ég (...) Ég tala nú ekki 

um þegar þessir netmiðlar eru í dag og það eru mjög margir búnir að undirbúa sig vel 

og lesa. Og það væri náttúrlega skrýtið ef einhver myndi spyrja mig „Voru ekki aftökur 

hérna?“, og ég myndi svara „Við skulum ekkert vera að tala um það”.  

 

Steinunn taldi það vera jákvætt að segja alla söguna og draga það fram sem hefði verið gert 

og hugsanlega læra af því. Hún sagði að fólk væri í rauninni alltaf að spegla sig í sögunni til 

að gera lært af henni og það þyrfti ekki alltaf að vera eitthvað slæmt heldur gæti það líka 

verið gott. Það sem átti sér stað á Þingvöllum væri auðvitað ömurlegt og ljótt en væri þó 

hluti af því hver við erum. Jónu fannst það einnig vera sjálfsagt mál að segja bæði frá því 

góða og slæma: 

 

Þetta er hluti af sögunni, þetta gerðist. Mér prívat og persónulega finnst þetta galið að 

tala ekki um þetta, þetta er náttúrulega hluti af því sem að gerðist og það er ekki hægt 

að breyta því, og þó að maður tali ekki um það, þá gerðist það samt. 

 

Listakonan Rúrí var sömu skoðunar en hún framkvæmdi gjörning við Drekkingarhyl sem 

vakti mikla athygli. Gjörninginn nefndi hún „Tileinkun”, sem hún tileinkaði minningu þeirra 

18 kvenna sem aflífaðar voru í hylnum. Markmiðið með verkinu var að hennar sögn ekki að 

velta sér upp úr grimmdinni og heimskunni heldur til að minna á fortíðina svo að auðveldara 
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væri að forðast sömu vitleysurnar eða sambærilegar vitleysur, og gæta þess að slíkt 

endurtæki sig ekki. Fólk sem varð á vegi hennar eftir að hún flutti gjörninginn þakkaði henni 

oft fyrir, þar sem „þetta snertir svo þjóðarsálina, af því að við erum svo fá og líka það skyld. 

Ætli við eigum ekki öll tengingar við einhverjar konur eða sambærilegar sögur?“. Rúrí talaði 

um að saga Drekkingarhyls væri einhver versta mynd af útúrsnúningi réttlætis, að taka líf 

fyrir að gefa líf:  

 
Þetta voru ungar konur sem urðu fyrir ofbeldi. Það er það sem þarf að viðurkennast. Við 

þurfum að viðurkenna að það hafi orðið alvarleg mistök. Þó að við höfum ekki valdið 

þeim sjálf, þá þurfum við að leiðrétta söguna.  
 

Markmið hennar með gjörningnum var einnig að vekja fólk til umhugsunar um að konurnar, 

sem aflífaðar voru í Drekkingarhyl, voru ekki glæpakvendi. Það voru ekki þær sem frömdu 

glæp heldur voru þær fórnarlömbin. Þær voru ekki aðeins fórnarlömb, þegar þær voru teknar 

af lífi, heldur voru þær líklegast beittar kynferðislegu ofbeldi, dæmdar sem glæpamenn, 

geymdar og notaðar til að vinna og teknar af lífi í kjölfarið. Oft voru þetta orð ungra 

sveitastúlkna á móti orði valdamikilla hreppstjóra eða sýslumanna og svo fór sem fór. 

Steinunn minntist einnig á þetta valdamisvægi í sögunni um Drekkingarhyl og að brýn þörf 

væri á því að skoða þetta betur „sérstaklega í ljósi #MeToo-byltingarinnar sem er í gangi í 

dag, lyfta þessu fram þó að þetta sé löngu liðið“. Þórunn taldi einnig mikilvægt að tala um 

og minnast þess fólks, sem tekið var á lífi á Þingvöllum, þar sem það gerði flest ekkert til að 

verðskulda slík örlög. Hún útskýrði mál sitt: 

 
Þegar ég labba sjálf að Drekkingarhyl, þá er hægt að búa til ákveðna stemmningu og 

mér finnst þetta vera ákveðin virðing, og nöfnin eru þarna, þetta er svona persónulegt, 

þú veist, þær eru þarna, það er ekki búið að gleyma þeim.  

 

5.1.4  Myrkvaferðamennska sem tækifæri  

Aðspurðir hvort viðmælendur teldu grundvöll vera fyrir því að vera með ferðir á Þingvöllum 

sem að snerust um myrka atburði voru þeir allir sammála um að það væri áhugaverð 

hugmynd og vel framkvæmanleg á þessum mikla sögustað.  

Steinunn var afdráttarlaus í sínum svörum þegar talað var um tækifæri í því að vera 

með myrkvaferðir á Þingvöllum. Hún taldi mikilvægt að upphefja ekki alltaf það góða á 

kostnað þess slæma. Að hennar mati gæti aukin áhersla á myrka sögu Þingvalla auðgað 

staðinn. Jóna var þeirrar skoðunar að myrkar ferðir væru kjörið tækifæri til þess að gera 
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sögunni hærra undir höfði á Þingvöllum. Þórunn var sammála því og taldi myrkar ferðir um 

Þingvelli geta aukið flóruna og fjölbreytnina á svæðinu en einnig væri þetta góð leið til þess 

að dreifa ferðamönnum betur um garðinn. Hún útskýrði mál sitt svona:  

 

Klárlega væri þetta góð viðbót við Þingvelli. Þetta er risastórt svæði, en ferðamennskan 

er eiginlega bara á tveimur stöðum. Þetta er á mjög litlu svæði þar sem allir 

ferðamennirnir eru. En þjóðgarðurinn er gríðarlega stór, miðað við þetta litla svæði sem 

er í rauninni notað. Þannig að það er endalaust hægt að gera og endalaust hægt að búa 

til svona ferðir. 

 

Torfi sá einnig tækifæri í svona ferðum á Þingvöllum þar sem refsingarsvæði Þingvalla væri 

afar fallegt og vel hægt að nýta það. Hægt væri að nota náttúruna sem eins konar inngang í 

söguna, þar sem hún getur oft gert hana enn dramatískari. Steinunn nefndi einnig hinar 

manngerðu aðstæður náttúrunnar á Þingvöllum: „Þetta er kannski valinn staður fyrir 

þinghaldið af því að þetta er næstum því eins og pallar, manngerðar aðstæður, og 

Drekkingarhylur algjörlega „ideal“ fyrir aftökur“. Torfi kom með þá hugmynd að jafnvel 

væri hægt að fara í ferðirnar að kvöldi til þar sem upplifun ferðamanna yrði áhrifameiri þegar 

sólin er að setjast og myrkrið fer að gera vart við sig: 

 

Það er alveg hægt að gera ýmislegt og annað hvort gæti þetta verið svona sérstök ferð, 

ef þetta er pakkaferð- þá gætir þú valið að fara í þessa hefðbundnu Gullna hrings ferð 

eða að þú getur farið í Gullna hrings ferð þar sem áherslan væri á myrkvaferðamennsku 

á Þingvöllum og síðan væri kannski haldið áfram á Geysi og Gullfoss eða eitthvað. Svo 

gætu líka verið kvöldferðir, ef maður hugsar, sko, sérstaklega í ágúst. Þá er oft svona 

dramatískara að fara þarna ofan í gjána. Og nota vasaljós, sem gerir það en dramatískara. 

En þá ertu líka að ná fólki sem er búið að vera á ferðinni og nærðu í það aftur út. 

 

Torfi heldur áfram: 

 

Ef ég til dæmis tek þessa myrku sögu sem dæmi, þá væri hægt að færa ásinn á Hakinu 

– ef ég myndi byrja á myrkrasögu sjálfur þá myndi ég byrja þetta við Langastíg. Það er 

vissulega erfið ganga – eða aðeins erfiðari. Hún virkar ekki alveg yfir heila árið – en þá 

er miklu „lógískari“ staður að byrja þar – eins og kannski þegar var verið að koma með 

fanga frá Vesturlandi – þá komu þeir ríðandi þarna, alla þá leið. Kemur yfir 

Hvalfjörðinn, yfir Langastíg, niður og fram hjá Öxarárfossi og niður á þingið og lýsa 

því hvað er að gerast þar – þannig að þetta verður á öðrum ás – svona gegn 

meginstraumnum í sjálfu sér, þannig að það getur haft einhver áhrif.  
 

Hugmyndir Þórunnar um framkvæmd ferðanna snerust meira um upplifun ferðamannanna 

og útfærsluna á frásögninni frekar en gönguleiðina sjálfa. Hún taldi mikilvægt að 
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leiðsögumenn hefðu áhuga á því sem þeir væru að kynna fyrir ferðamönnum þar sem það 

smitaði margfalt út frá sér. Að hennar mati var mikilvægt að framsetningin væri lifandi og 

kom hún jafnframt með þá tillögu að aftökurnar yrðu leikgerðar:  

 

Ég man nú eftir einum leiðsögumanni sem að ég þekki. (...) Hann var búinn að sjá fyrir 

sér að þetta yrði sviðsett. Aftökurnar og teknir kannski þættir úr sögunni, og leikgerðir 

á staðnum. Það er hægt að gera skemmtilega hluti leiðinlega og leiðinlega hluti 

skemmtilega. Það fer allt eftir framsetningunni. (...) Þetta verður að vera eitthvað lifandi. 

Og það er endalaust hægt að spinna með þetta, hvernig sé hægt að gera þetta áhugavert. 

En það er klárlega mikilvægt að sú eða sá sem gerir þetta verður að hafa áhuga á þessu 

og verður að hafa þekkingu (...). Maður segir kannski bara rétt efsta partinn, bara fleytir 

ofan af – en svo verður vitneskja mín að vera miklu meiri og dýpri – þó svo að hún komi 

ekkert fram. Þannig að ef ég er spurð, þá veit ég svarið. 
 

Bæði Gunnar leiðsögumaður og Jóna, sem hafði unnið sem landvörður á Þingvöllum í mörg 

ár, töldu að meiri grundvöllur væri fyrir því að bjóða upp á myrkrar ferðir fyrir minni hópa. 

Sögðu þau að erfitt væri að miðla upplýsingum til stærri hópa og þá sérstaklega til þeirra 

sem væru í skipulagðri pakkaferð og hefðu takmarkaðan tíma á svæðinu. Þetta myndi þannig 

byggjast svolítið á því að ná „lausatraffíkinni“, eins og Torfi orðaði það, fólki sem hefði 

komið sér á staðinn sjálft.  

Allir viðmælendurnir voru þeirrar skoðunar að myrk saga svæðisins myndi líklegast 

ekki breyta ímynd eða hlutverki Þingvalla sem ferðamannastaðar heldur væri frekar leið til 

auka fjölbreytni í ferðamennsku á svæðinu og um leið auka vægi sögunnar í upplifun 

ferðamanna. Listakonan Rúrí taldi mikilvægt að hugsa þetta ekki einungis út frá erlendum 

ferðamönnum og að matreiða eitthvað sérstaklega fyrir þá heldur að gera þetta fyrst og fremst 

fyrir íslensku þjóðina. Svo að hennar orð séu notuð:  

 
Ef það er vel gert fyrir þjóðina, þá er það um leið vel gert fyrir gesti. Þannig að ef við 

miðum við það að við séum að sýna okkar sögu virðingu á góðan hátt og vanda til þess, 

þá mun það um leið virka vel fyrir útlendinga. En ef við erum bara að hugsa um að 

matreiða fyrir útlendingana þá endar það bara í pulsu niður á Bæjarins bestu. 

 

Samkvæmt flestum viðmælendanna gæti myrk saga Þingvalla gefið tækifæri í ferðamennsku 

á svæðinu. Mismunandi skoðanir voru þó á því hvernig miðla ætti þessari sögu. Flestir 

viðmælendanna höfðu orð á því að mun auðveldara væri að vinna með litla hópa þegar fræða 

ætti gesti um söguna. Þegar fólk kæmi í stærri hópum væri um leið erfiðara að ná sambandi 

við fólk og fá það til að hlusta. Upp komu hugmyndir um að reyna að ná til fólks sem kæmi 

á staðinn á eigin vegum og hefði meiri tíma á svæðinu þar sem skipulagðar pakkaferðir 
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leiddu oft til þess að fólk næði ekki að meðtaka upplýsingar þegar tíminn væri naumur og 

fólk á leið á næsta áfangastað. Einnig komu upp hugmyndir um að hafa myrkar göngur að 

kvöldi til þar sem upplifunin yrði í kjölfarið áhrifameiri og dramatískari og að leiðsögnin 

ætti að vera lifandi og jafnvel leikgerð til að auðvelda fólki að ímynda sér aðstæðurnar. En 

hvað með sanngildið og áreiðanleikann? Einn viðmælandi var þeirrar skoðunar að mikilvægt 

væri að setja þetta upp fyrst og fremst með íslensku þjóðina í huga, með það að markmiði 

að sýna sögu þjóðarinnar virðingu og vanda til verka við það. Um leið yrði það aðdráttarafl 

fyrir erlenda ferðamenn þar sem þetta yrði fyrir vikið ósvikið og eitthvað sem væri „ekta 

íslenskt“.  

5.2  Kortlagning aftökustaðanna á Þingvöllum 

Til að fá ákveðna tilfinningu fyrir Þingvöllum framkvæmdu rannsakendur vettvangsathugun 

á svæðinu þar sem gengið var á milli aftökustaðanna fjögurra. Markmiðið var fyrst og fremst 

að kortleggja á eigin spýtur aftökustaðina, það er Drekkingarhyl, Brennugjá, Höggstokkseyri 

og Gálgakletta, og um leið að kanna og meta aðgengi að þeim. Ætlunin var einnig að öðlast 

ákveðna innsýn og skilning á svæðinu í gegnum reynslu rannsakenda og upplifun.  

Gangan á milli aftökustaðanna er um tveir kílómetrar að lengd og getur tekið um tvær 

klukkustundir að ganga hana. Gert var ráð fyrir að farið væri með góðri leiðsögn þar sem 

aftökum, sem framkvæmdar voru á hverjum stað fyrir sig, væru gerð ítarleg skil. Brennugjá, 

Höggstokkseyri og Drekkingarhylur mynda eins konar hring en Gálgaklettar liggja aðeins 

utan hringsins. Þó þarf í raun alltaf að ganga þann stíg bæði fram og til baka þegar gengið er 

á milli aftökustaðanna, þar sem Gálgaklettar eru við Langastíg sem liggur í Stekkjargjá. 

Mögulegur upphafsstaður göngunnar gæti verið á nokkrum stöðum og má þar meðal annars 

nefna Langastíg, á bílastæðinu við Efri-Velli eða við Lögberg (sjá mynd 2).  
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Mynd 2. Tillaga að aftökugöngu. (Uppdráttur: Lena Hulda Nílsen, 2018). 

 

Við töldum Lögberg vera hentugasta upphafsstaðinn hvað varðar heildarupplifun á svæðinu. 

Gengið skal frá Hakinu og niður að Lögbergi, þar sem íslenski fáninn blaktir við hún. Þaðan 

er gengið til norðurs að Drekkingarhyl en á þeirri leið má sjá sýnilegar tóftir af búðum sem 

áður hýstu þingmenn og aðra sem sóttu þingið. Þá er komið að Drekkingarhyl en hann er 

þekktasti aftökustaðurinn og jafnframt sýnilegasti aftökustaðurinn á Þingvöllum (sjá mynd 

3). Hann er sérmerktur með greinagóðu upplýsingaskilti sem greinir frá sögunni í kringum 

hylinn og þar er einnig að finna nöfn þeirra átján kvenna sem drekkt var í hylnum. Það kallar 

Mynd 3. Drekkingarhylur. (Ljósmynd: Lena Hulda Nílsen, 

2018). 
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vissulega fram ákveðnar tilfinningar að horfa á hylinn vitandi af sögu hans og þeirra kvenna 

sem mættu örlögum sínum á þessum stað. Auðvelt er að gefa ímyndunaraflinu lausan 

tauminn og setja sig í spor áhorfenda að aftökunum þar sem staðurinn er vel sýnilegur og 

lifandi. 

Næst skal ferðinni heitið að Gálgaklettum sem eru við Langastíg en hann er inni í 

Stekkjargjá. Til að komast að klettunum er gengið fram hjá bílstæðinu að Efri-Völlum og 

þaðan upp á við í átt að klettunum. Það vakti athygli okkar að leiðin frá bílastæðinu og að 

Gálgaklettum er augljóslega með ný uppbyggðum innviðum en þar eru tröppur sem lagðar 

eru úr hraunhellum svo tekur við uppbyggður timburgöngustígur sem liggur langleiðina að 

klettum sem eru í Stekkjargjá (sjá mynd 4).  

 

Þegar byrjað er að ganga inn Stekkjargjá er komið að upplýsingaskilti um Gálgakletta og 

Gálga þar sem saga staðarins er rakin í stuttu máli og teikning eftir Gylfa Gíslason sýnir 

síðustu skref dæmdra manna í átt að gálganum. Teikning 

Gylfa (sjá mynd 5) hafði þau áhrif á rannsakendur að þegar 

þeir gengu eftir Langastíg og þá leið, sem þeir 

dauðadæmdu gengu eftir, var auðvelt að ímynda sér 

hversu hræddir og vanmáttugir þeir hafa verið. Gjáin 

gnæfir yfir með háum veggjum og þröngur stígurinn á 

milli fær mann til að fyllast lotningu yfir sköpunarverki 

náttúrunnar. Jón Eyþórsson (1983) tók dagbækur Sveins 

Pálsonar saman, og greindi Sveinn meðal annars frá því að  

Mynd 4. Göngustígur inn í Stekkjargjá. (Ljósmynd: Lena 

Hulda Nílsen, 2018). 

Mynd 5. Teikning eftir Gylfa 

Gíslason. (Ljósmynd: Lena Hulda 

Nílsen, 2018). 
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þegar hann gekk um Langastíg árið 1792 sá hann að beinagrindur þeirra, sem hengdir höfðu 

verið, teygðust enn út úr sprungunum.Þrátt fyrir að þær séu hvergi sjáanlegar í dag, þá er 

auðvelt að sjá fyrir sér hversu óhugnanlegt það hlýtur að hafa verið. Á göngu rannsakenda 

eftir Langastíg var ekki augljóst hvar Gálgaklettar voru nákvæmlega en hægt var að geta sér 

þess til að þeir væru innst inni í Stekkjargjá (sjá mynd 6). 

 

Til að komast að göngustígnum, sem liggur að Brennugjá og Höggstokkseyri, þarf að ganga 

sömu leið til baka. Sú ganga vakti óneitanlega þá hugsun að þeir dæmdu hefðu aldrei fengið 

tækifæri til að ganga aftur til baka og oft voru þeir dæmdir til dauða fyrir litlar sakir sem þeir 

játuðu oft á sig eftir gríðarlegar pyntingar.  

Göngunni er haldið áfram að Brennugjá en þá er gengið eftir malbikuðum stíg fram 

hjá Neðrivöllum en gjáin liggur á milli Neðrivalla og Flosagjár sem teygir sig yfir stórt 

svæði. Erfitt getur verið að sjá Brennugjá þar sem að hún hefur að hluta til verið fyllt við 

Mynd 6. Innst inni í Stekkjargjá. (Ljósmynd: Lena Hulda 

Nílsen, 2018). 
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vegaframkvæmdir á staðnum en hægt er sjá veggina á gjánni standa upp úr jörðinni (sjá 

mynd 7). 

 

Þaðan er gengið til vesturs að Jakobshólma en þar var Höggstokkseyri staðsett (sjá mynd 8). 

Engar sjónrænar minjar eru á því svæði í dag, það er að segja þar er enginn höggstokkur en 

auðvelt er að gefa ímyndaraflinu lausan tauminn og sjá fyrir sér aftökurnar sem áttu sér þar 

stað. 

Ólíkt Drekkingarhyl og Gálgaklettum eru engin upplýsingaskilti við Brennugjá og 

Höggstokkseyri og í raun ómögulegt fyrir fólk að vita hvað átti sér þar stað nema að hafa 

kynnt sér söguna ítarlega fyrir komuna á Þingvelli. Það kom rannsakendum þó á óvart hve 

nálægt þessir tveir staðir eru hvor öðrum miðað við þær aðferðir sem svona aftökur krefjast. 

Mynd 7. Brennugjá. (Ljósmynd: Lena Hulda Nílsen, 2018). 

Mynd 8. Höggstokkseyri. (Ljósmynd: Lena Hulda Nílsen, 2018) 
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Auðvelt var að ímynda sér að menn legðust með hálsinn á stokkinn og örfáum metrum frá 

væri maður brenndur lifandi með tilheyrandi ópum og köllum. Rannsakendur veltu því fyrir 

sér hvernig það hafi verið fyrir hinn dæmda að bíða eftir aftöku sinni með fjölda áhorfenda. 

Á meðan hinn dæmdi beið eftir að vera tekinn af lífi þurfti hann að horfa, hlusta og jafnvel 

finna lykt af brennandi holdi einhvers annars sem hlaut sömu örlög.  

Það vakti athygli rannsakenda að áhersla var fyrst og fremst á að veita upplýsingar 

um gang náttúrunnar við myndun Þingvalla en mun minni gaumur var gefinn sögunni. Þegar 

sagan á skiltunum var skoðuð virtist meiri áhersla vera lögð á hið bjarta, eins og stofnun 

Alþingis, heldur en að minna á myrka sögu staðarins.  

Eftir að hafa heimsótt alla fjóra aftökustaðina er auðvelt að sjá fyrir sér kaldan 

veruleika Þingvalla á fyrri tíð. Sögulega séð er ekki langt síðan síðasta aftakan fór fram á 

Íslandi sem gerði gönguna enn áhrifameiri. Gangan til baka að Lögbergi var þung í sporum 

en fegurðin sem mætti rannsakendunum gerði atburðina, sem áttu sér stað hér, ennþá 

harkalegri. Á einum og sama stað skyldi svo stórkostleg náttúrufegurð vera en jafnframt 

mikill ljótleiki eins og aftökurnar voru. Þingvallakirkja blasti við og Hakið í allri sinni fegurð 

sem minnti á að saga mannsins samanstendur einmitt oft af andstæðum fegurðar og ljótleika, 

hinu bjarta og hinu myrka.  
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6  Umræður og ályktanir 

Dauði, hörmungar og myrkir atburðir hafa alla tíð vakið áhuga og forvitni fólks og dregið 

það að stöðum þar sem atburðirnir áttu sér stað. Aðdráttarafl hörmunga virðist enn vera til 

staðar þar sem ferðalögum af þessu tagi hefur fjölgað gríðarlega á seinustu árum. Fjölbreytni 

og útbreiðsla myrkvaferðamennsku eykst um leið til muna og sífellt erfiðara er að flokka 

hana af þeim sökum (Bowman og Pezzullo, 2009). Menningararfleið og saga gegna 

veigamiklu hlutverki í ferðalögum af þessu tagi og eru þar af leiðandi grundvallaratriði þegar 

byggja á upp myrkan ferðamannastað. Vaxandi ásókn virðist vera í að komast að bakhlið 

staða, þar sem upplifunin er ósvikin og áreiðanleg frekar en að sjá glansmynd af staðnum 

sem á sér litla stoð í raunveruleikanum (MacCannell, 1999). Sú spurning vaknar 

óhjákvæmilega hvort ekki sé verið að setja upp ákveðna glansmynd af menningarsögunni ef 

sagan er aðeins sögð að hluta til þar sem rjóminn er fleyttur ofan af og allt er látið líta út fyrir 

að vera slétt og fellt? Í heildina kemur það sterkt fram hjá nokkrum viðmælenda í 

rannsókninni að þeir vilja sækjast í raunverulegu söguna á bak við óhugnaðinn sem hefur átt 

sér stað á Þingvöllum – að halda á lofti sögum fólksins, sem tekið var af lífi, með það að 

markmiði að minnast þess, bera virðingu fyrir því og mynda þannig djúp og raunveruleg 

tengsl við það og sögu staðarins.  

  Siðferðilegar spurningar hafa þó komið fram um hvort myrkir staðir séu viðeigandi en 

sumir eru þeirrar skoðunar að sniðganga eigi alveg myrka atburði í sögunni (Stone, 2010). 

Dauðinn hefur í nútímasamfélagi verið jaðarsettur, þar sem hann er ekki lengur daglegur 

hluti af lífi fólks eins og hann var áður fyrr. Þessi fjarlægð frá dauðanum hefur bæði vakið 

ótta í fólki en einnig forvitni. Sumir vilja ekki lifa í beinum tengslum við það sem ógnar 

tilverunni og er dauðinn iðulega stór hluti af því. Myrkir staðir geta þó gefið fólki tækifæri 

til að endurtengja sig við dauðann og átta sig þannig á því að hann er eðlilegur hluti af lífinu 

(Lennon, 2005; Stone og Sharpley, 2008). Einnig gera myrkir staðir fólki kleift að spegla sig 

í sögunni, læra af mistökum fortíðarinnar og horfast í augu við veruleikann þótt hann sé 

óþægilegur. Jafnvel má tengja atburði sögunnar við samtímann og það sem er í gangi í 

samfélaginu í dag. Byltingar á borð við #MeToo er jafnvel hægt að tengja við sögu þeirra 

kvenna, sem aflífaðar voru í Drekkingarhyl, þótt liðin séu tæp 270 ár síðan. #MeToo fjallar 

ekki síst um það að segja frá, líka því ljóta sem okkur finnst óþægilegt að heyra og viljum 
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jafnvel ekki viðurkenna að hafi átt sér stað. #MeToo fjallar um að hlusta á raddir, sem hafa 

myrka reynslu og ekki hafa haft hljómgrunn áður, því samfélagið hefur viljað breiða yfir það 

myrkur og sjá sjálft sig í dýrðarljóma. Sagnfræðin krefur okkur um að segja söguna alla, ekki 

út frá hentugleika eða geðþótta heldur þeim ólíku og fjölbreyttu röddum sem þar hljóma.  

Fjölmiðlar og markaðssetning gegna mikilvægu hlutverki í að koma stöðum á 

framfæri og hefur í raun gegnt lykilhlutverki þegar kemur að myrkum stöðum (Foley og 

Lennon, 1996). Eftir að Þingvellir voru settir á heimsminjaskrá varð staðurinn hluti af flóknu 

hnattvæddu netverki og varð um leið að alþjóðlegu rými og sameiginlegri arfleið mannkyns 

(Loftsdóttir og Lund, 2016). Þeir ferðamenn sem heimsækja Þingvelli eru oftast nær að fara 

þangað sem hluta af hinum Gullna hring, sem snýst að mestu leyti um að kynna fólki fyrir 

hreinni náttúru. Viðmælendum í þessari rannsókn var tíðrætt um áhrif markaðssetningar á 

ímyndarsköpun Þingvalla en staðurinn er nú þekktur sem staður flekaskilanna frekar en að 

vera helsti samkomustaður Íslendinga í aldaraðir. Einsleitni virðist ríkja í markaðssetningu 

á Íslandi og miðast nær eingöngu við það að kynna landið sem náttúruparadís. 

Menningararfurinn sem kynntur er ferðamönnum er í raun lítill hluti af menningarsögu 

staðarins þar sem jákvæðu hliðarnar fá mesta vægi á kostnað þess raunverulega og ósvikna. 

Ef horft er á Þingvelli út frá litrófi Miles (2002) hefur staðurinn alla burði til að vera 

staðsettur í myrkasta litrófinu. Hann hefur áreiðanleika og upprunaleika þar sem 

aftökustaðirnir fjórir eru raunverulegir staðir þjáninga og hörmunga. Í rauninni er þessi 

myrka saga ekki nýtt á skipulagðan hátt þrátt fyrir að nokkrar göngur hafi verið farnar með 

leiðsögn sagnfræðinga og einstaka skilti séu til staðar sem gefa takmarkaðar upplýsingar. Þó 

bendir Miles á að því sýnilegri sem innviðir ferðaþjónustu eru á staðnum þeim mun ljósari 

verður hann þar sem hann missir um leið upprunaleika sinn. Einnig bendir hann á að ef 

staðurinn er að mestu leyti notaður sem staður afþreyingar eða skemmtunar minnkar 

sanngildið og staðurinn verður um leið ljósari. Eini ókostur Þingvalla sem myrks staðar – ef 

miðað er út frá litrófi Miles – er sá að liðin eru 140 ár síðan aftökur voru síðast framkvæmdar 

á staðnum. Því lengri tími sem líður frá atburð, þeim mun ljósari verður staðurinn á litrófi 

Miles. Í þessu tilliti er hægt að tengja aftökurnar við þau mannréttindabrot sem eru okkar 

samtíma hugleikin. Alltaf hafa dómar verið felldir af geðþótta og ríkjandi viðmiðunum þess 

tíma. Aftökustaðir Þingvalla og fórnarlömb þeirra eru skýr dæmi um stórkostlega grimmd 

sem samtíminn myndi fordæma.  

Ef áhersla er lögð á fræða gesti og að staðirnir byggist fyrst og fremst á minningu og 

virðingu við þá látnu er minni hætta á að hörmungar þeirra séu settar í neytendaumbúðir til 
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þess eins að græða á ferðamönnum. Þegar staðurinn er gerður að söluvöru fyrir ferðamenn 

missir hann sanngildi sitt (MacCannell, 1992). Einn viðmælanda talaði sérstaklega um 

mikilvægi þess að draga ekki fram myrku söguna með einungis erlenda ferðamenn í huga 

því að þegar myrk saga Þingvalla er aðeins „matreidd“  fyrir ferðamenn þá missir sagan um 

leið sanngildi sitt og hættir að vera ósvikin. Frekar eigi að kynna söguna  af virðingu fyrir 

arfleifð íslenskrar þjóðar, því þótt sagan sé óhugnanleg þá á hún skilið að vera sögð.  

Til að uppfylla eitt af skilyrðum myrku bletta Rojeks (1993) þarf mikill fjöldi fólks 

af hafa látist á viðkomandi stöðum.  Myrku blettirnir á Þingvöllum eru samkvæmt þessu 

aftökustaðirnir fjórir. Drekkingarhylur er einna þekktastur og sá eini sem tilgreinir það 

hlutverk sem hann hafði. Myndband var tekið af gjörningi Rúríar, „Tileinkun“, þar sem að 

hún sækir 18 strigapoka með kjólum sem eiga að tákna líkama kvennanna sem þar var drekkt. 

Hún heldur á „hverri og einni konu“ upp úr hylnum og leggur á börur á grasinu við hylinn. 

Það er átakanlegt að horfa á þennan gjörning þar sem um er að ræða ungar konur sem hlutu 

þessi skelfilegu örlög. Að horfa á myndbandið getur gert áhorfandanum kleift að setja sig í 

spor fólksins sem var á staðnum og varð vitni af aftökunum í hylnum. Rojek kallaði þetta 

staði skynjunar (e. sensation sites), það er þegar nóg er fyrir fólk að sjá atburði í sjónvarpi 

til að sjá fyrir sér eða upplifa hörmungarnar sem sýndar eru. 

Með því að auka áherslu á myrka ferðamennsku á Þingvöllum eykst flóran og 

fjölbreytnin í ferðamennsku á svæðinu. Sú áhersla, sem hefur verið lögð á náttúruna 

eingöngu, er góð og gild en Þingvellir búa yfir fjölbreyttara litrófi. Sérstaða Íslands er 

vissulega náttúran en sögur íslenskrar þjóðar eru menningararfur Íslendinga og búa 

sannarlega yfir sérstöðu að sama skapi. 

Út frá kenningum MacCannells (1992) um framhlið ferðamannastaða þá virðist 

ferðaþjónusta á Þingvöllum falla í þá gryfju að sýna eingöngu framhliðina. Eins og 

MacCannell bendir á þá er bakhliðin engu að síður mikilvæg en hún gerir fólki kleift að 

mynda djúp og raunveruleg tengsl við staðinn sem rannsóknir sýna að ferðamenn nú til dags 

sækja í auknum mæli á. Að nýta myrku tímabilin og óhugnaðinn, sem átti sér stað, er góð 

leið til að gefa mikilvægum menningararfi íslenskrar þjóðar hærra undir höfði. 
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7  Lokaorð 

Til að draga efni ritgerðarinnar saman þá hefur sú vegferð sem rannsakendur hafa farið í við 

gerð hennar víkkað sjóndeildarhring þeirra og áhuga á ferðamálafræði. Ferðalagið hefur 

verið spennandi, vakið upp ýmsar spurningar sem þeir hafa eftir fremsta megni reynt að leita 

svara við. Þeim er ljóst að fjölbreytni ferðamennsku og snertifletir hennar virðast sífellt í 

framþróun.  Myrkvaferðamennska er ný afurð í miklum vexti ferðaþjónustufyrirtækja þrátt 

fyrir að myrkur, hörmungar og dauði hafi tengst ferðalögum í langa tíð. Ferðamenn sækjast 

sífellt meira eftir að komast í nálægð við menningu og sögu þess staðar sem þeir heimsækja 

og myrkvaferðamennska sameinar þetta tvennt. 

Markmið rannsakenda með þessari ritgerð og rannsóknarspurningar, sem settar voru 

fram í upphafi, miðuðu að því að greina hvort og hvernig hægt væri að nýta hörmungar, 

óhugnað og myrka atburði, sem áttu sér stað á Þingvöllum, sem tækifæri og efnivið í að bæta 

fjölbreytni og flóru ferðamennsku á svæðinu. Til að leita svara við þessum spurningum voru 

tekin viðtöl við sex einstaklinga sem gátu varpað ljósi á menningarsögu Þingvalla út frá 

störfum sínum, þekkingu eða áhuga. Einnig var rýnt í kenningar og hugtök fræðimanna, 

einkum í hugtakið myrkvaferðamennska, til að greina möguleika Þingvalla á þessu sviði. Til 

að styrkja niðurstöður viðtala enn frekar var gerð athugun á vettvangi, þar sem kortlagðir 

voru helstu aftökustaðir og gönguleiðir sem hægt væri að feta á milli þeirra. Því næst var 

farið í saumana á niðurstöðum viðtala en ákveðnir þættir voru áberandi í afstöðu viðmælenda 

til myrkvaferðamennsku á Þingvöllum. Helstu þættirnir, sem stóðu upp úr, voru þeir að myrk 

saga Þingvalla væri lítið nýtt í ferðamennsku á svæðinu þrátt fyrir að Þingvellir væru 

vissulega myrkur staður. Að auki var viðmælendum tíðrætt um einsleitni hvað varðar 

markaðssetningu sem miðaði að mestu leyti að því að kynna staðinn fyrir ferðamönnum sem 

náttúruparadís. Skiptar skoðanir voru á meðal viðmælenda hvort miðla ætti hinni myrku sögu 

en flestir töldu það vera ákveðið tækifæri til að auka fjölbreytni og flóru ferðamennsku ef 

vandað yrði til verka. Bæði myndi slík nýting sýna hinum látnu virðingu en einnig væri það 

leið til að gera sögu íslenskrar þjóðar og menningararfinum hærra undir höfði. 

Þegar litið er á alla þann fjölda ferðamanna, sem kemur til Þingvalla og ferðast á 

vegum fjölmargra ferðaþjónustufyrirtæka, þá velta rannsakendur því fyrir sér hvað það sé 

sem selur? Er það íslensk náttúra eða íslensk menning og saga? Eftir að rannsakendur hafa 
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rætt við viðmælendur og farið sjálfir á staðinn þá er svarið við þessu skýrt: íslensk náttúra 

selur, án nokkurs vafa. Ef leitað er upplýsinga hjá mönnum, sem vinna á Þingvallasvæðinu 

og upplifa ferðamenn frá fyrstu hendi, þá eru þeir allir sammála um að myrku sögunni sé 

ekki gerð nægilega góð skil. 

Í þeim umræðum, sem hafa hlotið aukinn hljómgrunn á seinustu árum, er lögð æ 

meiri áhersla á að markaðssetja svæði á Íslandi ekki einungis út frá náttúrunni, heldur líka 

þeirri menningararfleið sem hér er að finna. Með því að nota myrka sögu svæða er hægt að 

leggja aukna áherslu á menningararfleið þjóðarinnar og um leið gera ferðamönnum kleift að 

upplifa áreiðanlega sögu og sanngildi. 

Til eru margar skriflegar heimildir um alls kyns myrka atburði um allt Ísland, svo 

sem morð, aftökur, mannshvörf eða slys. Með markvissri upplýsingaöflun og vel ígrundaðri 

uppbyggingu geta þessir atburðir kallað á myrkvaferðamennsku. Mikilvægt er að 

ferðaþjónustan svari aukinni kröfu ferðamanna um áreiðanlegri upplifun í ferðalögum 

sínum. Þingvellir hafa að geyma fjölda staða sem geta nýst í slíka ferðamennsku. Myrk saga, 

sem gerðist raunverulega á stöðum sem þar er að finna, getur skipt miklu máli í tengslum 

við myrkvaferðamennsku og getur aukið möguleika Þingvalla til sóknarfæra. 

Áður en ráðist er í slík áform er að mati rannsakenda mikilvægt að undirbúa 

farveginn vel. Nauðsynlegt er að fara í markhópagreiningu til að kanna viðhorf ferðamanna 

og áhuga á myrkri ferðamennsku hérlendis. Mögulegt er að leita til erlendra fyrirtækja, sem 

hafa sérhæft sig í myrkraferðamennsku, til þess að kanna áhuga á að skipuleggja ferðir til 

Íslands. Jafnframt er fýsilegt að kanna áhuga íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja og jafnvel 

styðja ný íslensk sprotafyrirtæki til að markaðssetja dulúð og magnaða náttúru Íslands sem 

kjörinn stað til myrkraferðamennsku. 

Að auki er mikilvægt að öll markaðssetning sé gerð í sátt við náttúruna. Þingvellir 

eru nú þegar einn af fjölsóttustu stöðum ferðamanna og mikilvægt er að kanna þolmörk 

svæðisins gagnvart ágangi á náttúruna. Að sama skapi liggja ákveðin tækifæri í að sameina 

myrkan stað og stórbrotna náttúru þar sem ágangur verður dreifðari en er nú þegar. Auk þess 

sjá rannsakendur fjölmörg tækifæri felast fyrir íslenska hönnuði í myrkri ferðamennsku. Sala 

á minjagripum, sem tengjast staðnum eða myrkum atburðum, geta falið í sér sóknarfæri fyrir 

fjölmargar aðrar starfsgreinar sem geta unnið með ferðaþjónustufyrirtækjum. 

Fá verkefni hafa kveikt eins mikinn áhuga og eldmóð hjá höfundum þessarar 

ritgerðar og gerð þessarar rannsóknar. Myrk saga vekur sannarlega áhuga þótt hún sé 

óhugnanleg og líklega einmitt vegna þess. Þau tækifæri sem rannsakendur sjá í Þingvöllum 
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sem myrkum stað eru fjölmörg, ekki síst vegna sögu sem látin hefur verið liggja á milli hluta 

en er gríðarlega átakanleg. Þingvellir eru ekki eingöngu náttúruparadís heldur hafa þeir 

merka sögu sem þarf að segja. 
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Viðauki A 

 

Viðtalsspurningar 

 

Fyrsta spurningin: Hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga þinn þegar þú hugsar um 

Þingvelli? 

 

(En ef þú hugsar um sögu Þingvalla, hvað kemur upp í hugann?) 

 

Telur þú að verið sé að nýta myrka sögu Þingvalla eins og er til dæmis gert oft erlendis (sbr. 

Auswitz, Alcatraz, o.fl.)? 

 

Ef já – hvernig? 

 

Ef nei – hver heldurðu að ástæðan sé fyrir því?  

 

Finnst þér að hægt sé að nýta myrku söguna á Þingvöllum sem tækifæri fyrir ferðamennsku? 

 

Er möguleiki á að nýta það ljóta, sem átti sér stað á Þingvöllum, til að draga upp fegurðina 

við menningu/sögu staðarins?  

 

Hvernig væri það hægt?  

 

Telur þú að þetta gæti á einhvern hátt breytt hlutverki Þingvalla sem ferðamannastaðar? 

 


