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1  INNGANGUR 

 

Þeir sem fást við menningarmiðlun komast ekki hjá því að skoða og velta fyrir sér 

hvernig hinum ýmsu menningarfyrirbærum er miðlað á mismunandi hátt, hvaða efni er 

verið að miðla og hvaða miðlunarleiðir eru til. Áhugavert er að velta því upp hvers vegna 

nálgun og áhersluatriði hafa verið svona en ekki hinsegin í einstökum tilvikum, hvers 

vegna var þessi leið valin en ekki hin til að miðla ákveðnu efni? Safn, sýning, fyrirlestur, 

heimildamynd, útvarpsþáttur, sögu- eða menningarferð, bók eða listaverk?  Tilviljun eða 

þaulhugsað?  Ekki er síður áhugavert að velta því fyrir sér hvort ákveðin 

menningarfyrirbæri eru í „tísku“ á hverjum tíma, hvers vegna er áhugi á einhverju 

ákveðnu efni, tímabili eða miðlunarformi meiri á ákveðnum tímum en öðrum? Safn eða 

söguferð, sýning eða söngleikur, víkingar eða pönkarar?  Hvað ber hæst hverju sinni? 

Vissulega er það af hinu góða ef áhugi á sögu, menningu og listum er fyrir hendi 

og að sem flestir finni eitthvað við sitt hæfi til að njóta eða miðla. En hefur markaður og 

markaðssetning hugsanlega eitthvað með það að gera hvað er á boðstólum?  Á menning 

yfirleitt að vera söluvara? Er af hinu góða að pakka henni inn í umbúðir sem henta 

markaðinum hverju sinni eða ber að virða og verja menningararf í einhverjum ákveðnum 

hefðbundnum búningi? Ég mun ekki gera annað en velta þessari spurningu upp, en vísa 

að öðru leyti í athyglisverða grein Valdimars Tr. Hafstein þjóðfræðings um þetta efni.
1
  

Ég mun ekki reyna að sanna hvað eða hver ákveður hvaða menningarfyrirbæri eru í 

framlínu eða „tísku“ hverju sinni. Eru það valdið, peningarnir, áhuginn eða tilviljunin 

sem ráða?  Ég mun heldur ekki reyna að sýna fram á hvort það sé framsetning efnis eða 

efnið sjálft sem hefur úrslitaáhrif á áhuga neytandans. Nei, ég mun ekki reyna að svara 

þessum spurningum, en þær hafa verið uppi á borði og ofarlega í sinni allan tímann sem 

                                                 
1
 Valdimar Tr. Hafstein,  „Menningararfur. Sagan í neytendaumbúðum“,  bls. 313-328. 
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ég hef unnið að þessu verkefni. Eitt af markmiðunum í undirbúningnum og  

heimildasöfnuninni var að kanna hvernig menningarfyrirbærinu sem ég valdi að vinna 

með hefur verið miðlað í gegnum tíðina og um leið að fá hugmyndir að því á hvern hátt 

ég gæti hugsað mér að miðla efninu.  

Efniviðurinn, - menningarfyrirbærið sem varð fyrir valinu, er persóna. Persóna 

sem er vel þekkt víða í Mið-Evrópu en minna hér á landi þótt bjöllur klingi í hugum 

einhverra þegar nafnið er nefnt: Sisi.  Sisi er gælunafn Elísabetar keisaraynju af 

Austurríki sem var uppi á 19. öld, nánar tiltekið frá 1837-1898.  Hún var í stóru pólitísku 

hlutverki á sínum tíma en hvernig hún spilaði úr því, hvaða karakter hún hafði að geyma, 

hvernig ástir og örlög léku hana, hvaða áhrif hún hafði á umhverfi sitt, - og jafnvel  á 

seinni tíma líka, gerir hana að spennandi viðfangsefni. Hún var og er raunveruleg en á sér 

einnig goðsagnarlega mynd. Á meðan hún lifði vakti hún athygli, en ennþá meiri varð 

athyglin og áhuginn eftir dauða hennar. Enn þann dag í dag virðist ekkert lát á áhuga á að 

rannsaka, skoða, miðla, sýna og sjá hinar ýmsu hliðar á þessari persónu.   

Á Íslandi er Sisi ekki ýkja þekkt. En ég er komin í hóp Sisi-aðdáenda og er þegar 

búin að fara í mikið menningarlegt ferðalag með henni, í víðustu merkingu þess orðs, til 

að safna heimildum og undirbúa eigið miðlunarverkefni. Það vakti sérstaklega fyrir mér 

að kanna, hversu langt er hægt að fara í miðlun á einu ákveðnu menningarfyrirbæri.  

Hvaða efni hefur verið sett fram um viðkomandi, hvaða miðlunarleiðir hafa verið valdar, 

hvaða áherslur hafa verið settar á mismunandi tímum, er hægt að merkja tískusveiflur eða 

markaðsáhrif en ekki síst, hvað gerir þessa persónu svona eftirsóknarverða eins og raun 

ber vitni?  Markmiðið er síðan að miðla fræðslu um þessa erlendu konu í allt öðrum 

menningarheimi en hún lifði í, með öðrum orðum að kynna hana Íslendingum á íslensku.   

Ég mun byrja á því að varpa fram smá hugleiðingu um fyrirbærin menningu, 

miðlun og sannleika.  Þar á eftir mun ég í nokkuð ítarlegri greinargerð lýsa aðdraganda, 

efnisvali og hvernig undirbúningsvinnu þriggja mismunandi miðlunarverkefna um Sisi 

var háttað. Í greinargerðinni mun ég byrja á að kynna Sisi til sögunnar, skýra frá því 

hvers vegna hún var fyrir valinu, hvernig heimildasöfnun og úrvinnslu var háttað og 

ástæðum fyrir vali á þeim miðlunarleiðum sem valdar hafa verið til kynna efnið á 

íslensku.  Í kjölfarið verða kynnt þrjú mismunandi miðlunarverkefni þar sem verður beitt 

mismunandi leiðum til að ná settu marki.  Sýnt verður fram á hvernig hægt er að nota 
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mismunandi miðlunarleiðir til að miðla sama efni. Í fyrsta lagi verður lögð fram 

tímaritsgrein í öðru lagi er um raunverulegt ferðalag á söguslóðir að ræða og í þriðja lagi 

er gerð tillaga að útvarpsþáttum.  Með hverju verkefni er stuttlega gerð grein fyrir 

markmiði og leiðum að marki.  Í lokin verður síðan stutt samantekt á verkefninu í heild.  

Sisi var eirðarlaus persóna. Hún var sífellt á flótta undan einhverju óskilgreindu 

og þannig á sama tíma í leit að óskilgreindri lífsfyllingu. Hún var stöðugt á ferð og flugi í 

víðustu merkinu þeirra orða. Um leið og hún náði einhverju marki eða ákvörðunarstað 

hóf hún nýja leit eða nýja ferð.  „Áfangastaðirnir eru einungis eftirsóknarverðir vegna 

þess að á milli þeirra er ferðalag“, sagði Sisi eitt sinn.
2
  Þessi orð lýsa henni nokkuð vel 

og eru jafnframt grunnhugmyndin að verkefninu sem hér liggur fyrir,  Á ferðinni með 

Sisi. Við fylgjum henni á göngunni í gegnum lífið (æviferill), á raunverulegu ferðalagi 

um söguslóðir hennar (menningarferð) eða á flugi á öldum ljósvakans um lífsleiðina og 

hugar- og draumaheima (útvarpsþættir).  

Á leiðinni munum við fylgjast með Sisi frá ýmsum hliðum á mismunandi tímum, 

líta á það hvernig almenningur og sérfræðingar hafa séð hana og túlkað í gegnum tíðina.  

Við horfum á hana í spegli tímans eins og undirtitill verkefnisins ber með sér; Elísabet 

keisaraynja af Austurríki í spegli tímans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Hamann, Brigitte, Elisabeth. Kaiserin wieder Willen, bls. 568. 
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2  MENNING, MIÐLUN, SANNLEIKUR 

 

Menningarmiðlun = miðlun menningar. Menning er afar stórt og teygjanlegt 

fyrirbæri, í raun flest sem tengist mannlegu eðli og því sem maðurinn aðhefst og hefur 

aðhafst í gegnum aldirnar. Menning er breytileg eftir umhverfi, aðstæðum og tímabilum. 

Hún flyst milli kynslóða, erfist, aðlagast, breytist. Menning getur bæði verið áþreifanleg 

og huglæg. Menning eða menningararfleifð getur verið hlutur sem með áþreifanleika 

sínum sannar að hann er og hefur verið til, en getur einnig verið huglægt fyrirbæri, 

hreyfingar, hljóð eða atferli svo dæmi séu tekin. Í mörgum tilvikum er ekki hægt að festa 

hönd á menningu eða menningarfyrirbæri nema í gegnum túlkanda sem getur verið 

sagnfræðingur, listamaður, alþýðumaður eða hver sá sem miðlar menningunni meðvitað 

eða ómeðvitað áfram til komandi kynslóða. Hver og einn hlýtur að túlka efnið á sína vísu, 

út frá sínum forsendum á hverjum tíma. Hversu trúr sem viðkomandi vill vera efni sínu 

og framsetningu, þá hljóta alltaf að vera í spilinu áhrifavaldar eins og fjarlægð í tíma og 

rúmi, kunnátta, menntun, samfélagssýn, tæki, tækni, miðlunarmöguleikar og jafnvel 

tilfinningar svo eitthvað sé nefnt. 

Sem dæmi má nefna að þeir sem mála sama fjallið frá sama sjónarhorni á sama 

tíma gera ekki nákvæmlega eins mynd, hvað þá þeir sem mála það frá mismunandi 

sjónarhorni á mismunandi tíma í mismunandi veðri með mismunandi tækni og 

mismunandi stemmdir. Samt er þetta sama fjallið!  Fjallinu má einnig koma á framfæri á 

annan hátt. Hægt að lýsa því með orðum, skrifa um það sögu, leikrit eða ljóð sem birtist í 

bók, blaði eða á netinu. Það má taka ljósmyndir eða gera kvikmynd um fjallið, jafnvel 

semja tónlist um það. Einnig má fjalla um það í almennum fyrirlestri eða í útvarpi. Það 

má fara í sögulega menningarferð á fjallið og rifja upp jarðfræði, sögu og sagnir í 

leiðinni. Svo er kominn tími til að safna öllu efninu saman og halda ráðstefnu eða 

sýningu, jafnvel opna safn með öllum upplýsingunum. Fallið er orðið söluvara og þá er 

eiginlega tilhlýðilegt að búa til minjagripi til að selja líka!  Fjallið er ennþá á sínum stað 

og  mun að öllum líkindum standa þar um aldur og ævi og það á mjög líklega eftir að 
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koma oft við sögu í framtíðinni.  En hversu oft og hvernig er erfitt að segja til um. Það fer 

líklega eftir tíðaranda og tísku eða eftir fræðslu-, sköpunar - og tjáningarþörf mannsins 

hverju sinni. En hvaða mynd af fjallinu er réttust? Hver er hinn eini sanni sannleikur um 

fjallið?  Jón Ólafsson heimspekingur hefur líka leitast við að svara svipaðri spurningu á 

Vísindavefnum:  

Hvað er sannleikur? Er hann það sem gerðist, hvernig atburðurinn er túlkaður eða 

hvernig við munum hann?  

 

Þessa spurningu má orða á ofurlítið annan hátt en hér er gert: Er sönn lýsing á 

atburði sú lýsing sem lýsir atburðinum, túlkar hann, eða gerir grein fyrir því 

hvernig munað er eftir honum? En þá lendir maður strax í þeim vanda að túlkun 

eða upprifjun eru hvort fyrir sig einhverskonar lýsing. Á endanum situr maður 

líklega uppi með eina spurningu: Hvað felst í sannri túlkun, sannri lýsingu eða 

sannri upprifjun á atburði? Hverjir eru eiginleikar túlkana, lýsinga og upprifjana 

sem leyfa okkur að segja að þær séu sannar frekar en ósannar?
3
 

 

Samkvæmt þessu verður spurningunni um sanna menningu seint svarað. Hvað er ekta og 

hvað er gervi? Hvaða sjónarhorn er rétt og hvaða rangt? Umræðan mun halda áfram, 

tilraunir verða gerðar og rannsóknir stundaðar á hinum ýmsu sviðum. Hugsanir og 

hugmyndir munu fljúga og verða settar í einhvers konar form eða mynd, tjáðar í dansi eða 

leik, í rituðu eða mæltu máli, festar á filmu, settar á veraldarvef og jafnvel á eitthvað allt 

annað sem einhverjir eiga eftir að finna upp einhvern tíma. En það er einmitt menning. Á 

meðan mannskepnan andar er hún að búa til menningu og alltaf verða einhverjir sem eru 

að túlka, tjá og skapa, þ.e. að stunda menningarmiðlun. 

 Elísabet keisaraynja, öðru nafni Sisi, fellur vel inn í þessar hugleiðingar. Hún 

hefur verið „efniviður“ menningarmiðlunar í um hálfa aðra öld og engin lát virðast vera á 

áhuga á henni eða á hugmyndaflugi þeirra sem vilja vekja athygli á henni og koma henni 

á framfæri. En hver var hún og hvað gerir hana svona áhugaverða? Hver er sannleikurinn 

um Sisi? Algilt svar verður erfitt að finna, en leitin er hafin.  

 

 

                                                 

3
 Jón Ólafsson. „Hvað er sannleikur? “.  
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3  LEIÐIN AÐ  SISI 

 GREINARGERÐ OG UNDIRBÚNINGUR  

 

3.1  Hver er Sisi?  

Sisi er engin önnur en Elísabet keisaraynja af Austurríki og drottning 

Ungverjalands og hún var uppi á árunum 1837-1898. Strax í barnæsku kallaði fjölskyldan 

hana Sisi og hið sama gerði síðar eiginmaður hennar, Franz Joseph keisari. Nafnið festist 

þannig við hana. Sisi var aðeins 16 ára þegar hún giftist og tók að sér skyldur sem hún var 

engan veginn tilbúin í  og réði því ekki við. Út á við leit flest vel út, Sisi var gullfalleg og 

talin ein fegursta kona Evrópu og eiginmaðurinn elskaði hana á sína vísu en mátti lítið 

vera að því að sinna henni enda hafði hann erfiðum skyldustörfum að gegna út um 

víðfeðmt Habsborgararíki sitt. Keisaraynjunni ungu var ekki treyst fyrir uppeldi barna 

þeirra og voru þrjú af fjórum tekin frá henni skömmu eftir fæðingu og falin í umsjá 

annarra við hirðina. Tvö barna hennar létust á sorglegan hátt og það hafði gífurleg áhrif á 

Sisi. Hún lokaði sig af, átti við veikindi að stríða sem í dag myndu líklega flokkast undir 

sálræna sjúkdóma og hún þoldi ekki hirðina og hina stífu hirðsiði í keisaragarði í 

Vínarborg. Hún fór hvað eftir annað í burtu sér til heilsudvalar og hressingar. Ferðalög og 

fjarvera frá Vín átti eftir að vera einkennandi fyrir lífsstíl hennar.  

Elísabet var vel lesin, las fagurbókmenntir og sögu og skrifaði sjálf ljóð, eitthvað 

annað en eiginmaðurinn Franz Joseph, ,,sem komst á níræðisaldur án þess að hafa opnað 

aðra bók en Hernaðarfræðarann”.
4
 Þau hjónakornin ræddu lítið sem ekkert um stjórnmál, 

Franz Joseph vildi hlífa konu sinni við slíkri umræðu og leitaði hann frekar ráða hjá 

móður sinni. Sisi eyddi ómældum tíma daglega í hluti sem skiptu hana miklu máli en það 

var aðallega að líta vel út, halda sér grannri og stunda líkamsæfingar.  Allt var þetta gert 

með fullkomnun að markmiði. Sérstakt dálæti hafði hún á hestaíþróttum. Þrátt fyrir 

marga góða kosti varð Sisi sífellt meira framandi, einræn og dularfull, sumir sögðu að 

                                                 
4
 Zweig, Stefan, Veröld sem var, bls. 28. 
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hún væri skrítin, jafnvel geðveik. Hún ferðaðist oftast undir dulnefni, Comtesse von 

Hohenems, og  ef mögulegt var án lífvarða. Hún gerði þetta til að vekja sem minnsta 

athygli, en einnig til að komast hjá opinberum móttökum, sem hún hataði. Í einni slíkri 

ferð í Genf í Sviss féll hún fyrir morðingjahendi, 60 ára gömul. Með dauða Elísabetar 

hefst ódauðleiki hennar.  

Margar þversagnir voru í lífi Elísabetar. Allir vildu sjá þessa flottu konu, en hún 

forðaðist fólk. Hún eyddi miklum tíma í að viðhalda kvenlegri fegurð en hafnaði 

hefðbundnum kvenhlutverkum. Hún var jafn hjartahlý við þá sem hún virti eins og hún 

gat verið ruddaleg við þá sem voru henni ekki að skapi. Mikil fjarvera frá skyldustörfum, 

leitin að hinni eilífu æsku og ekki síst hið sorglega morð varð til þess að um Sisi 

skapaðist leyndardómsfull ára sem bæði heillar og vekur forvitni allt fram á þennan dag.
5
  

Flest í fari Sisi vekur athygli, um hana hafa verið skrifaðar ótal bækur og greinar 

og gerðar um hana söngleikir og kvikmyndir svo eitthvað sé nefnt. Rómantísk kvikmynd 

í þremur hlutum frá árinu 1955 eftir Ernst Marischka, Sissi, á ótvírætt stærstan þátt í að 

skapa goðsögnina Sisi, þ.e. mynd af henni sem á ekki við rök að styðjast en almenningur 

hefur engu að síður samþykkt gagnrýnislaust. Myndin af hinni ungu, fallegu og 

hamingjusömu keisaraynju sem var sýnd þar hefur lifað í hjörtum fólks allt fram til þessa 

dags. Þeir vita það sem vilja, að myndin sýndi ekki nema lítinn hluta af staðreyndum úr 

lífi keisarahjónanna og margt var fært í stílinn. Þeirri tilgátu hefur verið varpað fram að 

vinsældir myndarinnar tengist því að á þeim tíma sem myndin var gerð hafi stríðshrjáð og 

þreytt þjóð þráð að sjá heila og fagra veröld á ný, veröld eins og hún var undir stjórn 

Habsborgarakeisaranna. Til að réttlæta örlitla sögufölsun hafi myndin og þar með 

aðalpersónan heitið Sissi en ekki Sisi.
6
 Þessi tilgáta er ekki fjarri lagi og mætti að hluta 

yfirfæra á fleiri fyrirbæri í markaðssetningu á Sisi. Leiða má að því getum að á svipuðum 

forsendum hafi sannleikanum verið örlítið hagrætt hér og þar, meðvitað eða ómeðvitað í 

alls kyns Sissi-þessu og Sissy-hinu, í nafni á hóteli, veitingastað eða rétti á matseðli, allt 

væntanlega til heiðurs keisaraynjunni fögru.  

                                                 
5
 Hofbauer, Renate, Kaiserin Elisabeth von Österreich, bls. 3. 

6
 Trenkler, Thomas, Sisi in Wien, bls. 8. 
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 Í söngleiknum Elisabeth  er allt önnur birtingarmynd af Sisi.  Söngleikurinn sem 

var frumsýndur 1992 í Vín og hefur farið sigurför víða um heim, dregur upp töluvert 

dekkri mynd af Sisi og dauðinn er þar í lykilhlutverki.  

Eins og áður hefur komið fram skrifaði Sisi ljóð sér til hugarhægðar og stóra 

fyrirmyndin hennar var þýska skáldið Heinrich Heine. Hún skrifaði um eigin tilfinningar 

en einnig er töluvert af þjóðfélagsádeilu, og háðsglósur í garð þeirra sem hún taldi óvini 

sína voru ekki sparaðar. Sjálf var hún ekki í vafa um skáldahæfileika sína en 

samferðamenn hennar voru almennt ekki á sama máli. Þess vegna setti hún alla von sína á 

,,framtíðarsálirnar” (die Zukunftsseelen) og ákvað að loka kvæði sín í kassa og láta 

geyma þau í Sviss í sextíu ár fyrir komandi kynslóðir sem væntanlega myndu skilja hana 

betur. Ljóðin fylltu tæplega 600 síður og þau voru gerð opinber á ný árið 1951.
7
 Brigitte 

Hamann, einn virtasti ævisöguritari Elísabetar, lagði þessi kvæði að miklum hluta til 

grundvallar í bók sinni Elisabeth. Kaiserin wieder Willen sem kom fyrst út 1981 og hefur 

notið mikilla vinsælda. Með bók sinni kom hún með nýja sýn á Elísabetu og opnaði fleiri 

dyr að henni. Mjög líklega varð bókin kveikjan að söngleiknum Elisabeth. 
8
 

Hvort sem það er fyrir tilstilli bókar Brigitte Hamann eða af öðrum orsökum, þá  

hefur áhugi á keisaraynjunni vaxið til muna á síðustu árum og þeim fjölgar sem reyna að 

varpa ljósi á  hegðunarmunstur hennar út frá sálfræðilegu, félagslegu eða læknisfræðilegu 

sjónarhorni og út frá nýjum heimildum sem stöðugt bætast við. Neysluvenjur hennar, 

matseðlar, snyrtivörur og líkamsæfingakerfið hafa farið undir smásjána svo dæmi séu 

tekin og Sisi hefur verið gerð að markaðsvöru. Sérstaklega í  Austurríki má finna allt 

mögulegt um Sisi, allt frá fræðilegum bókmenntum og niður í ódýra minjagripi. 

Ennþá lifir samt goðsögnin Sisi, mynd sem fjöldinn allur hefur gert sér af þessari 

konu, mynd sem á sér samt ekki fyllilega stoð í raunveruleikanum. Sumir trúa því jafnvel 

að hin unga fallega keisaraynja hljóti að hafa dáið ung, því það hefur lítið frést af henni 

eftir Sissi-kvikmyndina! En hvaða mynd er rétt og hvaða röng? Til að freista þess að 

komast örlítið nær svarinu var opnuð sýningin Sisi - Mythos und Wahrheit (Sisi goðsögn 

og sannleikur) í Hofburg, keisarahöllinni í Vín árið 2004. Sýningin sem stendur enn er 

                                                 
7
 Hamann, Brigitte, Elsiabeth. Kaiserin wider Willen, bls. 427- 434. 

8
 Trenkler, Thomas, Sisi in Wien, bls. 9. 
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byggð á margra ára rannsóknarvinnu og er forvitnileg fyrir margar sakir. Bók byggð á 

sýningunni kom út sama ár.
9
  

Hver er Sisi? Nokkru nær?  

 

 

 

Goðsögnin, hin brosandi Romy Schneider í hlutverki Sissi í samnefndri kvikmynd. 

Í bakgrunninn sést hin raunverulega Sisi sem brosti aldrei á mynd. 

       

 

3.2  Hvers vegna Sisi? 

Grunnástæðan fyrir efnisvalinu er starfstengd. Undirrituð hefur unnið í fjölda ára 

með útlönd, mest þó þýskumælandi lönd í tengslum við nám, kennslu og ferðaþjónustu. 

Löngum hefur það verið skoðun mín að gagnkvæm menningarmiðlun og skilningur milli 

þjóða sé lykilatrið þess að þjóðir geti lifað saman í sátt og samlyndi. Því meira sem vitað 

eru um bakgrunn gestanna eða nágrannana þeim mun betur ganga samskiptin og 

skilningurinn. Þetta tel ég mig hafa margoft sannað í starfi mínu í gagnvirkri 

menningarmiðlun undanfarin ár, bæði að fræða útlendinga um Ísland og Íslendinga um 

erlenda menningarheima. Á okkar tímum þegar flutningur fólks á milli svæða er eins 

mikill og raun ber vitni, bæði vegna ferðalaga en ekki síður vegna atvinnu og þar með 

                                                 
9
 Unterreiner, Katrin, Sisi – Mythos und Wahrheit. 
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búsetu, er ennþá mikilvægara að gera sér grein fyrir mikilvægi þessarar miðlunar. Þar 

liggur ástæðan fyrir því að ég vel mér erlenda menningu sem viðfangsefni fyrir íslenskan 

markað. En hvar skal bera niður? 

Í Mið-Evrópu, þangað sem fjöldi nýrra Íslendinga eiga rætur að rekja, eru 

gífurlega falleg svæði frá náttúrunnar hendi, spennandi saga, fjölbreytt menning, almennt 

góður aðbúnaður og þjónusta fyrir ferðamenn jafnt á vetrum sem að sumri. Þessi svæði 

heilla flesta sem einu sinni koma þangað en betur má ef duga skal og stöðugt er pláss 

fyrir fleiri ferðir og meiri fræðslu. Þegar ég fór að velta fyrir mér möguleikum á 

einhverjum samnefnara fyrir þessi stórkostlegu svæði Evrópu kom Habsborgararíkið 

fljótlega upp á borð og í framhaldi af því hófst leitin að einhverri áhugaverðri persónu úr 

þeirri fjölskyldu. Sisi kom, sá og sigraði! Ekki sakaði að hún var kona, en yfirleitt hafa 

konur fengið minni umfjöllun en karlar í sögunni.  

Sisi er kona sem hefur eitthvað að segja. Hún reyndi að segja það á sínum tíma en 

það voru ekki nema fáir sem skildu hana þá. Hún var líka föst í fjötrum síns tíma þegar 

stétt, umhverfi og siðir ákváðu hegðunarmunstrið og lífsstílinn. Hún var kona á tímum 

þegar kvenfrelsi var varla til umræðu, hvað þá meir. Hún þurfti að láta eitt og annað yfir 

sig ganga sem nútíma vestrænar konur myndu ekki undir neinum kringumstæðum gera. Á 

hinn bóginn gat hún nýtt sér sitt sérstaka vald og stöðu til að fara eigin leiðir á ákveðnum 

sviðum, t.d. að sinna áhugamálum sínum og ferðast, en einnig komst hún upp með að 

hunsa ákveðna hluti sem flokkuðust undir skylduverkefni og voru henni ekki að skapi.  

Sisi er mjög vel þekkt víða í Mið-Evrópu og víða er nafni hennar og ímynd haldið á lofti 

á fjölbreytilegan hátt, stundum í auglýsinga- eða markaðsskyni, en líka sem sögulegri og 

mikilvægri persónu. Ekki er hægt að komast hjá því að rekast á nafn hennar í Austurríki, 

Þýskalandi og Ungverjalandi en á Íslandi er hún minna þekkt. Er ekki kominn tími til að 

Íslendingar kynnist henni aðeins betur?  Hún er áhugaverð sem manneskja.  

 

3.3  Afmörkun efnis  

Eftir að viðfangsefnið hafði verið ákveðið, að fjalla um Sisi, var strax hafist handa 

við að safna efni og heimildum. Fljótlega kom í ljós að sviðið var vítt og efniviðurinn 

mikill. Í fyrstu umferð voru lesnar bækur og netsíður, mest allt á þýsku sem hentað mér 

ágætlega. Í framhaldi að því var spurningin um nálgun, hvernig miðlunarverkefni kæmi 
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til greina og hvernig best væri að vinna það. Leiðirnar virtust óteljandi og hugmyndir 

flugu hratt, lentu, tókust aftur á loft, lentu aftur á nýjum velli. Eitthvað tengt ferðalögum 

Elísabetar heillaði þó mest og á tímabili var markmiðið að fara á flakk með Sisi og gera 

einhvers konar ferðahandbók um slóðir sem hún fór um. Sú leið var fljótlega slegin af, 

enda kom í ljós að staðirnir sem hún hafði dvalið á um lengri eða skemmri tíma voru svo 

margir og út um víðan völl að verkefnið væri þar með fljótlega komið úr skorðum. Eftir 

miklar pælingar var niðurstaðan sú að takmarka sig við afmarkað svæði og staði sem 

skiptu máli í lífi hennar, en sögu hennar yrði óhjákvæmilegt að segja með einum eða 

öðrum hætti.  

 

3.4  Miðlunarleiðir  

Þegar hér var komið sögu var næsta skref að taka ákvörðun um leiðina að marki, 

um form og miðlunarleið. Til að ná höfuðmarkmiðinu, að kynna Sisi fyrir Íslendingum á 

íslensku, þurftu leiðirnar einnig að vera raunhæfar. Eftir miklar bollaleggingar var 

niðurstaðan sú að kynna þrjár mismunandi miðlunarleiðir. Markmiðið er að sýna dæmi 

um það hvernig hægt er að miðla sama efninu á mismunandi hátt. 

1) Tímaritsgrein. Í fyrsta lagi verður unnið með ritað mál. Æviágrip Sisi er sett fram í 

formi tímaritsgreinar fyrir almenning. Nokkrar myndir verða til skýringar.  

2) Menningarferð. Í öðru lagi verður kynnt ferð um söguslóðir Sisi. Farið verður á valda 

staði sem skipta miklu máli í tilveru hennar en megináhersla lögð á að kynna hvernig hún 

kemur við sögu á hverjum stað.   

3) Útvarpsþættir. Í þriðja lagi verður gerð tillaga að útvarpsþáttum um líf og sögu Sisi,  

kryddað með tónlist, viðtölum og lýsingum á stöðum sem tengjast efninu hverju sinni.  

 

3.5  Sigling í uppsiglingu 

Þegar nokkuð ljóst var orðið hvaða efni og miðlunarleiðir yrðu fyrir valinu var 

ákveðið að fara í siglingu, fara í rannsóknarleiðangur um söguslóðir Sisi til að fá stöðuna 

beint í æð, afla efnis og heimilda og taka púlsinn á þjóðarsálinni þarna úti.  Ég fékk 

launalaust leyfi frá vinnu hér heima og ákvað að fara í þessa ævintýraför með 

hljóðupptökutæki, myndavél, tölvu, flakkara og síma að vopni. Ég var þegar búin að 

ákveða staðina sem ég vildi fara á. Ég vildi sérstaklega kanna hvernig Sisi er kynnt, 
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hennar minnst eða jafnvel hvernig hún er markaðssett á nokkrum stöðum sem skipta máli 

í sögu hennar. Staðirnir voru: Þýskaland: Possenhofen og München, æskustöðvar Sisi, 

þar sem hún fæddist og ólst upp. Austurríki: Vínarborg sem var höfuðborg 

keisaraveldisins og þar sem hún átti lögheimili mestan hluta ævinnar og Bad Ischl sem 

var sumardvalarstaður  keisarafjölskyldunnar og staðurinn sem þau Sisi og Franz Joseph 

sáust fyrst og síðast. Budapest í Ungverjalandi, landinu sem Sisi elskaði.  

Næst var að skipuleggja ferðalagið og bóka ferðir, gistingu og fundi. Þar sem ég 

hef unnið við ferðaþjónustu í mörg ár og farið um flestar þessar slóðir áður hafði ég 

samband við aðila á stöðunum, bæði kunningja, samstarfsmenn, ferðaþjónustuaðila og 

aðra, en einnig fór ég beint á netið til að ná sambandi við upplýsinga– og 

ferðaþjónustuaðila á viðkomandi stöðum sem undantekningalaust tóku vel í beiðni mína 

og aðstoðuðu mig eftir megni. Síðasti hlekkurinn var svo að bóka flug og hótel og kanna 

með lestarferðir á milli staða til að láta allt prógrammið ganga upp.  

Helstu vandamál í skipulaginu voru að lykilaðilar gátu í einhverjum tilvikum ekki 

hitt við mig á þeim dögum sem ég óskaði eftir, og í München var enga gistingu að fá á 

sómasamlegu verði á þeim tíma sem ég ætlaði mér þar, því þar voru stórar ráðstefnur og 

sýningar í gangi nákvæmlega þá daga. Þetta kostaði smá endurskipulag á ferðinni sem 

gekk þó ljómandi vel upp um síðir. Ég stend í mikilli þakkarskuld við það fólk sem 

aðstoðaði mig við skipulagið og heimildasöfnunina.  
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4. MIÐLUNARLEIÐ I  - TÍMARITSGREIN 

 Á FERÐINNI MEÐ SISI UM LÍFSLEIÐINA 

 

 

 

4.1 Markmið og leiðir 

Ritað mál er fyrsta miðlunarleiðin sem er valin og efnið er æviferill Sisi í grein 

sem ber yfirskriftina Elísabet keisaraynja af Austurríki.  Ritað mál getur verið af ýmsum 

toga og markmiðin mismunandi. Ritaðir textar geta til að mynda verið fræðilegir 

heimildatextar eða hreinn skáldskapur og allt þar á milli. Ritaðir textar geta verið langir 

og ítarlegir eða stuttir og hnitmiðaðir, þeir geta verið í bundnu og óbundnu máli. 

Orðanotkun, stíll og framsetningarmáti fer oftast eftir markmiði og markhópi. Að öllu 

jöfnu er ekki notaður samskonar orðaforði eða málfar í barnabækur og í fræðirit svo 

dæmi sé tekið. Ritaðir textar eru oft með myndum og eru myndir þá sitt á hvað sem 

skýringarmyndir - til að leggja frekari áherslu á efnið - eða þær eru einfaldlega skreyting. 

Í seinni tíð er sífellt algengara að hljóð fylgi texta, til dæmis hljóðdiskur með bók eða 

hljóðskrá sem fylgiefni í netútgáfum.   

Miðlunarformið í þessu verkefni er ritaður texti sem er fyrst og fremst hugsaður 

sem tímaritsgrein fyrir upplýstan almenning. Leitast er við að hafa textann ekki of 

fræðilegan eða hátíðlegan; honum er skipt í styttri kafla með millifyrirsögnum til að gera 

hann aðgengilegri. Nokkrar myndir sem tengjast efni textans eru látnar fylgja.    

Þótt textinn sé fyrst og fremst hugsaður sem tímaritsgrein fyrir almenning má 

einnig hugsa sér að nota hluta úr honum í fyrirlestur eða útvarpsþætti um sama málefni. 

Greinin er að verulegu leyti unnin úr þýskum heimildum og er hann því jafnframt þýðing 

úr erlendu máli. Tilvísanir í heimildir eru vísvitandi ekki í greininni þar sem það tíðkast 

almennt ekki í samskonar greinum. Helstu heimilda sem greinin er byggð á er getið í lok 

greinar.  
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4.2 Elísabet keisaraynja af Austurríki 

 

 

Hún hét Elísabet en fjölskylda 

hennar kallaði hana Sisi. Saga 

hennar gerist á 19. öld. Kornung 

giftist hún náfrænda sínum, 

keisaranum af Austurríki sem var 

einn voldugasti maður Evrópu á 

þeim tíma. Þau eignuðust börn 

og öll hugsanleg veraldleg gæði 

og lífið blasti við þeim. Þannig 

kannast margir við mynd hinar 

ungu og fallegu keisarafjölskyldu 

úr kvikmyndinni „Sissi“ sem var 

gerð um miðja 20. öld. Þessi 

rómantíska kvikmynd sagði ekki 

nema lítinn hluta sannleikans en 

gerði Elísabetu engu að síður að 

goðsögn sem lifir víða enn þann 

dag í dag. En að hún hafi verið 

einræn, döpur og dulúðug, að 

hún hafi verið skáldkona og ein 

mesta hestaíþróttakona síns 

tíma, að hún hafi elskað 

Ungverjaland og hatað Vín, að 

hún hafi ferðast mikið og látist  á 

voveiflegan hátt, það vita ekki  

allir.  Hér er saga hennar rakin í stuttu máli. 
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Náttúrubarn af aðalsættum 

 

Elísabet hét réttu nafni Elisabeth Eugenie Amalie og fæddist á aðfangadag jóla 

1837 í München í Bæjaralandi (Bayern) sem nú er hluti af Þýskalandi. Elísabet, eða Sisi 

eins og hún var alltaf kölluð innan fjölskyldunnar, ólst upp með foreldrum sínum og sjö 

systkinum í borginni og á sumarsetri fjölskyldunnar, Possenhofen við Starnberger-vatn 

skammt sunnan við München, þar sem hún átti hamingjusama og áhyggjulausa æsku. Sisi 

elskaði að vera úti í náttúrunni, leika sér í garðinum, busla í vatninu og fara í útreiðartúra. 

Hún var sérstaklega hænd að föður sínum og fátt þótti henni skemmtilegra en að fara með 

honum á veiðar, að heimsækja bændur, sirkusfólk og sígauna eða hlusta á hann spila á 

sítar, syngja og segja sögur. Þessi litla stúlka var hamingjusöm sem barn en ekki er allt 

sem sýnist. Örlög hennar voru ekki í hennar höndum heldur þeirra aðstæðna sem hún var 

fædd inn í. Hún var ekki frjáls sveitastelpa, hún var prinsessa, hún var af aðalsættum.  

 

 

 

Possenhofen-höll, æskustöðvar Sisi við Starnberger-vatn 
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Saga Elísabetar gerist á 19. öld, á tímum þegar ríkjaskipan og stjórnarmunstur í 

Evrópu var töluvert frábrugðið því sem nú er. Reyndar urðu miklar breytingar víðast hvar 

um álfuna á 19. öldinni og nægir þar að nefna áhrif Napóleons á þróunina í byrjun 

aldarinnar eða sameiningu ítölsku og þýsku ríkjanna síðar, en ekki verður farið nánar út í 

það hér. Á hinn bóginn voru það ríkjandi hefðir og venjur í heldri manna fjölskyldum 

sem mótuðustu af því að  bróðurparti álfunnar hafði lengst af verið skipt í fjölda smáríkja 

sem aftur mynduðu með sér bandalög undir yfirstjórn konunga eða keisara. Í hverju 

umdæmi fyrir sig ríkti konungur, fursti, hertogi eða greifi allt eftir því hver tignarröðin 

var. Þessar ríkiseiningar tóku sífelldum breytingum, og þeir sem fóru með valdið unnu 

markvisst að því að tryggja sér og sínum áframhaldandi og helst enn meiri völd. 

Valdabaráttan var ekki endilega háð með stríði heldur miklu frekar með giftingum og 

fjölskyldusamningum af ýmsu tagi. Því voru giftingar þess tíma yfirleitt ekki spurning um 

ást eða vilja unga fólksins heldur um völd og vilja foreldranna sem fundu ,,réttan” maka 

með ,,réttan” bakgrunn fyrir börnin sín. Í flestum tilvikum var ekki um auðugan garð að 

gresja fyrir þá sem voru í makaleit og stóðu efstir í valda-pýramídanum. Ekki kom til 

greina að giftast niður fyrir sig og þeir sem komu til álita sem makar voru oftar en ekki 

skyldmenni. Þegar hér var komið sögu, í byrjun 19. aldar, var ekki óalgengt að náin 

frændsystkini giftust. Þrátt fyrir hættu á sjúkdómum og andlegum kvillum vegna slíkrar 

frændsemisgiftingar þótti það skárri kostur en að taka utanaðkomandi áhættu með 

tilheyrandi ógnun um að missa tökin og völdin.   

 

Fjölskyldan 

Elísabet var eðalborin. Móðir hennar, Ludovika, var dóttir Maximilian I konungs af 

Bæjaralandi (1756-1825) og seinni konu hans Karolínu af Baden. Með fyrri konu sinni 

átti Maximilian m.a. hinn byggingaglaða Lúðvík I sem varð afi ævintýrakonungsins  

Lúðvíks II sem á eftir að koma við sögu. Ludovika var sú eina af systrunum sem ekki 

giftist inn í konunglega fjölskyldu. Hún var gefin frænda sínum Max sem var af 

Wittelsbacher ætt, en það var ein elsta og voldugasta aðalsætt Þýskalands. Max fékk 

hertogatitil við giftinguna, hertoginn af Bæjaralandi (Herzog in Bayern).  Hann var mikill 

gleðimaður og vinsæll, ekki síst meðal kvenna, enda eignaðist hann nokkur börn utan 

hjónabands. Hann spilaði á sítar, var víðlesinn, samdi ljóð og var ákafur reiðlistarmaður.  
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Í höll sinni við Ludwigstrasse í München þar sem Sisi fæddist lét hann útbúa ,,Café 

chantant” með danssal að franskri fyrirmynd og í húsagarðinum var settur upp sirkus þar 

sem borgarbúar gátu komið, m.a til þess að dást að honum leika listir sínar á hestbaki. 

Sisi hefur trúlega fengið  hestabakteríuna þarna, ástríðu sem fylgdi henni alla ævi. 

Þau Ludovika og Max eignuðust níu börn en átta þeirra komust á legg, þrír synir og fimm 

dætur. Ludwig var elstur, síðan kom Helena sem var kölluð Néné og þarnæst Elísabet 

sem var kölluð Sisi.  Á meðan Max lifði sínu lífi með öllu því frelsi sem hann tók sér, 

annaðist Ludovika uppeldi barna sinna af ástúð og skyldurækni. Hún ásetti sér að finna 

dætrum sínum verðug mannsefni og tryggja þeim betri kost en hún sjálf hafði fengið.  

Víkur nú sögunni til Vínarborgar. Þar bjó um þessar mundir í keisaragarði systir 

Ludoviku sem hét Soffía (Sophie) og var gift inn í Habsborgarafjölskylduna. Maður 

hennar var Franz Karl erkihertogi, sonur Franz I Austurríkiskeisara sem hafði látist árið 

1835.  Þá tók við völdum elsti sonurinn  Ferdinand I, oftast nefndur Ferdinand góði, en 

hann var ekki heill á geði og réði lítið við stjórnun ríkisins. Mikil ólga var innan 

austurríska keisaradæmisins á 19. öld og rík sjálfstæðisbarátta ólíkra þjóða innan þess. 

Árið 1848 var gerð bylting í Austurríki eins og víða um álfuna. Í kjölfarið flúði Ferdinand 

I land en ráðamenn með mágkonu hans Soffíu í broddi fylkingar komu því til leiðar að 

ungur sonur hennar, Franz Joseph, var gerður að keisara í stað duglítils eiginmanns 

hennar, Franz Karls, sem þó átti fyrsta tilkall til krúnunnar.  

Soffía frænka var metnaðarfull og ákveðin kona sem vissi hvað hún vildi. Hún 

vildi völd fyrir sig og sína. Hún var hörð í horn að taka og einlægur talsmaður og verjandi 

krúnunnar og hefðarinnar. Sonur hennar, Franz 

Joseph, hafði frá blautu barnsbeini hlotið stíft 

hernaðarlegt uppeldi með það fyrir augum að 

stjórna ríkinu. Agi, hernaður og stjórnmál var það 

sem lífið snerist um en mýkri málin áttu yfirleitt 

ekki upp á pallborðið á þeim bæ. Þegar Franz 

Joseph komst til valda var hann aðeins 18 ára 

gamall. Nú var komið árið 1853, hann orðinn 23 ára 

og tími til kominn að finna honum verðuga brúði.   

 

Hinn ungi Franz Joseph keisari 
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Afdrifaríkt fjölskyldumót í Bad Ischl 

Þegar farið var að leita að eiginkonu fyrir hinn unga keisara Franz Joseph sá 

Ludovika loksins tækifæri sem hún hafði beðið eftir. Ekki dró úr ákafanum þegar Soffía 

systir hennar tilkynnti henni að hún hefði augastað á elstu dóttur hennar, Helenu, sem 

eiginkonu sonar síns og þar með næstu keisaraynju. Soffía bauð þeim mæðgum að koma 

til afmælisveislu Franz Josephs í sumarhöllinni í Bad Ischl í Austurríki og þar var ætlunin 

að ganga frá málum að öðru leyti. Þetta var í ágúst 1853. Á síðustu stundu var ákveðið að 

yngri systirin Sisi færi líka með. Á þessum tíma var Helena 18 ára og Sisi litla systir 

aðeins fimmtán.  

 

Bad Ischl, horft niður að Kaiservilla 
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Stundum fara hlutirnir öðruvísi en ætlað er. Þegar Franz Joseph leit hina fallegu, 

grönnu og tignarlegu Elísabetu augum með sítt kastaníubrúnt hárið og barnslega 

einlægnina bráðnaði hann algjörlega, þetta var ást við fyrstu sýn.  Hann varð friðlaus, fór 

ekki einu sinni á veiðar eins og hann var vanur í Ischl heldur notaði tímann til að vera 

nálægt Sisi og jafnframt að sannfæra móður sína um að hann hafi tekið aðra ákvörðun en 

hún hafði ætlað honum. Hin kornunga, óreynda og feimna Sisi hafði ekki mikið um málið 

að segja annað en að hún væri upp með sér að sjálfur keisarinn hafi valið hana. Ekki er 

erfitt að ímynda sér vonbrigði Helenu sem hún bar í hljóði eins og vel upp alinni stúlku 

sæmdi. Trúlofunin var gerð opinber í Ischl, þjóðin fagnaði.   

 
Sisi 16 ára skömmu fyrir brúðkaupið 

 

Giftingin var ákveðin næsta vor en áður þurfti að fá formlegt leyfi frá páfa því 

hjónaleysin voru náskyld, systkinabörn. En þar sem þessar tvær fjölskyldur höfðu svo oft 

gifst innbyrðis þótt þetta ekki tiltökumál. Veturinn fór í að undirbúa brúðkaupið og það 

var mikið að gera og margt að læra fyrir hina ungu og óhörðnuðu Sisi.  
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Keisaraynja, eiginkona og móðir 

Sisi yfirgaf heimkynni sín í Bæjaralandi 20. apríl 1854 með tár í augum. Ekið var 

að Straubing við Dóná og þaðan siglt til Vínarborgar. Mikið var um dýrðir og fólksfjöldi 

fagnaði henni alls staðar á leiðinni. Ekki voru viðtökurnar síðri við komuna til Nussdorf 

við Vín þar sem Franz Joseph, fjölskylda og hefðarfólk tóku formlega á móti verðandi 

keisaraynju. Stöðugar móttökur, nýtt fólk og nýir siðir í nýju umhverfi tók við hjá Sisi 

bæði fyrir og eftir hið glæsilega brúðkaup í Augustiner-kirkjunni 24. apríl.  Hún var 

örmagna að því loknu.  

Ungu hjónin fluttu í keisarahöllina Hofburg eftir brúðkaupið en hveitibrauðs-

dögunum eyddu þau í Laxenburg-höll rétt utan við borgina. Raunar þurfti keisarinn að 

sinna skyldustörfum sínum og gat því takmarkað notið lífsins með Sisi sinni. Skyldur við 

stjórn ríkisins tóku öllu öðru fram. Soffía keisaramóðir var hins vegar aldrei langt undan 

og fylgdist grannt með öllu. Fyrir hina ungu og frjálsu Sisi reyndist mjög erfitt að 

aðlagast lífinu við hirðina og fljótlega fór að skerast í odda milli keisraynjunnar og 

tengdamóðurinar, Soffíu frænku, sem lagði ríka áherslu á að siðareglur væru virtar. Leit 

Soffía á það sem heilaga skyldu sína að gera virðulega keisaraynju úr þessari óstýrilátu 

sveitastelpu, eins og hún upplifði Sisi oft. Hefðardömurnar við hirðina voru einnig 

óvægnar í gagnrýninni þegar hin unga og óreynda keisaraynja fór ekki að öllu rétt með 

hirðsiðina. Hún kunni ekki ennþá erlend tungumál né heldur alla dansana. Þetta var 

eitthvað til að smjatta á!  

Sisi fann hvergi bandamann við hirðina, hún mátti ekki einu sinni velja sér 

hirðmeyjar eða þjónustustúlkur sjálf. Soffía sá um sína. Sisi fannst hún vera utanveltu og 

hún hafði ekki enn þroska til að svara fyrir sig og standa á sínu. Sisi fór fljótt að sýna 

þunglyndiseinkenni, hún lokaði sig af og grét oft tímunum saman. Einu leiðirnar sem hún 

fann til að reyna að gleyma sorgum sínum var að fara í erfiða útreiðartúra og skrifa og 

lesa ljóð. Hún saknaði fjölskyldunnar og frelsisins í Possenhofen. 

Fáeinum mánuðum eftir brúðkaupið var Sisi orðin ófrísk og eyddi hún mestum 

hluta meðgöngunnar í Laxenburg. Allir glöddust, ekki síst keisaramóðirin Soffía sem gat 

varla beðið eftir nýjum ríkisarfa. Hún stóð á því föstum fótum að Sisi yrði sem sýnilegust 

og ákvað að opna garðana umhverfis Laxenburg-höll fyrir almenningi. Sisi var ekki sama 

sinnis, henni fannst þetta afar pínlegt en hvað gat hún gert?  Í marsmánuði 1855 fæddi 
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Sisi - þá rétt rúmlega 17 ára -  fyrsta barn þeirra hjóna, dóttur sem var skírð Sophie í 

höfuðið á ömmu sinni. Skömmu eftir fæðingu tók amman barnið í bókstaflegri merkingu 

í sínar hendur og móðirin fékk aldrei að vera ein með barnið eftir það, henni til mikillar 

hryggðar. Rúmu ári síðar fæddist svo önnur dóttir sem var skírð Gisela. Það sama 

endurtók sig, hún var tekin frá móður sinni og látin í hendur Soffíu sem hélt því statt og 

stöðugt fram að Sisi væri allt of ung og óþroskuð til að ala börnin upp sjálf. Franz Joseph 

studdi ákvörðun móður sinnar þar sem hann hafði frá unga aldri lært að keisaraynja hefði 

þá frumskyldu að vera fulltrúi ríkis síns en ætti ekki að vera að ,,eyða” tíma sínum í 

barnauppeldi.   

Allt þetta tók mjög á Sisi en hún hafði enn ekki kjark til að standa uppi í hárinu á  

tengdamóður sinni. Í eitt skipti tók hún sig samt taki og ákvað að taka dætur sínar tvær 

með sér til Ungverjalands, þá eins og tveggja ára gamlar. Í ferðinni veiktust bæði börnin 

og eldri stúlkan Sophie lést. Þetta var gífurlegt áfall fyrir Sisi og tengdamóðir hennar 

gerði hana ábyrga fyrir dauða barnsins. Elísabet var harmi slegin yfir örlögum sínum, 

heilsu hennar hrakaði með hverjum deginum bæði andlega og líkamlega og hún lokaði 

sig af. Á þessum tíma gafst hún endanlega upp í baráttunni um hitt barnið sitt, Giselu. 

Hún fjarlægðist hana líka tilfinningalega og ekki varð aftur snúið síðar á ævinni.   

             Þótt Franz Joseph virðist hafa elskað konu sína og þau verið hamingjusöm fyrstu 

árin var hann henni ekki mikil stoð eða stytta. Í fyrsta lagi var hann algjörlega undir 

járnhæl móður sinnar sem réði flestu í höllinni og að auki var hann mjög upptekinn af 

skyldustörfum sínum sem keisari. Á tímum þegar hvorki sími, sjónvarp né tölvur var 

komið til sögunnar þurfti keisarinn, sameiningartákn ríkisins,  að hafa yfirsýn yfir ríki sitt 

með öðrum hætti, meðal annars með stöðugum ferðalögum og heimsóknum.  

Árið 1858 náði Sisi loksins að uppfylla höfuðskyldu sína sem keisaraynju. Hún 

fæddi son, krónprinsinn Rudolf.  Soffía sá til þess að hann var strax tekinn frá móðurinni 

eins og hin börnin.  
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Vald fegurðarinnar 

Sjálfstraust Elísabetar jókst ekki við að taka þátt í hirðlífinu í Vín. Þvert á móti 

náði hún litlu sem engu sambandi við fólkið þar.  Henni fannst hún vera sett til hliðar, að 

litið væri á hana sem krakka og enginn skildi þarfir hennar eða áhugamál. Hún varð að 

finna eigin leiðir til að styrkja sjálfstraustið og þær virðist hún hafa fundið í eigin 

fegurðardýrkun. Þversagnarkennt er að á sama tíma og Sisi forðaðist móttökur, veislur og 

opinberar skyldur eins og heitan eldinn þá eyddi hún ómældum tíma í að reyna að líta 

sem best út, að hugsa um útlitið, vöxtinn og kynþokkann. Stundum jaðraði þessi 

sjálfsdýrkun við geðveiki.  

Hún var sögð 172 cm á hæð, 50 kíló að 

þyngd og afskaplega grannvaxin. Alls 

staðar vakti hún athygli. Hún var 

tignarleg og glæsileg í alla staði. Til að 

viðhalda þessari mynd var hún stöðugt í 

megrunarkúrum og stundaði öfgakennda 

líkamsrækt. Hún vigtaði sig þrisvar á 

dag og mikill tími fór í að reyra kjólana 

eins þröngt og mögulegt var til að grannt 

mittið nyti sín sem best. Í rannsóknum 

síðari tíma bendir margt til þess að hún 

hafi átt við átröskunarvandamál að 

stríða. Hún fór í langar gönguferðir, 

gerði reglulega leikfimisæfingar og 

eyddi nokkrum klukkustundum daglega 

við markvissa þjálfun í hestamennsku. 

Hún hafði það að markmiði að verða 

ekki bara fallegasta keisaraynja allra 

tíma heldur einnig hæfasta hestakona sem sögur færu af.  Skósítt kastaníubrúnt hárið var 

hennar stolt og á hverjum degi eyddi hún nokkrum klukkustundum í að hirða það með 

hárgreiðslumeisturum og þjónustustúlkum. Hárið var þvegið, nært og greitt eftir 

kúnstarinnar reglum. Á meðan notaði hún tímann til að læra tungumál, sérstaklega 
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ungversku og ný- og forngrísku. Sagt er að hún hafi ekki látið ljósmynda sig eftir 31 árs 

aldur. Hún vildi að myndin af fallegu ungu andliti hennar yrði eilíf. Eftir það huldi hún 

andlit sitt með blævæng eða slöri.  Konur jafnt sem karlar dáðust að ævintýralegri fegurð 

Elísabetar en yndisþokki, útgeislun og hin dularfulla ára sem umlukti hana heilluðu ekki 

síður. Elísabet var talin ein fegursta kona síns tíma og hún vissi vel af því.  

 

 

Sisi fríkar út 

Sisi var lengi að jafna sig eftir fæðingu erfðaprinsins.  Þrjár meðgöngur og 

fæðingar á fjórum árum, stöðugir megrunarkúrar og hamslausar líkamsæfingar auk 

andlegs álags höfðu sett mark sitt á líkama og sál þessarar tvítugu stúlku. Þegar hún, ofan 

á allt saman, komst að því að eiginmaðurinn hélt framhjá henni var síðasta vígið fallið. 

Ekkert hélt henni lengur í Vín. Hún var sárþjáð andlega og líkamlega og þráði að komast 

í burtu.  

Þjóðinni var brugðið þegar fréttist að keisaraynjan væri komin með lífshættulegan 

lungnasjúkdóm og  læknir hennar fyrirskipaði heilsudvöl í hlýrra loftslagi en var í Vín. 

Eyjan Madeira varð fyrir valinu. Þessi dvöl hafði góð áhrif á Sisi, en þegar hún kom til 

baka  fór allt í sama horfið. Önnur ferð var skipulögð, í þetta skipti til grísku eyjarinnar 

Korfu, sem átti eftir að verða henni hugleikin eins og flest sem grískt var. En sama sagan 

endurtók sig við heimkomuna, veikindin tóku sig yfirleitt alltaf upp þegar hún kom til 

Vínar og urðu þessar ferðir því upphafið að stöðugum ferðalögum hennar út um víðan 

völl. Hún kom eins sjaldan og mögulegt var til Vínar.  Hjónin skrifuðust á og í bréfum 

keisarans má lesa að honum var í það minnsta umhugað um heilsu og öryggi konu sinnar.   

Elísabet fór líka reglulega heim að Starnberger-vatni og auk fjölskyldunnar átti 

hún þar góðan vin og sálufélaga, frænda sinn Lúðvík II konung af Bæjaralandi, sem oftast 

hefur verið nefndur ævintýrakóngurinn. Hann var átta árum yngri en Sisi. Hann hafði 

þurft að taka við krúnunni kornungur og alla tíð þótti hann meira en lítið undarlegur og  

hann lifði í eigin draumaheimi. Hann var trúlofaður Soffíu yngri systur Sisi í nokkra 

mánuði en ekki varð meira úr því sambandi, m.a. sökum samkynhneigðar Lúðvíks. Hann 

var einlægur aðdáandi Wagners og lét reisa frægar ævintýrahallir í Bæjaralandi. Þau Sisi 

áttu margt sameiginlegt og eyddu töluverðum tíma saman.   
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Eitt sinn þegar Sisi sneri aftur til Vínarborgar eftir óvenju langa fjarveru og með 

meira sjálfstraust en nokkru sinni fyrr, tókst henni í fyrsta sinn að standa uppi í  hárinu á 

tengdamóður sinni og ná sínu fram. Það sem gerði útslagið var þegar hún komst að því að 

drengurinn hennar Rudolf hafði verið beittur mikilli hörku í uppeldinu.  

Sex ára gamall hafði þessi viðkvæmi 

drengur verið aðskilinn frá systur 

sinni og settur í stíft hernaðarlegt 

uppeldi til að gera úr honum góðan 

hermann, enda var um verðandi 

keisara að ræða!  Sisi blöskraði, 

henni var nóg boðið og hún setti 

manni sínum ofurkosti. Hún krafðist 

ótakmarkaðs réttar til að ala börnin 

upp samkvæmt sínum hugmyndum 

og óskum og þvingaði Franz Joseph í 

fyrsta sinn til að taka ákvörðun. Hann 

varð að velja á milli hennar og móður 

sinnar.  Hann valdi Elísabetu. 

 

Hinn ungi krónprins Rudolf 

 

Sisi og Ungverjaland 

Keisaraynjunni ungu fannst hún vera orðin sterkari eftir uppgjörið við mann sinn 

og tengdamóður vegna Rudolfs. Hún hafði fengið einhverju mikilvægu framgengt en 

samt var hún ekki tilbúin til að taka við skyldum sínum og verkefnum í Vínarborg. 

Veikindin tóku sig alltaf upp þegar hún kom til borgarinnar. Hún lokaði sig af og henni 

leið illa. Þegar upp var staðið var hún heldur ekki fær um að vinna að nánari 

tilfinningatengslum við börnin sín. Hún hafði fjarlægst þau meira og meira og nú var ekki 

aftur snúið.  Í stað þess að helga sig umönnun og uppeldi barnanna lagðist hún því aftur í 

ferðalög.  Ungverjaland var henni sérlega kært, að hluta til vegna þess að tengdamóðir 

hennar hafði ímugust á því. Elísabet hafði náð sérstöku sambandi við land og þjóð, hún 
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dáðist að menningu og ákafa Ungverjanna, einnig hversu opnir, frjálsir og alþýðlegir þeir  

voru í hvívetna. Þetta var í algjörri andstöðu við hina stífu hirðsiði og reglur sem Sisi 

þurfti að sæta í Vín. Hún lærði ungversku og henni leið vel í landinu. Þar var hún frjálsari 

en annars staðar og þar gat hún stundað hestamennskuna af kappi. Hún hafði fengið unga 

ungverska stúlku í þjónustu sína árið 1864. Hún hét Ida Ferenczy og varð hún nánasta og 

tryggasta vinkona og aðstoðarkona Sisi allt til dauðadags.  

Í Habsborgararíkinu var víða mikil ólga um þessar mundir og þar var 

Ungverjaland engin undantekning. Ungverjar gátu aldrei fyrirgefið Austurríkismönnum 

hvernig þeir tóku með hörku á uppreisninni í landinu 1848-49 og keisarasinnar litu á 

Ungverja sem uppreisnarseggi.  Það var stirt á milli þjóðanna.  Ungverjar kröfðust þess 

að fá gömlu stjórnarskrá sína á ný sem myndi veita þeim sérstöðu og ýmis sérréttindi 

innan keisaraveldisins. Grundvöllur þess og þar með til sátta í erjum ríkjanna var að 

Franz Joseph yrði krýndur sem konungur Ungverja. Þetta fannst keisaranum, móður hans 

og öðrum fylgismönnum af og frá. Keisari af guðs náð myndi hvorki sætta sig við að 

alræðisvald hans yrði skert né að hann léti almenninginn segja sér fyrir verkum!   

En hér kemur Sisi til sögunnar. Hún hafði ekki sinnt stjórnmálum fram til þessa en 

hún skildi afstöðu Ungverja og gerðist því mikilvægur milligöngumaður þeirra og 

Austurríkismanna í þessum deilum. Hún átti í miklum viðræðum við ungversku 

þingmennina Ference Deák og Gyula Andrássy greifa. Hinn síðarnefndi var sérstakur 

vinur hennar og aðdáandi, sumir segja að samband þeirra hafi verið meira en platónskt en 

það hefur ekki verið sannað. Sisi átti stóran hlut í að ná  samkomulagi milli ríkjanna 

tveggja sem fól í sér umtalsverð réttindi og frelsi fyrir Ungverja. Í kjölfarið var 

Habsborgararíkinu skipt upp í tvo jafngilda hluta og tvíríki (Doppelmonarchie) varð að 

veruleika með Vínarborg og Budapest sem jafngildar höfuðborgir.  

Hinn 8. júní 1867 voru keisarahjónin Sisi og Franz Joseph krýnd við mikla 

viðhöfn í Matthíasarkirkjunni í Búdapest sem konungur og drottning Ungverjalands. 

Ungverski tónsnillingurinn Franz Liszt var fenginn til að semja sérstakt tónverk í tilefni 

krýningarinnar og það kom í hlut Gyula Andrássy, sem var orðinn forsætisráðherra 

landsins, að setja kórónuna á höfuð Franz Joseph og tylla annarri slíkri á öxl Elísabetar 

drottningar eins og hefðin bauð. Þessi viðburður var einn af hápunktunum í lífi Elísabetar 

og að sögn var hún aldrei fegurri en um þessar mundir. Í tilefni krýningarinnar fengu 
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konungshjónin höll í Gödöllö að gjöf frá þjóðinni. Gödöllo, sem er skammt frá Budapest  

átti eftir að vera einn eftirlætis dvalarstaður drottningarinnar.  

Samband þeirra hjóna Sisi og Franz Joseps virðist einnig hafa verið með betra 

móti um þessar mundir. Í öllu falli kom fjórða barn þeirra, Marie Valerie, í heiminn árið 

eftir. Hún fæddist í Ungverjalandi og Sisi ásetti sér að ala stúlkuna upp í ungverskum 

anda. Í þetta sinn bannaði hún tengdamóður sinni að hafa nokkur áhrif á uppeldið og ól 

hún stúlkuna að verulegu leyti upp ein til að byrja með. Mæðgurnar töluðu saman á 

ungversku og Marie Valerie, sem var kölluð ,,ungverska barnið” varð alltaf eftirlætisbarn 

móður sinnar.  

 

 

Sisi nýkrýnd drottning  Ungverjalands 
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Rudolf krónprins 

Eftir að Sisi hafði losað son sinn krónprinsinn unga úr prísund herþjálfunarinnar 

var ljóst að sú reynsla hafði þegar markað djúp spor í sálarlífi drengsins. Hann var 

viðkvæmur en greindur og áhugi hans stefndi á flest annað en hernað. Hann dýrkaði 

móður sína en fékk takmarkaðan aðgang að henni. Hún hafði eftir allt saman lítið að gefa, 

var á sífelldum ferðalögum á þeim tíma sem hann hefði þarfnast hennar hvað mest. 

Rudolf helgaði sig náttúruvísindum og fór síðan að vinna sem blaðamaður en það var án 

vitundar föður hans enda fóru skoðanir þeirra feðga varla nokkurs staðar saman. Í raun 

var mikið af leyndardómum í lífi Rudolfs og faðir hans skipti sér lítið af honum eftir að 

hann hafði brugðist honum með því að fara eigin leiðir í stað þeirra sem keisarinn var 

búinn að ákveða fyrir hann.   

Árið 1881, þá 23 ára, lét Rudolf undan þrýstingi föðurins og kvæntist belgískri 

prinsessu Stephanie að nafni og átti með henni dótturina Elisabeth. Hjónabandið stóð 

alltaf á brauðfótum og þau áttu fátt sameiginlegt. Rudolf lifði hátt og nældi sér í 

kynsjúkdóm sem hann smitaði konu sína af og það varð ástæðan fyrir endanlegum 

sambandsslitum þeirra. Geðheilsan var komin á hættulegt stig árið 1888. Baráttan um ást 

og viðurkenningu foreldranna, brostið hjónaband, sjúkdómurinn, fjöldi ástarsambanda og 

ofneysla áfengis og fíkniefna höfðu brotið þennan þrítuga krónprins niður. Hann var 

orðinn þunglyndur og örvæntingarfullur. Rudolf gafst upp og framdi sjálfmorð ásamt 

ungri ástkonu sinni, Mary Vetsera að nafni, í veiðihöllinni Mayerling skammt frá Vín 30. 

janúar 1889.  

 

Mary Vetsera og  Rudolf krónprins 
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Döpur og dulúðug í dauðadansi 

Sjálfsmorð Rudolfs var gífurlegt 

áfall fyrir Elísabetu, og raunar fyrir 

báða foreldrana. Þótt samband 

þeirra mæðgina hafi ekki verið náið 

ásakaði hún sjálfa sig og skellti 

skuldinni á sig. Annað áfall hafði 

skollið á þremur árum áður þegar 

vinur hennar og frændi, 

ævintýrakóngurinn Lúðvík II 

drukknaði á dularfullan hátt í 

Starnberger-vatni. Auk þessa var 

það henni mjög erfitt þegar hún 

þurfti að skilja við eftirlætisbarnið 

sitt Marie Valerie þegar hún gifti 

sig 1890. Þunglyndið og vonleysið 

jókst nú til muna og hún varð aldrei 

söm á eftir. Eftir þetta klæddist hún 

alltaf svörtu. Hún fjarlægðist 

kaþólsku barnatrúna og fór í 

auknum mæli að aðhyllast ýmis 

konar andleg málefni og spíritisma. 

Hún hélt því m.a. fram að hún væri 

í sambandi við menn að handan 

eins og frænda sinn Lúðvík II,  

grísku hetjuna Akkiles og skáldið 

Heinrich Heine.  Hún hafði alltaf 

verið einstaklega hrifin af Heine og 

aðdáunin náði langt útfyrir það sem 

kalla má venjulega bókmenntaást. 
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Hún lærði mörg ljóða hans utanað og sökkti sér ofan í ævisögu hans. Hún leit á sig sem 

lærisvein hans, fannst sem hún væri einstaklega mikið tengd honum og trúði að 

meistarinn skrifaði í gegnum hana. 

Hjónaband keisarahjónanna var löngu búið sem slíkt, þau fóru bæði sínar leiðir og 

bjuggu ekki saman en þó ríkti ákveðin virðing og vinarþel þeirra á milli. Það gekk meira 

að  segja svo langt að Sisi bókstaflega útvegaði manni sínum konu þegar hann var farinn 

að eldast og verða einmana. Þetta var leikkonan Katharina Schratt, sem varð ástrík 

fylgikona keisarans síðasta lífsspölinn.  Ekki fer mörgum orðum um ástarsambönd Sisi 

við aðra karlmenn og þó að leiddar hafi verið að því líkur að hún hafi laðast meira að 

ákveðnum mönnum en öðrum og er þar Andrássy greifi efstur á blaði, var hún greinilega 

mjög á varðbergi og erfitt hefur verið að færa sönnur á slíkt.  

 

     
       Einmana keisari    Eirðarlaus keisaraynja  

 

Í júlí 1898 hittust keisarahjónin í síðasta sinn á setri sínu í Bad Ischl, þar sem þau 

höfðu trúlofast 45 árum áður. Sisi var ennþá eirðarlaus á ferðalögum, leitandi frá einum 

stað til annars án þess að finna innri ró. Frá Bad Ischl fór hún til München og þaðan til 

Genf í Sviss.  Þann 10. september þegar hin 60 ára gamla keisaraynja gekk í átt að skipi 

sínu við Genfarvatn sem átti flytja hana á næsta ákvörðunarstað, réðst að henni maður 

sem rak litla oddhvassa þjöl á kaf í brjóst hennar. Elísabet féll til jarðar, tók í fyrstu ekki 

eftir sárinu, stóð aftur á fætur og gekk um borð í skipið. Þar hneig hún niður og gaf upp 

öndina.   
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Dapurlegt er að hugsa til þess að örlög keisaraynjunnar réðust af tilviljun einni 

saman. Árásarmaðurinn, ítalski stjórnleysinginn Luigi Lucheni hafði ætlað sér að ráða 

annan mann af dögum, prinsinn af Orléans, en sá hafði breytt ferðaáætlun sinni á síðustu 

stundu. Þar sem Elísabet var á svipuðum slóðum á sama tíma lá hún vel við höggi að mati 

árásarmannsins sem sóttist eftir því einu að vekja athygli á málsstað sínum. Hann reyndi 

að flýja en var handtekinn skömmu síðar og dæmdur í lífstíðarfangelsi þar sem hann 

framdi sjálfsmorð 12 árum síðar.  

Fréttin um morðið á Elísabetu fór sem eldur í sinu um alla Evrópu. Hún var lögð 

til hinstu hvíldar í keisaragrafhýsinu Kapuzinergruft í Vínarborg 17. september 1898.  

Óhamingjusömu lífi hennar var lokið, einhverjir felldu tár og keisarinn fékk samúðina. 

En með sorglegum dauðdaga Elísabetar hefst ódauðleiki hennar. Gagnrýnin gleymist, 

minningin um hina fögru en fjarrænu keisaraynju lifir. Goðsögnin Sisi var fædd. Um Sisi 

hafa verið gerðar kvikmyndir, söngleikir og ótal bækur skrifaðar. Hún vekur ennþá áhuga 

og athygli. Hún lifir enn þann dag í dag. 

 

 

 

 Sisi safnið í Hofburg í Vín 
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Eftirmáli 

Franz Joseph keisari lifði áfram í 18 ár. Auk hinna grimmu persónulegu örlaga var 

mikil ólga í ríki hans, vaxandi þjóðernisvakning og óskir þjóða innan keisaradæmisins um 

sjálfstæði, þannig að víða skarst í odda og kom til bardaga og uppreisna. Á einum slíkum 

stað, í Sarajevo í Serbíu, gerðist sá atburður 28. júní 1914 að bróðursonur keisarans og 

næsti ríkiserfingi, Franz Ferdinand, var myrtur ásamt konu sinni þegar þau voru á 

hersýningu þar.  Þessi atburður er talinn marka upphafið að fyrri heimsstyrjöldinni sem 

lauk fjórum árum síðar.   Þegar Franz Joseph lést úr lungnabólgu 86 ára gamall, í miðri 

heimsstyrjöldinni, tók Karl I frændi hans, bróðursonur Franz Ferdinands, við 

keisaratigninni og ríkti til styrjaldarloka 1918. Í kjölfar styrjaldarinnar leystist 

keisaradæmið upp í fjölda smærri ríkja.   

Örlagasaga Elísabetar og Franz Josephs tengist ótvírætt hnignunarsögu stórveldis, 

Habsborgaraveldisins, sem átti sér 645 ára sögu. Saga og örlög einstaklinga fléttast inn í 

sögu og örlög mismunandi þjóða sem einhvern tíma tengdust böndum, sameinuðust og 

urðu að stórveldi en enduðu með því að vilja fá sjálfstæði og halda sínum sérkennum. 

Þetta kostaði milljónir mannslífa. Á sama tíma og við sjáum persónur og leikendur 

þessarar sögu endurspeglast í allskonar Díönum og Körlum dagsins í dag, keppast ólíkar 

Evrópuþjóðir við að sameinast á ný í einu ríkjasambandi.  
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5  MIÐLUNARLEIÐ II  - MENNINGARFERÐ 

 Á FERÐALAGI UM SÖGUSLÓÐIR SISI 

 

 

5.1 Markmið og leiðir 

Ef vel tekst til er varla nokkur miðlunarleið markvissari og árangursríkari en 

ferðalag á sögu- eða menningarslóðir. Í okkar tilviki eru það slóðir Sisi. Á söguslóðum er 

hægt að komast hvað næst viðfangsefninu, skoða staðhætti, umhverfi, hýbýli, söfn og 

jafnvel að komast í beina snertingu við hluti sem tengjast viðkomandi. Á 

menningarferðalagi eru farþegar almennt fróðleiksfúsir og sækjast eftir upplifun en eru 

jafnframt í flestum tilvikum í fríi. Þess vegna verður að hafa í huga að ofbjóða ekki með 

of langri eða mikilli dagskrá, allt verður að vera í hófi. Einnig ber að hafa í huga að hópar 

í alvöru sögu- eða menningarferðum séu ekki of stórir. Hver og einn verður að hafa góða 

tengingu við leiðsögumann og í mörgum söfnum eru hópastærðir takmarkaðar. Í 

menningarferð er hlutverk fararstjórans að miðla, hann lýsir, skýrir og segir frá og leiðir 

hóp sinn á áhugaverðustu staðina. Þekking á efninu er sjálfsagður eiginleiki góðs 

leiðsögumanns en fræðslan kæmist ekki til skila ef frásagnarhæfni er ekki til staðar. 

Skipulag dagskrár og innsýn í almennar þarfir markhópsins er ekki síður mikilvægt. 

Kostur við rútuferðir er m.a. sá að þar nær fararstjóri vel til hóps í gegnum hljóðnemann, 

en einnig er hægt að spila tónlist frá viðkomandi svæði og skapa stemmningu sem er afar 

æskileg í ferðum sem þessum.   

 Miðlunarverkefninu sem hér liggur fyrir, Menningarferðalag um slóðir Sisi,  er 

skipt í þrjá hluta sem hver og einn getur staðið sjálfstæður en þeir tengjast þó.  

 

Fyrsti hluti, kafli 5.2, er dagbók höfundar úr rannsóknarleiðangri sem farinn var 

20. apríl – 8. maí 2008 í þeim tilgangi að afla gagna og heimilda í mismunandi 

miðlunarverkefni um Elísabetu keisaraynju, Sisi. Ferðinni var heitið til valinna staða í 

Þýskalandi, Austurríki og Ungverjalandi og var markmiðið að taka viðtöl og myndir, 

kanna staðhætti, skoða söfn og sögustaði, fara í kynnisferðir og fleira í þeim dúr. 
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Undirbúningi hefur verið lýst í kafla 3.5 hér að framan. Í dagbókinni verður sagt í stuttu 

máli frá því sem á dagana dreif og ferðamaðurinn gæti í flestum tilvikum notið þess sama 

eða sambærilegra hluta. Eitt af miðlunarverkefnunum sem stefnt var að, var að setja upp 

menningarferð, hópferð, á slóðir Sisi. Þótt rannsóknarferðin hafi ekki verið skipulögð 

með þarfir ferðahóps í huga þá er hún samt þess eðlis að hana mætti fara í verulegum 

dráttum sem slíka. Ég geng út frá þeim möguleika sem einni útfærslu en set samt 

athugasemdir við hvern dag í dagbókinni þar sem eitthvað mætti betur fara.   

 

Í kafla 5.3 eru drög að sögutengdri menningarferð á Sisi-slóðir. Sisi var mikið á 

ferðinni og fór víða. Hún var ekki bara á flakki í Austurríki, Þýskalandi og Ungverjalandi 

heldur fór hún um mest alla Evrópu og til Norður Afríku. Hún fór á milli staða og 

staldraði að öllu jöfnu ekki lengi við á sama stað. „Áfangastaðirnir eru einungis 

eftirsóknarverðir vegna þess að á milli þeirra er ferðalag,“ sagði Sisi eins og vitnað er til í 

inngangi. Hún hafði mikið dálæti á Grikklandi, hún fór víða um svæði sem núna tilheyra 

Ítalíu, Spáni, Frakklandi, Bretlandi, Sviss, Tékklandi, Slóvakíu, Slóveníu og Króatíu en 

listinn er alls ekki tæmdur. Þess vegna væri það að æra óstöðugan að ætla sér að reyna að 

elta hana út um allt í einni ferð. Efniviður væri fyrir hendi í margar mismunandi ferðir 

sem vonandi er hægt að framkvæma seinna, en í þessum hluta verður kynnt fyrsta ferðin 

um söguslóðir Sisi, um þau svæði sem rannsóknarferðin byggðist á, þ.e. Þýskaland, 

Austurríki og Ungverjaland. 

 

 Í kafla 5.4 er fjórum stöðum gerð sérstök skil. Lýst er nánar þeim stöðum sem 

mest og lengst verður dvalið á í menningarferðinni. Um er að ræða München ásamt 

Starnberger-vatni í Þýskalandi, Vínarborg í Austurríki, Bad Ischl ásamt Salzkammergut í 

Austurríki og Budapest ásamt Gödöllö í Ungverjalandi. Sérstaklega er lögð áhersla á hvar 

og hvernig Sisi kemur við sögu á þessum stöðum.  

 

Góða ferð! 

 

 

 



 35 

5.2 Dagbók úr rannsóknarleiðangri  höfundar vorið 2008 

 

20. apríl – sunnudagur. Ísland – Frankfurt - Vínarborg 

Flug með Icelandair kl. 7:25 til Frankfurt. Klukkustundar seinkun vegna smávægilegrar 

bilunar. Lent kl. 14:00 að staðartíma (2 klst. tímamunur) og framhaldsflug með Nici-air 

kl. 18:00. Klukkustundar fínt flug til Vínarborgar.  Átti bókað hótel í 19. hverfi (Döbling) 

og tók þangað leigubíl. Nafn hótels ætti ekki að koma á óvart. Hvað annað en Kaiser 

Franz Joseph , enda reyndist þetta keisaralega val vina minna í Budapest hið besta mál!  

Athugasemdir: Athuga með beint flug til Vínar, Budapest eða München og raunveruleg 

dagskrá hópferðar myndi mótast af því hvar ferðin hefst.   

 

21. apríl – mánudagur. Vínarborg 

Ég átti stefnumót við Renate Hofbauer kl.10:00. Hún hefur skrifað nokkrar bækur, m.a. 

um Sisi og er jafnframt löggiltur leiðsögumaður í Vín. Henni seinkaði vegna 

umferðartafa en fljótlega eftir að hún kom á litla bílnum sínum sá ég að við myndum ná 

vel saman. Hún var fróð og klár, einnig með húmor og nýja og nútímalega sýn á margt í 

fari Sisi. Við ókum fyrst út í Vínarskóg til Mayerling þar sem hinir dularfullu atburðir í 

kringum sjálfsmorð Rudolfs prins og ástkonu hans Mary Vetsera áttu sér stað. Skoðuðum 

safnið og umhverfið og ég tók viðtöl. Fórum einnig að gröf Mary Vetsera í 

Heiligenkreuz. Spjölluðum heilmikið á leiðinni. Á heimleið var komið við í Laxenburg 

höllinni þar sem Sisi og Franz Joseph eyddu m.a. hveitibrauðsdögum sínum. Í Vín fórum 

við framhjá húsum tveggja hjákvenna keisarans, Önnu Nahowski og  Katarina Schratt. 

Húsin eru nálægt hvort öðru í göngufjarlægð frá Schönbrunn höllinni.  Ég fór með 

Renate á bókalagerinn hennar og keypti þrjár bækur eftir hana, um Sisi, Mozart og 

Strauss.  Labbaði svo í bæinn, m.a. fram hjá háskólanum, eftir Ringstrasse og niður að 

Hofburg. Fylgdist með mannlífinu, rifjaði upp kaffihúsamenningu Vínar og grúskaði í 

gögnum. Fór svo að kanna lestarsamgöngur og keypti miða til Budapest og til Bad Ischl.  

Tók mig svo um eina klukkustund að komast upp á hótel með annars góðum almennings-

samgöngutækjum borgarinnar, en ég hafði ekki stúderað leiðakerfið nógu vel fyrirfram. 

Athugasemdir: Þyrfti að hafa rútu í stað þess að ferðast með almenningsvögnum. Allir 

staðir áhugaverðir en trúlega ekki byrjað á Mayerling á fyrsta degi í Vín. 
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22. apríl – þriðjudagur. Vínarborg 

 

Fór snemma á fætur til að vinna í tölvunni með myndir og hljóðskrár. Kannaði 

betur samgöngukerfið áður en lagt var af stað til Schönbrunn hallar. Þessi ótrúlega 

sumarhöll Habsborgaranna er gífurlega stór og garðarnir eftir því. Þar eru mismunandi 

söfn og ótrúlega margt um Sisi og fjölskyldu. Fór fyrst í ferðamannalestinni umhverfis 

hálfan garðinn, stoppaði við Gloriette og drakk þar kaffi og borðaði Sisi-Gugelhupf, 

nokkurs konar „muffin“ með marmelaði og súkkulaðihjúp, skreytt með Sisi-

súkkulaðitöflu og sykruðum fjólum (uppáhalds blóm Sisi). 

Fékk mér góðan göngutúr um garðinn og tók 

myndir. Var m.a. að ímynda mér Franz Joseph á 

skokki og hvar hann hefði læðst út til að hitta 

ástkonur sínar. Fór síðan í „Imperial“ túr um 

höllina þar sem vistarverur keisarahjónanna og 

helstu salakynni eru til sýnis. Mikið um dýrðir og 

margt fróðlegt. 

Í Schönbrunn versluninni er ótrúlegt úrval af alls konar efni og minjagripum sem tengjast 

Habsborgurum og höllinni, en mest áberandi er allt mögulegt um Elísabetu og Franz 

Joseph. Ótrúlegustu hugmyndir að minjagripum: bækur, póstkort, dagatöl, myndaseríur, 

mynda- og tónlistardiskar, buddur, lyklakippur, blokkir, skriffæri, dúkkur, spiladósir, 

spilastokkar, sætindi, kaffi, te, vín, snyrtivörur, innkaupapokar, dósir, skartgripir, 

postulín, glös, dúkar og svo mætti lengi telja. Ég keypti nokkrar bækur og tvær 

kvikmyndir á DVD, annars vegar Sissi-Trilogiuna frægu með Romy Schneider og hins 

vegar heimildamynd frá ORF, - austurríska sjónvarpinu. Steingleymdi að kaupa eina af 

hinum frægu hárskrautsstjörnum! En ekki er öll von úti því það er að sjálfsögðu hægt að 

kaupa á netinu líka!    
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Sisi minjagripir í úrvali 
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Settist síðan á lítinn veitingastað við Schönbrunn-stöðina og las í u.þ.b. 2 klst. eða 

þangað til tími var til að fara á næsta stefnumót, við Sibyl Urbancic, íslenska konu sem 

hefur verið búsett í Vínarborg í fjölda ára. Hitti Sibyl á veitingastað við Kettenbrücke-

stöðina þar sem við áttum gott spjall og hún sagði mér frá því sem hún er að gera í 

tónlistaruppeldi í Vín. Einnig eitt og annað um borgina og Sisi, en henni fannst vera 

orðið dálítið yfirdrifið hvernig Sisi væri notuð í markaðssetningu í Vín, - raunar ekkert 

örðuvísi en Mozart og fleiri góðir menn og konur.  

Athugasemdir: Schönbrunn og nágrenni er alveg dagsskammtur í Sisi-ferð.   

 

23. apríl – miðvikudagur. Vínarborg 

Vesen með tölvuna mína. Náði ekki að tengja við 

þráðlaust hótelnetið þrátt fyrir aðstoð heimamanna. Í 

dag var á dagskrá að fara í Hermesvilla, húsið sem 

Franz Joseph lét byggja handa eiginkonu sinni í 

næsta nágrenni Vínar til að freista þess að hún dveldi 

meira í borginni. Húsið var innréttað í grískum stíl að 

hennar ósk, en það er kennt við gríska guðinn Hermes. Villan er í garði við Lainzer 

Tiergarten, fyrrum veiðisvæði keisarans, og tók dágóðan tíma að komast þangað, skipta 

um vagna og ganga síðasta spölinn. Byrjaði á því að borða í veitingastaðnum og reyndist 

hann góður. Garðurinn og umhverfið er allt mjög fallegt, en ég var þó aðeins fyrir 

vonbrigðum með safnið þar sem ekki var mikið af 

húsgögnum eða munum frá Sisi-tíma, en upplýsingar lágu þó 

fyrir. Sérsýning um kventísku á 20. öld á efri hæðinni var 

hins vegar mjög skemmtilega sett upp, allt gínur í 

búðargluggum og ártal í stað verðmiða.   

Til baka í bæinn, rölti um Maria Hilferstrasse, sem er aðal 

verslunargatan í Vín og þar í kring, keypti Vínartónlist og 

tónlistina úr söngleiknum Elisabeth og kom við á 

Westbahnhof til að mynda styttuna af Sisi sem er þar. 

Athugasemdir: Rúta nauðsynleg að Hermesvilla. Gaman að ganga um Tiergarten í góðu 

veðri. Tónleikar í Vínarborg verða að vera einhvers staðar á dagskrá.  
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24. apríl – fimmtudagur. Vínarborg 

 

Sumardagurinn fyrsti á Íslandi og giftingardagur Sisi og Franz Josephs. Þau giftu 

sig þennan dag fyrir nákvæmlega 154 árum. Hitti Renate Hofbauer kl.09:30 og við 

skoðuðum keisarahöllina Hofburg saman. Hún reddaði mér um blaðamannapassa, 

þannig að við fórum eins og greifynjur um safnið með aðaláherslu á Sisi-safnið og íbúðir 

keisarahjónanna. Mjög ánægð með þetta allt og hvernig safnið er sett upp.  Ég fór í þetta 

sinn ekki að Spænska reiðskólanum eða á slóðir Vínardrengjakórsins sem eru einnig í 

Hofburg, og rakst heldur ekki á forseta Austurríkis sem er með skrifstofu sína þar. Í 

staðinn heimsótti ég og myndaði fleiri staði í miðborginni sem tengjast Sisi. Að sjálfsögðu 

Augustiner-kirkjuna þar sem hjónavígslan fór fram þennan dag árið 1854. Ekkert sá ég 

sem minnti á þann viðburð.  Styttan af Sisi, Volksgarten-Denkmal, er alltaf notaleg, 

sömuleiðis Steffl hin magnaða dómkirkja. Ég fór fram hjá Ríkisóperunni sem Franz 

Joseph lét reisa, og á Sacher hótelinu beint á móti hafa keisarahjón jafnt sem flestir 

gestir Vínarborgar gætt sér á brúntertunni frægu. Ég sleppti því samt í þetta sinn og fór á 

Hotel Kaiserin Elisabeth og fékk mér snarl þar.  Áhrifamikið var að koma í grafhýsi 

keisaranna, Kaisergruft í Kapuzinerkirkjunni.  Þar standa hlið við hlið kistur þeirra 

Franz Josephs, Elísabetar og Rudolfs sonar þeirra.  

Athugasemdir: Allt ofangreint í miðborg Vínar verður að skoða og meira til. Vínarborg 

þarf tíma, ekki gleyma að sitja bara á kaffihúsi og njóta lífsins.  



 41 

 

25. apríl – föstudagur. Vínarborg - Budapest 

Brottfarardagur. Dúllaði mér við að pakka, sortera pappíra og gögn, taka myndir af 

keisaralegu hótelinu mínu og fleira slíkt framan af degi. Lestin fór frá Westbahnhof kl. 

13:52 og kom til Budapest kl. 16:53, sem sagt þrír tímar með lest. Ungverjarnir vinir 

mínir sendu bíl til að taka á móti mér, en við bílstjórinn fórum endalaust á mis þannig að 

ég tók mér leigubíl á Hotel Korona í Pest hlutanum þar sem ég gisti. Þekkti ágætlega til 

þarna svo ég fór á uppáhalds veitingastað minn í nágrenninu og var svo hvíldinni fegin.  

Athugasemdir: Annaðhvort með rútu eða sigla á Dóná milli Vínar og Budapest. 

 

26. apríl – laugardagur.  Budapest 

Búin að panta sérhæfðan Sisi-staðarleiðsögumann 

sem kom kl. 09:00 á hótel. Fullorðin kona, Eva 

Haász, kom með syni sínum Tómasi sem keyrði 

okkur milli staða fyrri hluta dagsins á 26 ára 

Volksvagninum sínum. Eva hafði greinilega tekið 

verkefni sitt mjög alvarlega og hafði lagst í grúsk til 

að kanna alla króka og kima í Budapest sem 

hugsanlega minntu á Elísabetu, eða Erzsébet eins og nafnið er á tungu heimamanna. 

Elísabet drottning og keisaraynja, þ.e Sisi, var alltaf dýrkuð og dáð af Ungverjum. Í ljós 

kom á þessum degi að ekki virðist alls staðar á hreinu hvort nöfn og minnismerki eru 

tileinkuð Elísabetu drottningu eða dýrlingnum heilagri Elísabetu af Ungverjalandi, nema 

hvort tveggja sé! Í einni kirkjunni var t.d. stytta af dýrlingnum með greinilegt andlit 

drottningarinnar að sögn Evu, en því miður var þessi stytta í viðgerð þegar við komum 

þangað svo mér tókst ekki að sanna það. Við fórum m.a. að Elísabetar-brúnni og 

Elísabetar-minnisvarðanum við brúna, hvort tveggja til heiðurs Sisi, fórum í nokkrar 

kirkjur og fundum m.a. garð þar sem listamenn hafa aðstöðu og þar lá í reiðileysi gömul 

og veðruð stytta af Elísabetu drottningu. Í 20. hverfi, sem ber nafn heilagrar Elísabetar, 

var ýmislegt með Elísabetar-nafninu, en á sama hátt og fyrr, þá var óljóst hvor 

Elísabetan átti heiðurinn af skólanum, stórmarkaðinum eða torginu sem báru þessi nöfn. 

Þó bar nýleg og falleg stytta í göngugötunni þess greinilega vott að um Sisi var að ræða. 
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Við komum við í Vísindaakademíunni en þar er í anddyri lágmynd af Sisi við dánarbeð 

Deák vinar síns. Síðan var ekið upp að János, sem er útsýnisstaður uppi á fjallinu fyrir 

ofan höllina í Buda, en þangað skokkaði Sisi léttilega upp þegar hún var á svæðinu. 

Einnig komið við á kastalasvæðinu og síðast í Matthíasarkirkjunni þar sem krýning 

konungshjónanna fór fram. Ég keypti þar disk með krýningarmessunni eftir Franz Liszt. 

Kirkjusafnið var lokað og verður það á næstunni. Síðdegis var ekið í tæpan klukkutíma til  

Gödöllö, til hallarinnar sem ungverska þjóðin gaf þeim skötuhjúum í krýningargjöf og 

sem varð að einum uppáhalds dvalarstöðum Sisi. Hér gat hún stundaði útreiðar af kappi. 

Búið að gera upp höllina að verulegu leyti og hún er opin almenningi. Fór um höllina 

með staðarleiðsögukonu áður en haldið var til baka.   

Athugasemdir: Of stíf dagskrá fyrir einn dag í hópferð. Betra að taka Gödöllö 

sérstaklega og jafnvel að tengja það hestasýningu á sléttunni.   

 

 

27. apríl – sunnudagur.  Budapest 

Í dag átti ég heimboð til ræðismannshjóna Íslands í Ungverjalandi, Ferenc Utassy, Judit 

konu hans og dóttur. Við áttum mikið og gott samtal um ungverska sögu, afstöðuna til 

Austurríkismanna og keisaraveldisins og um Sisi.  Judit var mjög fróð um ungverska sögu 
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og í ljós kom að hún var beinn afkomandi Sisi!  Langamma hennar var laundóttir  

Rudolfs krónprins.  Að sjálfsögðu var til mynd af Sisi á heimilinu!  Tók upp viðtal við 

Ferenc þar sem hann segir þessa sögu. Síðdegis fór ég í bæinn, rölti um, tók myndir, fékk 

mér kaffi í hinu fræga Gerbaut kaffihúsi (sem selur m.a. Sisi líkjör) og tók púlsinn 

mannlífinu í Budapest.  Hitti fararstjóra Heimsferða og spjallaði góða stund við þau.    

Athugasemdir: Dagskrá gærdagsins flyttist að hluta yfir á þennan dag.  

    

 

28. apríl – mánudagur.  Budapest 

Vann áfram í tölvunni um morguninn en átti síðan stefnumót við fararstjórana Judit 

Esztergál  og Maríanna Csillag til að taka viðtöl og myndir. Síðan fór ég með 

neðanjarðarlestunum í bæinn og upp í kastala til að klára 

það sem ég ætlaði að gera, kaupa tónlist og taka fleiri 

myndir, s.s. af Elísbetar-götu, Elísabetar-torgi, Elísabetar-

brúnni, Elísabetar-hóteli en einnig til að kanna hvort satt 

væri að líkneski af Elísabetu í fullri stærð væri í á 

marsípansafninu uppi á Budahæð. Og jú, það reyndist rétt. Þar uppi var líka til Sisi-

restaurant og fékk ég mér að sjálfsögðu Sisi-rétt þar. Ég frétti líka í dag að verið væri að 

spá í Hollywood mynd um keisaraparið Franz Joseph og Sisi. Ekki sakaði að leikarar 

sem hafa sýnt áhuga á hlutverkunum eru ekki af verri endanum, hvorki meira né minna 

en Catherine Zeta-Jones og Tom Hanks, en það er ekki staðfest!  Ef um semst munu tökur 

ekki hefjast fyrr en haustið 2009. Gaman ef satt reynist.  

Athugasemdir: Hugsandi að sigla á Dóná alla leið frá Budapest til Passau og þá væri 

gott að leggja af stað í dag. Annars nóg að skoða í borginni.   
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Erzsébet (Elísabet) í Budapest 
 

Tveir minnisvarðar um vinsæla drottningu 

 

 
Erzébet við brúna 

 

 

 
Erzébet í úthverfinu 
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29. apríl – þriðjudagur.  Budapest - Bad Ischl 

Held til baka til Austurríkis í dag.  Núna er ferðinni heitið til fjalla, til Bad Ischl í 

Salzkammergut skammt frá Salzburg þar sem sumaraðsetur keisarafjölskyldunnar var. 

Ég ætla samt fyrst að koma við á umboðsskrifstofu Heimsferða, Destination, og þakka 

fyrir mig, en vinir mínir þar hafa verið einstaklega hjálplegir í skipulagi ferðarinnar 

hingað til og sýnt frábæra gestrisni sem hún Csillia undirstrikaði með því að bjóða mér í 

hádegismat á nýjum, frumlegum og skemmtilegum veitingastað rétt hjá skrifstofunni, 

Strudel House. Takk Destination! 

Bíll frá þeim ók mér á lestarstöðina og brottför var 13:10. Ég átti bókað sæti 045 í vagni 

260 (þessi vitneskja átti eftir að skipta máli vegna skýrslugerðar um tapað- fundið), langt 

ferðalag var fyrir höndum en ég gat lesið og glamrað aðeins á tölvuna á leiðinni.  Var 

komin kl. 18:00 til Linz í Austurríki þar sem ég þurfti að skipta um lest og var komin rétt 

rúmlega 20:00 til Bad Ischl. Tók leigubíl á gistiheimilið Traunschlössl, sem 

ferðamálaráð staðarins hafði útvegað mér á góðu verði. Einfalt en vinalegt. Hressti mig 

aðeins og fór svo út í smá göngu og lenti,  hvar annars staðar en á Sissy- Restaurant, þar 

sem ég fékk mér hressingu fyrir svefninn.  Hérna var Sissy meira segja með tveimur s-um 

og y! Dálítið stílbrot fannst mér þar sem veitingastaðurinn var í hinu gamla góða Hotel 

Kaiserin Elisabeth. 

Athugasemdir: Ferðamátinn milli staða yrði rúta eða fljótaskip. Hótelið hentar ekki hóp.  
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30. apríl – miðvikudagur.  Bad Ischl 

Vaknaði frekar snemma og fór í heimilislegan morgunmatinn. Fallegt veður, bjart en kalt 

framan af en fór upp í 18° um daginn. Landið var fagurt og frítt!  Tók upp úr töskum og 

uppgötvað mér til mikillar skelfingar að myndavélin mín var horfin. Leitaði í öllum 

töskum, mundi að ég hafði tekið síðustu myndirnar daginn áður af Csillu á 

veitingastaðnum. Einnig voru nokkrar fleiri Budapestmyndir á vélinni, s.s. af 

fararstjórunum, marsípanstyttunni og fleiru, en sem betur fer var ég nýbúin að flytja 

flestar myndir yfir á tölvuna. Þetta setti mig samt úr sambandi og mest allur dagurinn fór 

í að senda SMS, hringja eða senda tölvupósta til Budapest, á lestarstöðvar og fleira, en 

ekkert fannst hvorki fyrr né síðar. Grunur beinist að samferðafólki í lestinni eða ösinni á 

lestarstöðvunum, en ekkert er hægt að sanna. Rölti að öðru leyti um og gat ekki einbeitt 

mér að neinu og ákvað því að geyma öll viðtöl og rannsóknir og leggjast í sjónvarpsgláp.  

Athugasemdir: Dagur til að skoða litla bæinn Ischl  í rólegheitum og/eða fara í göngutúr 

um fallegt nágrennið eins og Sisi gerði gjarnan.  

 

1. maí – fimmtudagur.  Bad Ischl 

Fyrsta maí lúðrasveitin gekk framhjá á æfingu kl. 6:40 og vakti mig og aðra! Var 

hressari og lagði snemma af stað en flest allt lokað í tilefni verkalýðsdagsins nema 

upplýsingamiðstöðin, söfn og veitingastaðir.  Ný myndavél yrði að bíða til morguns. 

Tengiliður minn á staðnum var ekki viðlátinn og fór ég því sjálf í leiðangur, fyrst í 

leiðsögn um Kaiservilla, sumarhöllina sjálfa. Ágætis túr, og þekkingin um Sisi og Franz 

Joseph eykst frá degi til dags!  Fór í kaffihúsið þar á eftir og skoðaði einnig hið 

fjölbreytta úrval af bókum og minjagripum sem var í boði þar. Labbaði síðan upp að 

tehúsinu hennar Sisi, en þar var ljósmyndasýning. Skoðaði aðallega það sem snéri að 

Franz Joseph og Sisi og horfði á kvikmynd um hana sem var sýnd efst uppi á lofti. 

Labbaði síðan um garðinn og tók upp hljóð, en því miður vantaði myndavélina. Veðrið 

var ágætt, reyndar svalt og smá rigning öðru hverju.  

Upplýsingamiðstöðin var að flytja í  Trinkhalle og í því húsi var líka opnuð fyrir tveimur 

dögum sýningin Menschen, Mythos und Monarchen þar sem Sisi var m.a. gerð góð skil. 

Ég skoði sýninguna sem reyndist skemmtilega uppsett, sambland af frekar fáum hlutum 

eða stöðvum, stuttum skrifuðum textum en ítarefni í gegnum heyrnartól á hverri stöð. Á 
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einni stöðinni var líka hægt að prófa mismunandi tegundir af Sisi-kremum, en hún á 

eingöngu að hafa notað hreinar náttúruafurðir til að viðhalda húð, hári og sinni alkunnu 

fegurð. Síðdegis fór ég í gönguferð um bæinn í fylgd staðarleiðsögumanns, ganga sem 

var í boði fyrir almenning og reyndist bara fín!  

Athugasemdir: Góður dagur eins og hann er, en annað safnið hefði líka verið hægt að 

taka deginum áður.  

 

 

2. maí – föstudagur.  Bad Ischl 

Grennslaðist fyrir um lestarferðir til München fyrir næsta dag, las og skrifaði tölvupósta 

en engin myndavél hafði fundist. Varð því að fjárfesta í nýrri. Rabbaði við fólkið á 

Salzkammergut Touristik og eigandinn Brigitte Stumper bauðst til að keyra mig til 

Salzburg næsta dag og sýna mér eitt og annað á svæðinu í leiðinni. Takk Brigitte.  

Eftir hádegi fór ég í skipulagða ferð um Salzkammergut, þar sem lífið var salt, 

landslagið undurfagurt og þar sem Sisi og Franz Joseph nutu lífsins í tilhugalífinu. 

Gottfried Gemsejäger var leiðsögumaður, ágætlega fróður og mátulega sprækur 

ellilífeyrisþegi. Ég tók viðtal við hann. Fórum m.a. til Hallstatt, Bad Aussee, Toplitzsee 

(nasistagullið) og Altaussee og komum til baka um kl. 19:00.  

Athugasemdir: Mætti vera heilsdagsferð um Salzkammergut, bæta þá inní Wolfgangsee, 

Mondsee og Fuschl.  
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Nútímaleg Sisi /Sissi listaverk við Hallstatt 
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3. maí – laugardagur.  Bad Ischl - Possenhofen 

Eftir að hafa pakkað niður fór ég í göngutúr meðfram ánni Ischl, sem gárungar nefna 

Sississippi, og upp í bæinn til að reyna að mynda eitthvað af því  sem ég hafði ekki náð í 

myndavélaleysinu. Náði nokkrum myndum en hafði ekki tíma til að fara aftur í 

Kaiservilla. Náði heldur aldrei að hitta Elisabeth Riener hjá ferðamálaráði sem hafði 

verið mér innan handar við skipulagið og hótelpöntun. En svona er lífið. Þakkarbréf í 

tölvupósti verður að duga. Brigitte sótti mig um hádegisbil og við ókum í áttina til 

Dachstein fjalla og skoðuðum staði eins og Gosau, Russbach og Annaberg sem eru  

vinsælir skíðastaðir. Síðan áfram til  Salzburg þar sem ég kvaddi Brigitte og hélt áfram í 

lest um München til Possenhofen. Lestarferðalagið tók um tvær og hálfa klukkustund.   

Possenhofen við Starnberger-vatn er staðurinn þar sem fjölskylda Sisi dvaldi á sumrin. 

Bærinn reyndist lítill og brautarstöðin var frumstæð og engar upplýsingar að fá þar. Tók 

þá það ráð að hringja í Hotel Kefer, þar sem ég átti bókað herbergi og eigandinn 

Lambert Erlebach kom um hæl og sótti mig. Indæll maður. Gistihúsið var í 

bæjarhlutanum Pöcking, sem er fjær vatninu. Fékk mikla líkamsræktaræfingu í dag við 

töskuburð á járnbrautastöðvum og svo upp á þriðju hæð í lyftulausu hóteli. Bara gott, en 

ég fann ágætis matsölustað skammt frá hótelinu til að ná hitaeiningum til baka.  

Athugasemdir: Með hóp yrði farið í rútu og hægt að stoppa í Salzburg á leiðinni. 

 

4. maí – sunnudagur.  Possenhofen/Starnberger-vatn  

Ég labbaði af stað í góða 

veðrinu um morguninn til að 

kanna umhverfið og leita að 

höllinni hennar Sisi, Schloss 

Possenhofen. Hún reyndist 

vera í um 20 mínútna göngu-

fjarlægð frá hótelinu.  Höllin 

er ekki opin almenningi en ég 

myndaði hana í bak og fyrir, 

gekk niður að vatninu og tók upp smá texta, enda fallegt þarna. Ég skil vel að Sisi hafi 

unað sér vel hér! Gekk síðan áfram meðfram vatninu og ákvað að sigla út í Rósaeyju, 
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Roseninsel, þar sem Sisi og frændi hennar ævintýrakóngurinn Lúðvík II áttu margar 

góðar stundir. Fallegur árstími, fjölbreytt fuglalíf, friður og fegurð. Gekk um eyjuna, fór í 

leiðsögn um húsið áður en siglt var til baka.  Labbaði áfram til Hotel Kaiserin Elisabeth í 

bænum Feldafing.  Á þessum fyrrum dvalarstað Sisi er núna golfhótel. Stytta af Sisi í 

garðinum. Eyddi dágóðum tíma á veröndinni yfir súpu og freyðivíni í góða vorveðrinu. 

Fór með lestinni til baka til Possenhofen sem er næsta stöð og ætlaði að skoða nýja Sisi-

sýningu í húsakynnum hinar hrörlegu brautarstöðvar, en þegar til kom, kom í ljós að hún 

verður ekki opnuð fyrr en 16. maí. Leiðinlegt, en ég ákvað í staðinn að fara með lestinni 

áfram til Starnberg, sem er  næsta stöð og stærsti bærinn við vatnið. Þetta reyndist hinn 

skemmtilegasti bær, mikið um að vera bæði inni í bænum og við vatnið á þessum 

sunnudegi. Ég tók þátt í því. 

Athugasemdir: Ágætis dagskrá eins og hún er. Myndi athuga með hótel í Starnberg í 

staðinn fyrir Pöcking. Fínt að nota lestina í ferðir meðfram vatninu og til München, en 

gera þarf ráð fyrir að skoða líka hallir Lúðvíks II sunnan við vatnið. 

 

                      

 

5. maí – mánudagur.  Possenhofen – München - Possenhofen  

Fór snemma um morguninn með lestinni til München. Ferðin að Marienplatz tók um 40 

mínútur. Þar átti ég stefnumót við staðarleiðsögumann, Rudi Muschler. Gönguleiðsögnin 

var í boði ferðamálaráðs borgarinnar, sem Karoline Graf sá um. Takk kærlega.  Sisi var 

jú fædd og uppalin í borginni, en ekki eru mjög mikil ummerki um hana þar, en umhverfið 

sem slíkt þar sem hún undi sér, mannvirkin og sagan eru jú fyrir hendi. Í München er 

frændi Sisi, ævintýrakóngurinn Lúðvík II og hans fjölskylda meira áberandi í allri 

umfjöllun.  Við Rudi tókum góðan hring og spjölluðum og skoðuðum og ég tók við hann 

viðtal. Fórum m.a. í Michaels kirkjuna, Dómkirkjuna, Residenz  og að Ludwigstrasse 

þar sem fæðingarhús Sisi stóð. Húsið var gjöreyðilagt í síðari heimsstyrjöldinni en hefur 
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verið endurbyggt. Þar er núna Deutsche Bank og inni er að finna veggmyndir sem voru í 

húsinu áður. Eftir að hafa kvatt Rudi fór ég og keypti disk með sítartónlist, því pabbi 

hennar Sisi var mjög iðinn við slíka tónlist og oft kallaður Sítar-Max (Zither-Max). Ég 

kíkti svo á gamlar og góðar slóðir eins og í hið fræga bjórhús Hofbräuhaus.  Heimildir 

herma að Sisi hafi komið þangað af og til á efri árum sínum, dulbúin og með hirðdömu 

sinni, og þær pöntuðu sér stóran!  Þegar ég ætlaði að taka upp stemmninguna á staðnum, 

neitaði hljóðupptökutækið samvinnu við mig.  Því fannst greinilega komið nóg. Á sama 

hátt var netsambandið á hótelinu óvirkt þegar ég kom til baka svo ég átti greinilega að 

fara að hægja á mér. Ég hafði ákveðið deginum áður að stytta dvöl mína í Bæjaralandi 

um einn dag og ákvað því að eyða síðasta kvöldinu á Sisi-slóðum á góðum veitingastað.  

Athugasemdir: Dagur í München er nauðsyn. Margt að skoða þar og gott að versla fyrir 

þá sem það vilja. 

 

                 

               Fæðingarhús Sisi                    Michaels-kirkjan 

 

 

                                                                                Hofbräuhaus 
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6.maí –þriðjudagur.  Possenhofen – München - Frankfurt  

Brottfarardagur. Hótelstjórinn keyrði mig á járnbrautastöðina og sagði mér í 

framhjáhlaupi að núverandi höfuð Habsborgarafjölskyldunnar,  Otto von Habsburg, 

byggi í villu sinni sem er í garði beint á móti hótelinu! Hann er elsti sonur síðasta 

austurríska keisarans Karls, þess sem tók við af Franz Joseph eftir lát hans 1916 og var 

við völd í tvö ár áður en ríkið liðaðist í sundur. Hótelstjórinn sagði að Otto væri núna á 

tíræðisaldri, við mjög góða andlega heilsu, en sú líkamlega væri aðeins slakari. Hann 

átti lengi vel sæti á Evrópuþinginu fyrir CSU, kristilega sósíalsambandið í Bæjaralandi, 

og er eftirsóttur fyrirlesari víða um heim. Mikið hefði verið gaman að vita þetta fyrri og 

reyna að fá viðtal við hann. En það er því miður of seint.   

Fór með lestinni til München og keypti þar miða áfram til Frankfurt. Lestin sem hentaði 

mér var Inter City Express og reyndist flottasta lest sem ég hef komið í. Algjör lúxus. 

Ferðin til Frankfurt tók aðeins 3 klukkustundir og þar átti ég pantað hótel nálægt 

járnbrautastöðinni fyrir tvær síðustu næturnar.   

Athugasemdir: Þetta yrði hugsanlega heimflugsdagur ef flogið yrði frá München.  

 

7. maí – miðvikudagur.  Frankfurt am Main  

Kynnisferð og frjáls dagur í Frankfurt. 

Athugasemdir: Sama dagskrá ef um hópferð væri að ræða og flug um Frankfurt.  

 

8. maí – fimmtudagur.  Frankfurt - Ísland 

Flogið heim til Íslands. 19 daga ferðalagi um slóðir Sisi í Mið-Evrópu er lokið. 
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5.3 Menningarferð  

 
 

Á ferðinni með Sisi 
 

 
 

Tveggja vikna ferð á söguslóðir Elísabetar keisaraynju, Sisi,  
um Þýskaland, Austurríki og Ungverjaland 

 
Fararstjórn og skipulag: Ása María Valdimarsdóttir 

 

Hún hét Elísabet en fjölskyldan kallaði hana Sisi. Hún er ein af athyglisverðustu 

konum 19. aldarinnar í Evrópu. Kornung giftist hún náfrænda sínum, keisaranum af 

Austurríki sem var einn voldugasti maður Evrópu á þeim tíma. Þau eignuðust börn og 

öll hugsanleg veraldleg gæði. Sisi var talin ein fegursta kona álfunnar, hún var frábær 

hestakona og ferðaðist mikið. Margir kannast við fallegu keisarafjölskylduna eins og 

hún birtist í vinsælli kvikmynd sem var gerð um miðja 20. öld.  Þessi rómantíska 

kvikmynd „Sissi“ sagði ekki nema lítinn hluta sannleikans en gerði Elísabetu engu að 

síður að goðsögn sem lifir víða enn þann dag í dag. En að hún hafi einræn og 

óhamingjusöm mikinn hluta lífsins og endað ævina á dapurlegan hátt vita færri.  

Í þessari fræðandi og skemmtilegu tveggja vikna ferð verður farið um valdar 

söguslóðir Sisi í Þýskalandi, Austurríki og Ungverjalandi  og farþegar fá tækifæri til 

að kynnast persónunni Sisi, lífi hennar og sögu í nánasta umhverfi hennar undir 

leiðsögn sérfróðs fararstjóra og leiðsögumanna á hverjum stað.  

Gist verður á góðum þriggja til fjögurra stjörnu hótelum og ferðast á milli staða í 

þægilegum  langferðabílum og skipum.  Lágmarksþátttaka er 15 manns, hámark 30. 
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Ferðatilhögun:  
 
Dagur 1 

 
Flogið frá Íslandi til München í Þýskalandi. 
Ekið frá flugvelli á hótel miðsvæðis í borginni. 
Gist þar í þrjár nætur. 
München er höfuðstaður Bæjaralands 
(Bayern) og borgin er þekkt fyrir ýmislegt fleira 
en Októberfest, Derrick, fótbolta og BMW- 
bíla. Þar fæddist Sisi og ólst upp. Á þeim tíma 
var Bæjaraland konungsríki og móðurbróðir 
hennar, Lúðvík I, var konungur. 
 

 
Dagur 2 

Kynnisferð um München. Fyrst verður ekið 
um borgina til að kynnast helstu stöðum  og 
kennileitum, þar á meðal Ólympíusvæðinu og 
ánni Isar.  Eftir það verður farið í gönguferð 
um miðborgina þar sem farið verður á  
söguslóðir Sisi og fjölskyldu.  Konungshöllin 
(Residenz), St. Michales kirkjan, Frúarkirkjan, 
Marienplatz, fæðingarhús Sisi, Hofbräuhaus 
og ýmislegt fleira kemur við sögu.  
 

 
Dagur 3  

Í dag verður farið í heilsdagsferð út fyrir 
borgina. Fyrst er ekið að Starnberger-vatni 
sem er skammt sunnan við München. Farið til 
Possenhofen þar sem sumarhöll Sisi og 
fjölskyldu var. Siglt út í Roseninsel, eyjuna þar 

sem þau frændsystkinin Sisi og 
ævintýrakóngurinn Lúðvík II áttu margar 
góðar stundir. Ekið áfram til Füssen og 
ævintýrahöll Lúðvíks II, Neuschwanstein 
skoðuð áður en ekið er til baka til München.  

 
Dagur 4  

Ekið til borgarinnar Passau í Þýskalandi sem 
stendur á fallegum stað þar sem áin Inn 
rennur í Dóná og við landamæri Austurríkis. 
Um hádegisbil verður lagt af stað í siglingu á 
Dóná, sömu leið og Sisi fór þegar hún yfirgaf 
heimahagana og hélt til Vínarborgar til að 
giftast hinum unga Franz Joseph keisara 
Austurríkis.  Komið að kvöldi til Linz og gist 
þar.  
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Dagur 5  

 
Að morgni er siglt áfram Dónárdalinn frá Linz, 
og farið m.a. fram hjá Melk-klaustrinu, 
Dürnstein kastala og um hinn fagra Wachau-
dal. Staldrað við á völdum stöðum. Að kvöldi 
er komið til Nussdorf við Vín, þar sem 
móttökunefnd og fjölskyldumeðlimir tóku á 
móti Sisi verðandi keisaraynju á sínum tíma.  
Við ökum svipaða leið og hún gerði inn í 

borgina og gist verður í Vínarborg í 4 nætur.  
 

Dagur 6 
Vínarborg er höfuðborg Austurríkis og hún 
ber vott um þann keisaralega glæsileika sem 
var að verulegu leyti skapaður á tímum Franz 
Josephs og Sisi. Kynnisferð um miðborgina. 
Hápunktur dagsins er heimsókn í 
keisarahöllina Hofburg þar sem farið verður á 
Sisi-safnið og vistarverur þeirra hjóna 
skoðaðar. Í Hofburg er Vínardrengjakórinn 
með aðstöðu og þar líka hinn frægi Spænski 
reiðskóli svo eitthvað sé nefnt. 

 
Dagur 7 
 

Farið í skoðunarferð til Schönbrunn hallar, 
sem stundum er kölluð Versalir Vínar. Í 
þessari glæsilegu og stóru sumarhöll dvöldu 
keisararnir oft og þar voru Franz Joseph og 
Sisi kona hans engin undantekning. Farið í 
skoðunarferð um höllina og hina fallegu garða. 
Á leiðinni til baka verður komið við í 
Hermesvilla, grísku höllinni hennar Sisi.  
Vínartónleikar um kvöldið.  
 

Dagur 8 
 

Í dag er ekið út fyrir borgina Ekið fyrst að 
Laxenburg höll þar sem Sisi og Franz Joseph 
eyddu m.a. hveitibrauðsdögum sínum og 
síðan út í hinn fagra Vínarskóg og til 
Mayerling þar sem hinn dapurlegi atburður, 
sjálfsmorð Rúdolfs krónprins, átti sér stað. 
Höllin skoðuð. Til baka til Vínar og skemmtun 
í vínbænum Grinzing um kvöldið.  
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Dagur 9 

 
Eftir morgunverð er haldið niður að Dóná, 
stigið um borð í ferju og siglt til Budapest, 
höfuðborgar Ungverjalands. Leiðin liggur 
meðal annars um borgina Bratislava, 
höfuðborg Slóvakíu. Komið síðdegis til 
Budapest þar sem Elísabetarbrúin og öll hin 
glæsilegu mannvirki borgarinnar blasa við. 
Ekið til hótels miðsvæðis í borginni þar sem 

gist verður í 3 nætur.  
 
Dagur 10 
 

Kynnisferð um Budapest. Ekið um Pest-
hlutann þar sem fjölda glæsilegra 
mannvirkja frá valdatíma Franz Josephs og 
Sisi er að finna, m.a. Hetjutorgið. Farið í 
kastalahverfið í Buda og í Matthíasar-
kirkjuna þar sem Sisi og Franz Joseph voru 
krýnd sem konungur og drottning Ungverja. 
Sisi elskaði og dáði allt sem ungverskt var og 
því verður farið á dæmigerðan þjóðlegan 
ungverskan stað um kvöldið.  

Dagur 11 
 

Krýningargjöf Ungverja til konungshjónanna 
Sisi og Franz Josephs var höll skammt fyrir 
utan borgina, Gödöllö. Sá staður átti eftir að 
verða einn af eftirlætis dvalarstöðum Sisi og 
þar gat hún stundað hestamennskuna af 
kappi, en hún var frábær hestakona. Farið 
að morgni til Gödöllö og höllin skoðuð. 
Einnig farið á hestasýningu á ungversku 
sléttunni áður en haldið er til baka til 
Budapest. 

 
 
Dagur 12 

Í dag er frekar langur en fallegur dagur á 
rútuferðalagi. Farin er landleiðin til baka frá 
Ungverjalandi til Austurríkis, ekið fram hjá 
Vínarborg og Linz og til Salzkammergut 
héraðs í vesturhluta landsins. Við njótum 
landslagsins og fegurðarinnar þar til komið 
er til litla fjallabæjarins Bad Ischl þar sem 
gist verður tvær nætur. Bad Ischl er bærinn 
þar sem Sisi og Franz Joseph kynntust og 
trúlofuðust. 
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Dagur 13 
 

Bad Ischl var aðal sumardvalarstaður 
keisarafjölskyldunnar í fallegu umhverfi í 
Salzkammergut. Bærinn er einnig þekktur 
heilsubær. Deginum varið í að skoða hina 
fallegu keisarahöll, Kaiservilla, og annað 
sem minnir á Sisi og fjölskylduna, en af 
mörgu er að taka. Einnig stendur til boða að 

fara í gönguferð í fótspor Sisi um fallegt 
nágrennið.  

 
Dagur 14 

Við kveðjum Bad Ischl og ekið verður áfram 
um hina einstöku vatna- og fjallaveröld sem 
Salzkammergut er. Meðal annars komið við 
hjá Wolfgangsee áður en haldið er áfram til  
borgarinnar Salzburg. Þessi fallega 
tónlistarborg er oftar kennd við Mozart eða 
söngleikinn Tónaflóð (Sound of Music) 
heldur en Sisi, en hún kom samt reglulega 
þangað og spor hennar liggja þar. Stutt 
kynnisferð um borgina og frjáls tími áður en 
haldið er á hótel og gist síðustu nóttina.  

 
Dagur 15 

Rúmlega klukkustundar akstur er frá 
Salzburg til München í Þýskalandi, en 
þaðan er flogið heim til Íslands í dag.  
Ferðalaginu með Sisi um valdar söguslóðir 
hennar í Þýskalandi, Austurríki og 
Ungverjalandi er þar með lokið. En Sisi var 
mikið á ferðinni og leiðir hennar lágu víða. 
Því er vonandi tilefni til að huga strax að 
næstu ferð með Sisi, -  á aðrar slóðir! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ása María Valdimarsdóttir 

asamaria.valdimars@gmail.com 

 



 58 

5.4  Staðarlýsingar 

 

 Nánari lýsingar á helstu dvalarstöðum í ferðinni. 
 

 

5.4.1 Vínarborg í Austurríki 

 

 

 

Hofburg í Vín 

 

Lýðveldið Austurríki sem er í dag um 84 þúsund ferkílómetrar að stærð með 

tæplega átta milljónir íbúa má muna fífil sinn fegurri hvað stærð og fólksfjölda varðar. 

Þegar keisaraveldi þeirra Franz Josephs og Sisi, Austurríki-Ungverjaland, leið undir lok í 

fyrri heimsstyrjöldinni var það talið um 680 þúsund ferkílómetrar að stærð með um 53 

milljónir íbúa. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan, en minnst af því í Austurríki því 

landið liggur núna hvergi að sjó.  

Höfuðborgin er Vín og hefur þrátt fyrir tímabundið mótlæti og þrengingar náð að 

halda sjarma sínum sem ein fegursta og athyglisverðasta borg Evrópu, þar sem 
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keisaralegur glæsileiki endurspeglast í byggingalistinni, þar sem menningin gerir vart við 

sig á hverju horni, þar sem listir blómstra og þar sem tónlistin ómar í þessari háborg 

tónlistarinnar. Afþreying, íþróttir, verslun, viðskipti, alþjóðlegar stofnanir;  allt á þetta 

heima í Vín. Vín er skipt í 23 hverfi og íbúafjöldinn er nú um ein og hálf milljón.  

Þeir sem koma til Vínarborgar fara ekki varhluta af því að Franz Joseph og Sisi 

áttu þar heima. Hvert sem litið er má finna eitthvað sem minnir á þau; söfn, leikhúsverk, 

myndir, listaverk, minnisvarða, bækur, tónlist og minjagripi af öllum stærðum og 

gerðum. Sisi er virkilega goðsögn í Vín. Það er  kaldhæðnislegt því henni leið ekki vel í 

borginni og hún vildi sem minnst vera þar. En það hafði meira með hirðina og hirðsiðina 

að gera en borgina sem slíka.  

Hin stóra og mikla keisarahöll Hofburg er í miðri borginni, í miðju mannlífinu. 

Hin tilkomumikla dómkirkjan heilags Stefáns er þar líka. Núverandi svipur borgarinnar 

skapaðist að mestu leyti á bygginga-blómaskeiði á valdatíma Franz Josephs, til dæmis 

flestar glæsibyggingarnar við Ringstrasse, þar með talin Ríkisóperan. Það er gaman að 

komast á einhvers konar tónleika í Vín, þarf ekki endilega að vera Vínardrengjakórinn, 

Strauss eða söngleikurinn Elisabeth. Það er svo margt í boði og vandi að velja.  Fyrir utan 

miðborgina er margt sem laðar að, svo sem skemmtigarðurinn Prater, Hundertwasser 

húsin, vín- og veitingahúsahverfið Grinzing og margt fleira. Allir finna eitthvað við sitt 

hæfi í Vín, ekki síst Sisi aðdáendur. Þar ber hæst: 

 

 Hofburg. Keisarahöllin í Vín. Auk vistarvera keisarahjónanna og Sisi-safns og er 

þarna Spænski reiðskólinn, aðstaða Vínardrengjakórsins og margt fleira. 

 Schönbrunn höll. Sumarhöll keisaranna. Glæsilegar vistarverur, sérsöfn, garðar 

og margt fleira. Á lista UNESCO yfir heimsminjar.  

 Kaisergruft í Kapuzinerkirkjunni. Grafir Sisi, Franz Josephs og Rudolfs og 

margra Habsborgara að auki.  

 Augustinerkirche. Hér giftu þau sig Sisi og Franz Joseph.  

Volksgarten. Minnismerki, stytta af Sisi.  

 Hermesvilla. Höll í Lainzer Tiergarten, sem Franz Joseph lét reisa handa Sisi til 

að freista þess að hún myndi dvelja meira í Vín.  

 Laxenburg. Höll skammt utan við Vín þar sem þau eyddu hveitibrauðsdögunum 

og þar fæddist Rudolf.  

 Mayerling. Veiðihöll keisarans í Vínarskógi skammt frá Vín. Þar sviptu þau sig 

lífi Rudolf krónprins og ástkona hans Mary Vetsera í janúar 1889. Safn í dag. 

 Prater. Skemmtigarður. Elísabet fór oft í gönguferðir um Prater.  

 Ringstrasse og miðbærinn. Alls staðar eitthvað sem minnir á Sisi. 
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5.4.2   Bad Ischl og Salzkammergut í Austurríki 

 

 

Hotel Austria í Bad Ischl. Bæjarbúar kalla ána Sississippi. 

 

Bad Ischl er menningarleg og landfræðileg miðja Salzkammergut sem er eitt 

fegursta svæði Austurríkis. Töluverð saltvinnsla var áður á svæðum í kringum Bad Ischl 

og bærinn er þekktur heilsubær þar sem saltið er í lykilhlutverki í meðferðum og böðum 

sem standa til boða. Bad Ischl, sem er 55 km austan við Salzburg, er ekki síður þekktur 

sem keisaralegur sumardvalarstaður. Saltið, heilsuböðin, og hæfilegur sumarhiti í fögru 

umhverfi fjallanna varð til þess að fjölskyldan valdi Bad Ischl sem aðal sumardvalarstað 

sinn. Þarna kynntust og trúlofuðust Franz Joseph og Sisi árið 1853 og fengu hús að gjöf 

frá Soffíu keisaramóður. Keisaravillan er skemmtilegt safn í dag og gaman er að spóka 

sig á góðviðrisdögum um garðana. Heiðri keisarafjölskyldunnar er haldið á lofti í bænum 

og hvarvetna má finna eitthvað sem minnir á hana; byggingar, bækur, söfn, sýningar, 

sætindi eða minjagripi af ýmsu tagi. Meira að segja kalla bæjarbúar litlu ána Ischl 

Sississippi, - trúlega Sisi til heiðurs.  Á hverju sumri er hátíð í Bad Ischl í kringum 

afmælisdag Franz Josephs 18. ágúst.  Um 14.000 manns búa í bænum en fjöldi 

ferðamanna kemur ár hvert til heilsudvalar eða til að kanna slóðir keisarafjölskyldunnar. 
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Nokkrir staðir sem ekki má missa af: 

 Trinkhalle. Upplýsingamiðstöð bæjarins og þar var opnuð sýningin Menschen, 

Mythen und Monarchen 29. apríl 2008.  

 Die Kaiservilla. Sumarhöll keisarafjölskyldunnar í fallegum garði. Safn. 

 Marmorschlössl.  Áður tehúsið hennar Sisi.  Er í hallargarðinum.  

 Hotel Austria. Í þessu húsi við ána Ischl var trúlofunarveisla Sisi og Franz 

Josephs haldin. Núna er þar bæjarsafnið, Museum der Stadt.  

 Residenz Elisabeth með Sissy bar.  Áður Hotel Kaiserin Elisabeth. 

 Konditorei-Kaffee Zauner.  Sögufrægt kaffihús, ýmislegt keisaralegt og sætt á 

boðstólum.  

 

Salzkammergut 

Salzkammergut er afar fagurt svæði frá náttúrunnar hendi í vesturhluta 

Austurríkis, fjöll, dalir, þorp og falleg vötn. Þar er mikil ferðaþjónusta jafnt að sumri sem 

vetri þegar snjórinn kemur og skíðin eru tekin fram.  Á svæðinu er rík hefð fyrir 

óperettum og óperettutónlist og einn af þekktari óperettuhöfundunum, Franz Lehár, var 

einmitt frá Bad Ischl (Brosandi land, Káta ekkjan). Hin vinsæla óperetta Im weissen Rössl  

eftir Ralph Benatzky gerist í samnefndu hóteli við Wolfgangsee, sem er eitt af fallegu 

vötnunum á svæðinu. Auk þeirra má nefna Attersee, Mondsee, Traunsee og Fuschlsee í 

austurhlutanum en vestan og norðan við Bad Ischl liggur t.a.m. Traunsee og hinn 

athyglisverði saltbær Hallstatt, en þangað fóru Sisi og Franz Joseph daginn eftir 

trúlofunina.  

 

Skilti við vatnsbrunn í Hallstatt 
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5.4.3 Budapest í Ungverjalandi 

 

 

 
 

Höllin á Budabæð séð frá Dóná 

Budapest er höfðuborg Ungverjalands og stendur á einstökum stað við Dóná sem 

skiptir borginni í tvennt, í Buda sem er eldri hluti borgarinnar í hlíð vestan árinnar og 

hinsvegar Pest sem er á sléttunum austan við ána. Í Buda eru margar stórfenglegar 

byggingar, listaverk og sögulegar minjar. Þar gnæfir höllin og allt kastalahverfið yfir 

borgina og þar er hin merka Matthíasarkirkja þar sem Sisi og Franz Joseph voru krýnd 

sem konungur og drottning Ungverjalands árið 1867.  Í Pest hlutanum blómstrar 

menningarlífið, verslun og alls kyns þjónusta. Þar eru leikhús, tónlistarhús og söfn af 

ýmsu tagi, en einnig fjöldi glæsibygginga eins og Þinghúsið, Stefánskirkjan og 

Óperuhúsið. Hús í hundraðatali og alls kyns glæsimannvirki og tækniundur á þeirra tíma 

mælikvarða voru reist í tengslum við þúsaldarafmæli borgarinnar 1896, en þá voru þau 

Franz Joseph og Elísabet konungur og drottning landsins. Ekkert skyldi til sparað til að 
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gera borgina að einni glæsilegustu borg í Evrópu.  Hetjutorgið og garðarnir þar í kring eru 

eitt gott dæmi. Í dag búa um 1,7 milljónir manna í borginni. 

Sisi elskaði Ungverjaland og hún átti stóran þátt í að koma á samkomulagi í 

erfiðri deilu  Ungverja og Austurríkismanna á sínum tíma. Margir hennar bestu vinir voru 

Ungverjar og má þar sérstaklega nefna þjónustustúlkuna Idu Ferenczy og 

stjórnmálamanninn og ráðherrann Gyula Andrássy greifa. Sisi fannst gott að vera í 

Ungverjalandi og þar var hún frjálsari en ella. Hún dáðist að menningu Ungverjanna og 

hversu opnir, frjálsir og alþýðlegir þeir voru í hvívetna. Ungverjarnir elskuðu og virtu 

drottningu sína mjög og gera jafnvel enn þann dag í dag. Nafn hennar er Erzsébet á 

ungversku og víða má finna mannvirki, staði eða listaverk henni til heiðurs. Það verður 

þó að viðurkennast að í einhverjum tilvikum virðist Elísabet drottning hafa runnið saman 

við dýrlinginn Elizabetu af Ungverjalandi í minningu fólks. Í Budapest má m.a. finna 

torg, götu, hótel og veitingastaði sem bera nafn Elísabetar (Erzsébet) eða Sisi og drykkir, 

kökur eða réttir á veitingastöðum eru kenndir við hana. Nokkrir staðir sem minna á Sisi:  

 Elisabetarbrúin (Erzsébet híd). Eina brúin í Budapest sem hefur haldið  

upprunalegu nafni þrátt fyrir eyðileggingu og endurbyggingu.  

 Elísabetar-minnismerkið. Stytta af Elísabetu rétt við brúarsporðinn Buda megin. 

Var endurreist 1988 eftir að hafa verið tekið niður á kommúnistatímanum.  

 Höllin í Buda. Hér dvöldu Sisi og Franz Joseph og hér fæddist yngsta dóttirin, 

Marie Valerie. Höllin hefur verið endurbyggð eftir algjöra eyðileggingu í síðari 

heimsstyrjöldinni. Núna eru þar aðallega söfn.  

 Matthíasarkirkjan. Hér fór krýning Elísabetar og Franz Joseps fram 1867. 

 Marsipansafnið. Er skammt frá kirkjunni og bak við Hilton hótelið. Þar má finna 

Sisi í líkamsstærð úr marsípani.  

 János-hegy. Sisi hljóp gjarnan upp á Jánosfjall í nágrenni hallarinnar, 527 m. Þar 

er fagurt útsýni. Síðar var reistur útsýnisturn og heitir þar Útsýni Elísabetar.  

 Gödöllö –höll.  Gjöf ungversku þjóðarinnar til nýkrýndra konungshjóna 

Elísabetar og Franz Joseph 1867. Höllin sem er skammt frá Budapest varð að 

einum uppáhalds stöðum Sisi til að dvelja á og hér stundaði hún útreiðar af kappi. 

Í dag hefur höllin verið gerð upp og er opin almenningi. 
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5.4.4 München og Starnberger-vatn í Þýskalandi 

 

 

 
 

Marienplatz í München 

 

 

München er höfuðstaður Bayern, eða Bæjaralands, sem er í suð-austur hluta 

Þýskalands og jafnframt stærsta fylki landsins. Um 1,3 milljónir manna búa í borginni og 

árið 2008 heldur hún upp á 850 ára afmæli sitt.  Það má með sanni segja að München sé 

ein af athyglisverðustu borgum Evrópu og flestum finnst alltaf gott að koma þangað. Hún 

hefur verið kölluð Weltstadt mit Herz (heimsborg með hjarta).  Í borginni eru gífurlega 

margar fallegar byggingar, óteljandi söfn, bæði listasöfn og sérsöfn af ýmsu tagi, þar eru 

50 leikhús, fjöldinn allur af veitingahúsum og krám, kaffihúsum og fallegum görðum. Í 

München þykir gott að versla og síðast en ekki síst er München íþróttaborg. 

Ólympíuleikarnir voru haldnir þar 1972 og hvaða fótboltaunnandi þekkir ekki Bayern 

München? Auk þessa eru Alparnir ekki langt undan og því stutt að skella sér á skíði á 

veturna. München er einnig heimsþekkt fyrir Oktoberfest, hina árlegu bjórhátíð.  Bjór er 
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alltaf í stóru hlutverki í Bæjaralandi, einnig brauðkringlur, pylsur, svínaskankar, súrkál og 

annað góðgæti. Þjóðlegir siðir eru víðast hvar í hávegum hafðir og víða má sjá fólk í 

þjóðbúningum, konur í Dirndl og karla í  Lederhosen. Flestum finnst gaman að syngja og 

skemmta sér og öðrum. 

Ævintýrakóngurinn Lúðvík II setur mjög svip sinn á borgina. Víða má sjá myndir, 

bækur, minjagripi og annað sem minnir á hann og ævintýrahallir hans. Sisi og Lúðvík II 

voru náskyld og ágætir vinir og sálufélagar.  

Sisi fæddist og ólst upp í húsi við Ludwigstrasse, ekki langt frá 

háskólabyggingunni. Húsið var jafnað við jörðu í síðari heimsstyrjöldinni, en hefur verið 

endurreist, samt ekki í óbreyttri mynd.  Fjölskylda Sisi dvaldi oftast í sumarhúsi sínu í 

Possenhofen við Starnberger-vatn á sumrin og þaðan eru bestu æskuminningar Sisi.  

Starnberger-vatn er stórt stöðuvatn suður af München og vinsæll ferðamannastaður, ekki 

síst á sumrin. Það er 27 km að lengd og allt að 5 km breitt. Þegar Sisi var orðin 

keisaraynja kom hún reglulega til  Bæjaralands í heimsókn.Oftast dvaldi hún við 

Starnberger-vatn en kom líka reglulega til München og nokkrum sinnum dvaldi hún sér 

til hressingar á heilsuhælum í Bæjaralandi.   

Nokkrir staðir sem minna á Sisi og fjölskyldu hennar: 

 

München 

 

 Fæðingarhús Elísabetar. Ludwigstrasse 13. Húsið er ekki upprunalegt og þar nú 

banki, Deutsche Bank.  

 St. Michael kirkjan. Steinkista Lúðvíks II er í grafhvelfingunni undir kórnum.  

 Residenz. Glæsilegt stjórnarsetur sem Lúðvík I, móðurbróðir Sisi, lét endurbæta 

og stækka þannig að byggingin telst með glæsilegri höllum norðan Alpafjalla.  

 Miðborgin með Marienplatz, Rathaus, Frúarkirkjunni, Péturskirkjunni,  

Viktualienmarkt og mörgu fleiru eru svæði sem Sisi hefur líklega gengið allt að 

því daglega framhjá. 

 Hofbräuhaus. Þekktasta bjórhús veraldar í bjórborginni sjálfri. Sisi kom þangað 

af og til.  

 

Starnberger-vatn 

 

 Schloss Possenhofen. Sumarhöll fjölskyldu Sisi. Hérna átti hún yndisleg 

æskusumur og henni fannst alltaf gott að koma þangað í  heimsókn.  

 Bahnhof Possenhofen. Sisi-sýning var opnuð í gömlu járnbrautarstöðvar-

byggingunni í Possenhofen vorið 2008.  
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 Roseninsel. Eina eyjan í vatninu. Hér áttu þau frændsystkinin Sisi og Lúðvík II 

margar góðar samverustundir. 

 Hotel Kaiserin Elisabeth í Feldafing. Hótelið hét áður Hotel Strauch og er núna 

golfhótel.  Elísabet bjó í þessu hóteli að minnsta kosti einu sinni á ári í þau 25 ár 

sem hún kom í heimsókn til Staranberger-vatns.  

 

Annað í Bayern  

 

 Hallir Lúðvíks II.  Linderhof, Neuschwanstein og Herrenchiemsee  eru dæmi um 

ævintýralegu hallirnar sem hann lét reisa.  

 Bad Kissingen. Heilsubær í Bayern þar sem Sisi dvaldi af og til sér til hressingar. 

 Wasserschloss Unterwittelsbach. Um 70 km norð-vestan við München er þessi 

höll sem faðir Sisi átti og hún kom þangað oft sem barn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vor í Bæjaralandi 

 

 

 

 



 67 

6 MIÐLUNARLEIÐ III - ÚTVARPSÞÆTTIR 

 Á FERÐALAGI MEÐ SISI Á ÖLDUM LJÓSVAKANS  

 
6.1 Markmið og leiðir 

 Útvarp er kjörinn miðill til að koma á framfæri viðamiklu efni eins og hér um 

ræðir. Saga, umhverfi, stemmning; öllu er hægt að koma á framfæri með mismunandi 

blæbrigðum og með aðstoð tækninnar. Raunar er ekki unnt að birta ljósmyndir eða sýna 

kvikmyndir í þessu miðlunarformi en góðir textar, markvissar lýsingar og lifandi frásögn 

ásamt hljóðum og tónlist geta vegið það upp. Kosturinn við útvarp er að þar er hægt að 

nota mismunandi raddir, setja inn alls konar umhverfishljóð og ekki síst að leika tónlist 

sem er framúrskarandi leið til að mynda stemmningu eða undirstrika einkenni ákveðins 

svæðis, efnisflokks eða persónu. Einkennandi tónlist frá landi eða lag með texta um 

ákveðið efni sem er verið að fjalla um hefur óneitanlega áhrif.  

 Hægt væri að gera efni eins og Sisi skil í einum útvarpsþætti, en trúlega yrði 

afraksturinn ekki annað en lausleg kynning á persónunni. Þess vegna er hér gerð tillaga 

að þáttaröð, Á ferðinni með Sisi. Þar verður fjallað um líf hennar, sögu og sérkenni og inn 

í frásögnina er tvinnað brotum  úr sögu Evrópu, staðarlýsingum, tónlist og viðtölum. 

Þættirnir yrðu sex talsins og hver um sig um 40 mínútur að lengd. Hver þáttur gæti staðið 

sem sjálfstæð eining en engu að síður tengjast þeir í eina heild í lokin. Hver þáttur er 

byggður upp á svipaðan hátt, þ.e. ákveðnir efnisflokkar koma fyrir í hverjum þætti;  hluti 

úr sögu Sisi, stutt innlegg úr Evrópusögunni, umfjöllun um stað sem tengist textanum og 

síðast en ekki síst tónlist sem tengist viðkomandi svæði eða efni. Hver þáttur spannar að 

öllu jöfnu ákveðið tímabil í sögu Sisi. Leitast verður við að hafa textann léttan og 

áheyrilegan og að mismunandi raddir heyrist.  

 Þættirnir um Sisi yrðu meðal annars byggðir á viðtölum sem höfundur tók í 

rannsóknarferðalagi sínu og hefur verið lýst í lið 5.2 hér að framan. Mörg þessara viðtala 

eru á þýsku og þyrfti því að þýða þau og tala yfir. Tónlist mun skipa veglegan sess. Til að 

kynna landsvæði er tónlistin mikilvægt tæki. Til dæmis er varla hægt að ímynda sér 

Vínarborg án Strauss-valsa eða Vínardrengjakórsins, Bæjarland án hressilegrar þýskrar 

tónlistar með einkennandi hljóðfærum eins og sítar, eða Ungverjaland án sígaunatónlistar. 

Á sama hátt tengist ákveðin tónlist beinlínis sögu Sisi eins og Krýningarmessan eftir 
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Franz Lizst eða Keisaravalsinn eftir J. Strauss, hvort tveggja samið þeim keisarahjónum 

til heiðurs.  Söngleikurinn Elisabeth sem fjallar um líf Elísabetar keisaraynju frá nýju 

sjónarhorni fer sigurför um heiminn um þessar mundir. Í þáttunum mun tónlistin úr þeim 

söngleik skipa veglegan sess.   

 Þáttaröðin Á ferðinni með Sisi yrði í stórum dráttum byggð upp á eftirfarandi hátt, 

en drög að upptökuskýrslu fyrir tvo fyrstu þættina fylgja á eftir. 

  

Þáttur 1: Tímabil: 1837-1853.  

Sisi: Bernskan, fjölskyldan, trúlofun.  

Sagan: Bæjaraland á fyrri hluta 19. aldar.  

Staðir: Þýskaland og Bad Ischl í Austurríki. 

Þáttur 2: Tímabil: 1854 - 1858.  

Sisi: Gifting, fyrstu árin í keisaragarði, barneignir. 

Sagan: Staða og stærð Habsborgararíkisins um miðja 19. öld. 

Staðir: Dóná og Vínarborg í Austurríki. 

Þáttur 3: Tímabil: 1858 - 1866.  

Sisi: Fegurðardýrkun, veikindi, ferðalög. 

Sagan: Erfiðleikar hjá keisaranum. Orrustan við Königgrätz. 

Staðir: Vínarborg.  

Þáttur 4: Tímabil: 1866 – 1868.  

Sisi: Áhuginn á Ungverjalandi. Drottning Ungverjalands. 

Sagan: Skipting ríkisins í Austurríki – Ungverjaland.  

Staðir: Budapest í Ungverjalandi. 

Þáttur 5: Tímabil: 1868 - 1889.  

Sisi: Ferðalög og flótti, vinir og fjölskylda, dauði krónprinsins. 

Sagan: Áframhaldandi vandamál í Habsborgararíkinu. 

Staðir: Mayerling og staðir sem Sisi ferðaðist til.  

Þáttur 6: Tímabil: 1889 - 1918.  

Sisi: Skáldkonan Sisi, þunglyndi, eirðarleysi og dauði Elísabetar. Goðsögnin Sisi. 

Sagan: Aðdragandi að heimsstyrjöldinni fyrri og Habsborgararíkið líður undir lok. 

Staðir: Ýmsir. Samantekt. 
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6.2 Drög að útvarpsþáttum 

 
Útvarpsþáttarskýrsla 1 

 

Dagskrárheiti:  
Á ferðinni með Sisi 

 
1. þáttur af 6 

Þáttaröð um Elísabetu keisaraynju af Austurríki (1837-1898)  
 

Umsjón: 

Ása María Valdimarsdóttir 
   

 

Almenn uppbygging þátta:  
Hver þáttur er sjálfstæð eining en uppbyggingin er svipuð og eftirfarandi efnisatriði koma fyrir í 
þeim öllum: 1) Saga og líf Elísabetar (1837-1898), 2) Brot úr evrópskri sögu (ca 1850-1918), 
3) Staðarlýsing, 4) Tónlist og viðtöl.    
 

Lýsing á þætti:  Mín. 
Áætl. 

Ath. 

Fyrsti þáttur: Tímabil: 1837-1853. 
EFNI: Bernska Elísabetar, ætt og uppruni, trúlofun, saga Bæjaralands, Bad Ischl.  

  

1. Tónlist /upphafsstef: Úr söngleiknum Elisabeth 1:00  

2. Stjórnandi kemur inn í upphafsstef: Kynning á þáttaröðinni og grunnkynning á persónunni 
Sisi. Minnst á áhrifin frá kvikmyndinni Sissi.  

1:30  

3. Hljóð - Innskot: Hljóðdæmi úr kvikmyndinni Sissi. Rödd Romy Schneider 0:30  

4. Stjórnandi: Grunnkynning áfram. Minnst m.a. á söngleikinn Elisabeth og nýja mynd af 
Sisi. Lausleg þýðing á textanum á laginu sem fylgir og hvernig það tengist. 

1:30  

5. Tónlist: Lag úr söngleiknum Elisabeth, Ich gehöre nur mir. 2:00  

6. Stjórnandi:Lífsglöð bernskuár Sisi í München og Possenhofen, fjölskyldan og umhverfið.  4:00  

7. Tónlist: Leikandi létt sítartónlist frá Bæjaralandi en frásögn heldur áfram undir tónlistinni. 
Um 1 mín hrein tónlist – 1 mínúta undir textanum.  

2:00  

8. Upptökur: Staðarlýsingar. a) Frá Possenhofen,lýsing Ásu Maríu á stemmningu. 
b) Tónlistarinnskot –rómantísk tónlist að verulegu leyti undir textalýsingu. 
c) Frá München, rödd og lýsing staðarleiðsögumanns, Rudi Muschler.Þýðing á íslensku 
töluð yfir þýskuna.  

2:00 
1:00 
2:30 

 

9. Sagan. Söguhluti þáttanna hefst alltaf og endar á stuttu hermannastefi (Radetzky – 
Marsch) 30 sek fyrst og 30 sek í lok frásagnar. 
Karlmannsrödd: Um pólitíska stöðu í Evrópu, sérstaklega Bæjaralandi, á fyrri hluta 19. 
aldar. 

1:00 
 

3:30 

Stef alls 
 

Frásögn 

10. Stjórnandi: Nú víkur sögunni til Austurríkis og árið er 1853. Sagt frá Soffíu móðursystur 
Sisi og hinum unga keisara Franz Joseph syni hennar,sem vantar eiginkonu. Lýst ferlinu 
fram að trúlofun hans og Sisi í Bad Ischl.  
Sagan brotin upp með hljóðdæmum úr Sissi myndinni.  

4:00 
 

1:00 
3:00 

Fyrri hluti 
 

Hljóð 
Seinni hluti 

11.Tónlist: Létt óperettutónlist frá Salzkammergut, t.d. úr Brosandi land eftir Lehár, en hann 
bjó í Bad Ischl. 

2:00  

12. Staðarlýsing: Bad Ischl og Salzkammergut. Upptökur frá staðnum og frásögn 
staðarleiðsögumanns, Gottfried Gemsejäger auk lýsingar stjórnanda. 

3:30 Alls 

13. Stjórnandi: Hugleiðing um stöðu mála hjá Sisi. Gefið í skyn um hvað næsti þáttur fjallar. 2:00  

14. Lokalag  2:00  

Áætlaður heildartími  40 mín  
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Útvarpsþáttarskýrsla 2 
 

Dagskrárheiti:  
Á ferðinni með Sisi 

 
2. þáttur af 6 

Þáttaröð um Elísabetu keisaraynju af Austurríki (1837-1898)  
 

Umsjón: 

Ása María Valdimarsdóttir 
   

 

Almenn uppbygging þátta:  
Hver þáttur er sjálfstæð eining en uppbyggingin er svipuð og eftirfarandi efnisatriði koma fyrir í þeim 
öllum: 1) Saga og líf Elísabetar (1837-1898), 2) Brot úr evrópskri sögu (ca 1850-1918),  
3) Staðarlýsing, 4) Tónlist og viðtöl.  
   

Lýsing á þætti:  Mín. 
Áætl. 

Ath. 

Annar þáttur: Tímabil: 1854-1858 
EFNI: brúðkaup Sisi og Franz Josephs, fyrstu árin í keisaragarði, barneignir, erfiðleikar 
aukast, staðan í austurríska keisaradæminu, Vínarborg.   

  

1. Tónlist /upphafsstef: Úr söngleiknum Elisabeth 1:00  

2. Stjórnandi kemur inn í upphafsstef: Kynning og stutt upprifjun frá síðasta þætti.  1:00  

3. Tónlistarinnskot. Brúðarmarsinn og stjórnandi byrjar á næsta lið undir tónlistinni.   0:30  

4. Stjórnandi: Brúðkaup í vændum, lýst undirbúningi,  tilhlökkun og kvíða þar til lagt er af stað 
á fljótaskipi á Dóná til Vínar.  

3:30  

5. Tónlist og staðarlýsing: Dóná svo blá (An der schönen blauen Donau)eftir Johann Strauss. 
Lýsing á Dóná í lokin með tónlistina í bakgrunn.  

3:00  

6. Stjórnandi: Komið til Vínar, fólkið fagnar ungu verðandi keisaraynjunni (hljóðinnskot með 
fagnandi fólki), þreytandi veislur, giftingin í Augustinerkirkjunni.   

4:00  

7. Tónlist: Hátíðleg tónlist í tengd brúðkaupinu, t.d. með Vínardrengjakórnum. 1:30  

8. Stjórnandi kemur inn í tónlistina að framan: Fyrstu dagarnir eftir brúðkaupið, 
hveitibrauðsdagar í Laxenburg-höll. Sisi einmana og á erfitt með að tileinka sér alla hirðsiðina 
og verður fórnarlamb kjaftagangs aðalskvennanna.  

3:00 
 

 

9. Tónlist og frásögn. Tritsch-Tratsch Polka (kjaftagangspolkinn) eftir Johann Strauss.  
Frásögn heldur áfram undir tónlistinni.   

2:00 Alls 

10. Upptaka: Renate Hofbauer lýsir Laxenburg og dvöl þeirra þar. Þýðing töluð yfir.  2:30  

11.Stjórnandi: Barneignir og barnamissir, börnin tekin af Sisi, þáttur Soffíu tengdamóður, sorg 
og veikindi. Krónprins fæddur 1858 og þjóðin fagnar. 

4:00  

13. Tónlist: Úr söngleiknum Elisabeth. Skýrt áður um hvað viðkomandi texti fjallar. 2:30  

14. Sagan: Hermannastefi (Radetzky – Marsch) í upphafi og í lokin. 
Karlmannsrödd: Lýst stærð og stöðu Habsborgararíkisins um þessar mundir, uppreisnum 
1848 og vandamálum sem Franz Joseph átti við að glíma.  

1:00 
4:00 

Stef alls 
Frásögn 

15. Vínarborg. A) Stjórnandi:  stutt grunnlýsing á borginni. B) Upplestur (helst leikari): Lesinn 
kafli um Vínarborg  úr bók Stefans Zweig, Veröld sem var.  
Kryddað með Vínartónlist í bakgrunninn.  

2:30 
2:30 

 

16. Stjórnandi. Hugleiðing í lokinn um stöðuna og hvers má vænta í næsta þætti.  
17.  Lokalag.  

1:00 
1:30 
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7 LOKAORÐ 
 

Við erum komin á áfangastað í ferðalaginu með Sisi. Fyrir liggur verkefni sem var 

unnið í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands, Á ferðinni með Sisi. Elísabet 

keisaraynja af Austurríki í spegli tímans. Lagðar eru fram tillögur að þremur mismunandi 

miðlunarleiðum sem hafa það að markmiði að kynna ákveðin menningarsvæði í Mið-

Evrópu fyrir Íslendingum á íslensku. Valin var sú aðferð að spegla sögu, mannlíf, 

menningu og staðhætti í gegnum sögu einnar persónu, Sisi, sem var gælunafn Elísabetar 

keisaraynju af Austurríki (1837-1898).  Fyrsta verkefnið er tímaritsgrein þar sem æviferill 

Sisi er rakinn í stuttu máli, í öðru lagi er menningarferð á söguslóðir Sisi og í þriðja lagi 

er gerð tillaga að útvarpsþáttaröð. Alls staðar er Sisi í aðalhlutverki og landsvæðin sem 

um ræðir eru í Þýskalandi, Austurríki og Ungverjalandi.  

 Í fyrsta hluta verkefnisins var reifað hvers vegna þetta viðfangsefni varð fyrir 

valinu og hvernig var staðið að undirbúningi. Áhugi ferðaþjónustuaðilans fyrir að kynna 

erlenda menningu á Íslandi vegur þar þungt og Sisi reyndist vera góður samnefnari fyrir 

áhugaverð menningar- og ferðamannasvæði í Mið-Evrópu. Saga Elísabetar er einstaklega 

fjölbreytt, hún snertir flesta þætti mannlegs lífs og sögusviðið er vítt. Keisaraynjan sjálf er 

afar áhugaverð persóna. Varla nokkur kona í hennar tignarstöðu hefur fengið jafn mikla 

umfjöllun og athygli og hún, -jafnvel enn í dag 110 árum eftir andlát hennar.  

Hvað gerir Sisi svona áhugaverða? Vissulega var hún einstaklega falleg og hún 

var í áberandi hlutverki, en það sem ræður líklega úrslitum er að hún var einfaldlega 

mannleg. Hún var manneskja með þarfir og þrár, en einnig með breyskleika. Hún var 

kona með eiginleika og sérkenni sem hafa endurspeglast á mismunandi hátt í gegnum 

tíðina. Elísabet hélt því sjálf fram að samtímamenn hennar skildu hana ekki.  Ýmsum 

þótti hún skrítin. Um og eftir miðja 20. öld vildu stríðsþreyttar kynslóðir helst muna eftir 

henni sem saklausri og fallegri keisaraynju eins og hún birtist í kvikmyndinni Sissi, en á 

síðustu áratugum hefur sú goðsagnalega mynd smám saman breyst eftir að sálfræðingar, 

félagsfræðingar, fegrunarfræðingar, matvælafræðingar og ýmsir aðrir hafa bæst í hóp 

þeirra sem fjalla um Sisi og varpa nýju ljósi á ýmislegt í fari hennar. Listamenn semja og 

búa til verk í máli, myndum, tónum, tali og dansi eins og fyrr. Stíll og áherslur breytast 
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eftir því hvað tíðarandinn býður hverju sinni. Ferðaþjónustuaðilar keppast við að koma 

keisaraynjunni á framfæri, hver á sinn hátt.  

Í rannsóknarferðalagi höfundar um Sisi-slóðir bar margt á góma. Gengið var um 

Elísabetarstræti, -brýr og –torg, borðaðar Sisi-kökur og Sisi-réttir á veitingastöðum eða 

hótelum kennd við Elísabetu eða Sisi,  farið í Sisi-ferðir og Sisi-dekurböð og borið á sig  

Sisi-krem svo eitthvað sé nefnt. Horft var á Sisi-kvikmyndir, farið á söngleik um 

Elísabetu og hlustað á tónlist sem var tileinkuð henni. En þetta eru bara fáein dæmi. Allar 

bækurnar, myndirnar, stytturnar, minnismerkin, farartækin, söfnin, sýningarnar, 

minjagripirnir og svo framvegis bætist við. Engin takmörk virðast fyrir því hvað hægt er 

að gera ef áhugi, vilji, tími og peningar eru fyrir hendi til að kynna eða markaðssetja 

menningu sem í þessu tilviki er persónan Elísabet keisaraynja, Sisi.  

Miðlunarleiðirnar þrjár sem eru settar fram eru valdar með það fyrir augum að 

þær séu raunhæfar. Allar eru hugsaðar fyrir upplýstan almenning. Tímaritsgreinin er rituð 

á máli sem hver Íslendingur ætti að skilja og er hugsuð sem kynning á persónunni Sisi.  

Menningarferðin er ætluð þeim sem í senn vilja kynnast fallegum stöðum erlendis og 

fræðast um menningu þeirra og sögu. Sérstakar staðarlýsingar fylgja stöðunum sem 

staldrað verður lengst á. Í þriðja lagi eru útvarpsþættirnir hugsaðir sem léttir og fræðandi 

þættir þar sem sögunni og menningunni er komið til skila með aðstoð tækninnar og 

tónlistar. Þessar þrjár leiðir að marki eru í raun bara sýnishorn af því sem raunverulega 

væri hægt að gera til að miðla efni af því tagi sem hér um ræðir.  

Í upphafi verkefnisins var velt upp hugtakinu sannleikur og hversu erfitt er að 

skilgreina það og finna hina einu sönnu mynd. Hin sanna mynd af Sisi er því jafn óljós og 

óskilgreind og allar aðrar. Sjálf hafði hún gaman að því að spegla sig. Hvernig sá hún 

sig? Sá hún fallega konu eða sá hún tálmynd eins og í kynningarmynd um átröskun?  

Fallegu myndirnar úr menningarferðinni eru afstæðar. Hvernig líta staðirnir út í rigningu? 

Hver og einn sér með sínum augum á hverjum tíma, og tíminn og tíðarandinn geta mótað 

smekkinn eða breytt sjónarhorninu. Verkefnin sem eru lögð fram hér endurspegla sýn 

höfundar hér og nú.  Áfanga er náð en ferðinni verður haldið áfram í anda Sisi, sem sagði 

að áfangastaðir væru aðeins eftirsóknarverðir því á milli þeirra var ferðalag. Ferðinni 

verður haldið áfram til að kynna og framkvæma verkefnin sem fyrir liggja.  
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HEIMILDIR OG ÍTAREFNI 

         

PRENTAÐ EFNI 

 

Árni Björnsson, Wagner og Völsungar. Niflungahringurinn og íslenskar fornbókmenntir, 

Reykjavík 2000. 

- Tenging við Lúðvík II, ævintýrahallir hans og Wagner. 

 

Baedekers Allianz Reiseführer Österreich, Stuttgart 1991. 

- Ferðahandbók um Austurríki. 

 

Geiss, Heide Marie Karin, München, Köln 1991. 

- Ferðahandbók um München. 

 

Gies McGuigan, Dorothy, Familie Habsburg 1273-1918. Glanz und Elend eines 

Herrscherhauses, München 2005. 

- Um fjölskyldulíf Habsborgarakeisara. 

 

Grössing, Sigrid Maria, „Wir hätten in einem Rosengarten sitzen können“.  Liebe und 

Leid  im Hause Habsburg, München 2000. 

- Um ástir og örlög í húsi Habsborgara. 

 

Gunnhildur Gunnarsdóttir, VÍN-Skoðunarferð með 123 litmyndum, Vínarborg (án ártals). 

  

Halldór Guðmundsson, „Otto Weininger og Vínarborg um aldamótin 1900. Hugleiðing 

um módernisma“, Tímarit Máls og menningar 3/1985.  

Vefur:  http://www.heimspeki.hi.is/?greinasafn/annad/otto_weininger   

 

Hamann, Brigitte, Elisabeth Kaiserin wider Willen, München 2007. 

- Ein ítarlegasta og vandaðasta bókin um Sisi. 

  

Hofbauer, Renate, Kaiserin Elisabeth von Österreich 1837-1898. Das Schicksal einer 

Frau in den Zwängen des kaiserlichen Hofes,  Wien 1998. 

- Aðgengileg bók um Sisi, mikið af myndum. 

 

Jón Ólafsson, „Hvað er sannleikur?“, Vísindavefurinn 24.1.2003. 

http://visindavefur.hi.is/?id=3053 (sótt 13. sept. 2008). 

 

Ljóð eftir Heine, Alexander Jóhannesson sá um útgáfuna, Reykjavík 1919.  

- Sisi var sérstakur aðdáandi þýska skáldisins Heinrich Heine. 

 

Olszanska, Barbara og fleiri, Budapest, DK Eywitness Travel Guides, London 2001. 

- Ferðahandbók um Budapest. 

 

http://www.heimspeki.hi.is/?greinasafn/annad/otto_weininger
http://visindavefur.hi.is/?id=3053
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Sinclair, Andrew,  Elisabeth. Kaiserin von Österreich, München 2000.  

- Ævisaga Sisi.  

 

Strauss, Nadine, Unterwegs mit Sisi, Kehl 2006. 

- Höfundur leggur sérstaka áherslu á ferðalög Sisi. 

 

Trenkler,Thomas, Sisi in Wien. Auf den Spuren der Kaiserin Elisabeth, Wien 2007. 

- Farið um slóðir Sisi í Vín.  

 

Unterreiner, Katrin, Kaiser Franz Joseph 1830-1916. Mythos und Wahrheit, Wien 2006. 

- Goðsögn og sannleikur í tengslum við Franz Joseph. 

 

Unterreiner, Katrin, Sisi. Mythos und Wahrheit, Wien 2006. 

- Goðsögn og sannleikur í tengslum við Sisi. 

 

Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: Sagan í neytandaumbúðum.“ Frá endurskoðun 

til upplausnar. Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm 

ljósmyndir, einn eftirmáli og nokkrar minningargreinar af vettvangi hugvísinda. 

Ritstjórar Hilma Gunnarsdóttir, Jón Þór Pétursson og Sigurður Gylfi Magnússon, 

Reykjavík 2006, bls. 313-328. 

 

Zweig, Stefan, Veröld sem var, Reykjavík 1996. 

- Sjálfsævisaga höfundar sem ólst upp í Vín um aldamótin 1900.  

 

 

ÓPRENTAÐ EFNI 

 

Kvikmyndir  

 

Marischka, Ernst, Sissi, Wien 1955 

 - Kvikmynd í þremur hlutum. Ein þekktasta myndin um Sisi.  

Matzek, Tom, Elisabeth. Die rätselhafte Kaiserin, Wien 2006.  

 - Heimildamynd frá austurríska sjónvarpinu.  

 

Tónist 

 

Kunze, Michael og Levay Sylvester, Elisabeth, das Musical, Wien 2004 

 - Lög úr söngleiknum um Elísabetu sem hefur verið sýndur víða.  

 

Viðtöl 

 

Csillag, Marianna, fararstjóri í Budapest. Viðtal 28.4. 2008. 

 

Esztergál, Judit, fararstjóri í Budapest. Viðtal 28.4. 2008. 

 

http://www.imdb.com/name/nm0548094/
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Gemsejäger, Gottfried, leiðsögumaður í Bad Ischl. Viðtal 2.5. 2008. 

 

Haász, Eva, leiðsögumaður í Budapest. Viðtal 26.4. 2008. 

 

Hofbauer, Renate, rithöfundur og leiðsögumaður í Vínarborg. Viðtöl 21.4. 2008. 

 

Muschler, Rudi, leiðsögumaður í München. Viðtal 5.5. 2008. 

 

Urbancic, Sibyl,  íslensk kona búsett í Vínarborg. Viðtal 22.4. 2008. 

 

Utassy, Ferenc,  ræðismaður Íslands í Ungverjalandi. Viðtal 27.4. 2008. 

 

Vefsíður  

 

Elísabet keisaraynja, Sisi:  

 http://www.sisi-net.de/index.html.  

 http://www.kaiserin-elisabeth.com/ 

 http://www.sissi.de 

 http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_elisabeth.htm 

 

Franz Joseph I von Österreich –Ungarn: 

 http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761552571/Franz_Joseph_I_(von_Österr

eich-Ungarn).html#1201506191  

 

Ludwig II konungur af Bayern og hallir hans:  

 http://www.neuschwanstein.de 

 http://www.schloesser.bayern.de  

 

Saga. Wikipedia, freie Enzyklopädie (alfræðiorðabók á netinu)   

 Habsborgararíkið. Saga keisaradæmisins, einstakra persóna og staða: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg 

 Saga Austurríkis-Ungverjalands: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-

Ungarn  

 Saga Bæjaralands: http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern 

 

Austurríki: 

 Almennt um Salzkammergut: http://www.salzkammergut.at/ 

 Bad Ischl:  www.badischl.at 

 Almennt um Vín:  http://www.wien.info/, http://www.wien-vienna.at 

 Hofburg - keisarahöllin: http://www.hofburg-wien.at 

 Schönbrunn höll: http://www.schoenbrunn.at/ 

 Kaisergruft- keisaragrafirnar: http://www.kaisergruft.at/   

 Prater skemmtigarður: http://www.prater.wien.info/ 

 Mayerling: http://www.mayerling.at/,  

http://www.icelandonline.is/ferdaheimurisl/austurriki_mayerling.htm 

http://www.sisi-net.de/index.html
http://www.kaiserin-elisabeth.com/
http://www.sissi.de/
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_elisabeth.htm
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761552571/Franz_Joseph_I_(von_�sterreich-Ungarn).html#1201506191
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761552571/Franz_Joseph_I_(von_�sterreich-Ungarn).html#1201506191
http://www.neuschwanstein.de/
http://www.schloesser.bayern.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Habsburg
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://www.salzkammergut.at/
http://www.badischl.at/
http://www.wien.info/
http://www.wien-vienna.at/
http://www.hofburg-wien.at/
http://www.schoenbrunn.at/
http://www.mayerling.at/
http://www.icelandonline.is/ferdaheimurisl/austurriki_mayerling.htm
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Ungverjaland:  

 Budapest almennt: http://www.budapestinfo.hu/en/ 

 Gödöllö höll: http://www.kiralyikastely.hu/ 

 Heilög Elizabeth af Ungverjalandi: http://saints.sqpn.com/sainte01.htm  

 

Þýskaland: 

 München almennt: http://www.muenchen.de/ 

 Sisi-safn í Possenhofen: http://www.bahnhof-possenhofen.de/index.html 

 Starnberger-vatn: http://www.starnbergersee-info.de/ 

 

Ýmislegt: 

 Átröskun, fræðslusíða: http://www.atroskun.is/    

 Hollywood mynd um Sisi: 

http://www.culture.hu/main.php?folderID=1085&articleID=266029&ctag=articlei

d=1 

 

http://www.budapestinfo.hu/en/
http://saints.sqpn.com/sainte01.htm
http://www.muenchen.de/
http://www.bahnhof-possenhofen.de/index.html
http://www.culture.hu/main.php?folderID=1085&articleID=266029&ctag=articleid=1
http://www.culture.hu/main.php?folderID=1085&articleID=266029&ctag=articleid=1

