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Útdráttur 

 

Álfar og huldufólk hafa lengi verið hluti af  ferðaþjónustu á Íslandi. Sögur af þessum 

menningararfi Íslendinga hafa títt orðið umtalsefni þegar leiðsögumenn fræða ferðamenn um 

náttúru Íslands á ferðalögum um landið. Við aukna eftirspurn hafa sprottið upp afþreying 

sem eru tileinkaðar álfum og huldufólki og sambandi þeirra við manninn. Sjálfsmynd 

Íslendinga er lituð af þessum sögusögnum enda hafa þær verið stór hluti af menningu okkar. 

Enn þann dag í dag móta þær landslag Íslands. Samkvæmt könnun á vegum Háskóla Íslands 

sem gerð var árin 2006-2007 kom í ljós að stór hluti landsmanna trúir á möguleikann á tilveru 

álfa og huldufólks, sem telst einstakt miðað við aðrar vestrænar þjóðir. Markmið þessarar 

rannsóknar er að ræða mikilvægi þess að varðveita þjóðsögur af álfum og huldufólki. 

Notaðar voru fræðilegar kenningar við gerð rannsóknar ásamt því eigindlegri 

viðtalsrannsókn. Voru viðmælendur valdir út frá tengingu við íslenskan menningararf 

tengdan álfum og huldufólki í starfi?. Niðurstöður sýna að ferðaþjónustan getur verið góður 

vettvangur til að efla þennan þjóðararf eins og gert hefur verið í Írlandi og Skotlandi. En 

þrátt fyrir áhuga erlendra fjölmiðla á þessum afþreyingarmöguleikum vantar meira 

markaðsstarf á Íslandi til að kynna þennan menningararf Íslendinga. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Elves and hidden people have for long been part of the Icelandic tourism industry, often 

through stories that travel guides tell travellers while gazing upon Icelandic nature. With 

more demand, new forms of tourism attractions have surfaced that are based on storytelling 

around elves and hidden people and the relationship between the two worlds. These stories 

have been a big part of Icelandic culture and have molded the landscape of Icelandic identity. 

A study that was made by the University of Iceland in 2006-2007 shows that a great part of 

Icelanders think there’s a possibility that elves and hidden people do exist which is unusual 

in comparison to other western societies. This thesis focuses on discussion of the importance 

of keeping the stories of elves and hidden people alive in the society and within tourism. It 

is based on studies of cultural tourism and folklore, and theories rom that field, as well as 

six qualitative interviews made with individuals that use the lore around elves and hidden 

people in their line of work. The conclusions shows that there is a great interest and 

opportunities for culture tourism in Iceland based on elves and hidden people. As studies 

show in Ireland and Scotland, incurring the travel industry to use culture as an attraction can 

increase the value of that part of culture in society. However, even though international 

reporters have shown interest for years in this heritage the Icelandic tourism marketing has 

not focused enough on introducing that Icelandic cultural heritage, and can do more. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég vil tileinka þessa ritgerð mömmu minni sem hefur alltaf boðið álfum og huldufólki skjól 

og mat á nýársnótt. Það varð kveikjan að verkefni þessu.  
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 Inngangur  

Hin rómantíski hvati til að ferðast reynist kunnur mjög í ferðamálafræðum, þar sem sóst er 

eftir umbreytingarmætti ferðalagsins og  nýrri upplifun sem finnst ekki heima við. Þessar 

upplifanir eru oft tengdar ákveðnum stöðum og aðstæðum (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008). 

Kannanir Ferðamálastofu (2018) sýna að langstærstur hluti þeirra ferðamanna sem koma til 

Íslands eru að sækja í náttúruna. En hvað er það í náttúrunni sem þeir eru að leita eftir? Tvær 

meginkenningar eru til fyrir því að fólk og ferðamenn leita til náttúrunnar. Sú fyrri tengist 

þeirri rómantísku hugmynd að komast út úr mannheiminum og aftur í tengsl við hið innra 

sjálf; leita til upprunans. Getur sú tenging vakið upp tilfinningar á borð við gleði, styrk, 

lotningu, fegurð og frelsi frá lífi hversdagsins. Seinni kenningin tengist náttúrulegum þörfum 

fremur en rómantík, og að maðurinn leiti í náttúruna til að fullnægja frumþörfum sínum, þar 

sem athafnir í náttúrunni virkji skynfæri mannsins til að kljást við ýmsar hindranir, ógnir og 

erfiðleika sem birtast honum í hinu daglega umhverfi. Með því að hverfa til náttúrunnar er 

hann að viðhalda eðlislegum hæfileika sínum til að takast á þessar hindranir og um leið getur 

það veitt frelsistilfinningu (Gunnþóra Ólafsdóttir, 2008).  

 

 Ísland er lítil eyja einangruð í miðju Atlantshafi, sem margir kenna við einstaka náttúru 

og þar sem ofsaveður geisa og eldfjöll gjósa. Því liggur það beint við að þessi öfgafulla 

náttúra gæti verið iðandi að yfirnáttúrulegu lífi líka. Því er ekki óalgengt að leiðsögumenn 

grípi til þjóðsagna til að skemmta og fræða ferðamenn á ferðum sínum. Á Íslandi tengjast 

slíkar sögur oft álfum og huldufólki og samskiptum þeirra við mannfólkið. Hver er ímynd 

okkar sem þjóð? Það er stór spurning.  Hver erum við? Hvað bindur okkur saman og hvernig 

aðskiljum við ímynd okkar frá öðrum? Hver er fortíð okkar og hver er framtíðin? Hvernig 

sköpum við okkar eigin rými í heiminum? Hverjar eru venjur okkar og hvernig bregðumst 

við við nýjum hefðum? Hvernig kynnum við okkur fyrir heiminum og hvaða gildi eru okkur 

mikilvæg? Slíkra spurninga er mjög oft spurt þegar verið er að rannsaka félagslega 

sjálfsmynd. (Tilley, 2006:8) 

 

Viðfangsefni rannsóknar þessarar var upphaflega að skoða viðhorf ferðamanna til álfa 

og huldufólks, en með meiri rannsóknarvinnu og gagnaöflun þróaðist viðfangsefnið, og varð 

endanlega að skoða áhrif álfa og huldufólks á mótun sjálfsmyndar Íslendinga og hvernig 

birtingarmynd fyrirbæranna er sett fram í ferðaþjónustu. Hefur þetta viðfangsefni ekki verið 

mikið rannsakað í þessu samhengi. Þróun sjálfsmyndar Íslendinga frá því að vera nýlenda 

og til dagsins í dag hefur verið könnuð og hvernig ímynd Íslands hefur breyst út á við. Litlar 

rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi Íslendinga til álfa og huldufólks, en ein könnun var 

gerð 1974 og önnur samskonar könnun árin 2006 til 2007 (Trú á álfa og drauga lifir, 2007).  

Þó hafa fræðimenn haft áhuga á að skrifa um álfa og huldufólk á Íslandi, jafnt erlendir sem 

innlendir. Viðfangsefnið teygðist í margar áttir, frá því að skoða hjátrú, yfirnáttúrulega 

ferðamennsku, nýlendur og yfir í sjálfsmynd Íslands.  

 Í þessari ritgerð verða birtar niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem gerð var á 

afþreyingu í ferðaþjónustu sem tengist álfum og huldufólki og hvernig sá menningararfur 

tengist sjálfsímynd Íslendinga.  Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 
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• Hvernig tengjast álfar og huldufólk sjálfsmynd Íslendinga og hvernig er 

birtingarmynd þeirra í ferðaþjónustu? 

 

Er rannsókn þessari skipt upp í fjóra hluta. Fyrst er skoðað fræðilegt sjónarhorn með 

heimildarrýni á innlendum og erlendum rannsóknum sem tengjast rannsóknarspurningu. Þá 

eru hugmyndir um uppruna sögusagna um álfa og huldufólks skoðaðar sérstaklega; hver 

birtingarmynd álfa og huldufólks er erlendis og á Íslandi og að lokum hvernig hún er í 

ferðaþjónustu.  Einnig eru skoðaðar hugmyndir um sjálfsímynd Íslands frá landnámsöld, 

þegar Íslendingar voru að berjast fyrir sjálfstæði sínu frá Danmörku og til dagsins í dag. 

Hvort og hvernig fortíð Íslands sem nýlenda hafi haft áhrif á ímynd Íslands í dag og að lokum 

hvernig álfar og huldufólk eru sett upp sem söluvara. Þessar hugmyndir eru síðan teknar 

saman verður fjallað um meira í umræðu og skoðað samhengi milli fræðilega kafla  

niðurstöður eigindalegrar rannsóknar. Því næst er fjallað um gögn og aðferðir þar sem 

framkvæmd rannsóknar er útskýrð, hvernig gagnasöfnun fór fram og val á viðmælendum. 

Gerð verður grein fyrir tengslum á milli viðmælenda og viðfangsefni. Þegar er búið að gera 

grein fyrir vinnubrögðum og gagnsöfnun verður fjallað um niðurstöður viðtala. Þeim kafla 

verður skipt upp í nokkra undirkafla þar sem mismunandi hugmyndir viðmælenda um 

viðfangsefni rannsóknar verða dregnar saman.. Vitnað verður beint í viðmælendur og fjallað 

um þá innsýn og viðhorf sem viðmælendur veittu. Í umræðum verður heildarniðurstaða 

rannsóknar að lokum rædd og tenging álfa og huldufólks við sjálfsmynd Íslendinga í dag 

skoðuð, sem og samband ferðamanna við álfa og huldufólk. Hvaða skoðanir og sýn 

viðmælendur sem eru tengdir ferðaþjónustunni hafa á framtíð sambands ferðaþjónustu og 

álfa og huldufólks. Þá er rætt um sanngildi í ferðaþjónustu og afþreyingarinnar sem hún 

býður upp á, og hvaða gildi afþreying sem tengist þjóðsögum hefur fyrir heimamenn og 

hvort hún tengist sjálfsímynd landsins. 
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 Fræðilegt sjónarhorn  

 

Þegar talað er um hjátrú/hindurvitni (e. superstition) var upphaflega átt við töfra; töfra sem 

tengjast trú. Leitaði fólk oft í að nota hjátrú eða hindurvitni til að útskýra ólíklega hluti sem 

gerðust í lífi þeirra. Sú viðleitni tengist oft kvíða um að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti 

sér. Með því að hafa trú á einhverju yfirnáttúrulegu er verið að sefa óttann sem fylgir því að 

geta ekki stjórnað örlögum sínum. Það má líkja þessari hegðun sem varúðarráðstöfun við 

þeirri óvissu sem fylgir hinu daglega lífi. Er þessi trú einstaklingsbundin og ólík eftir 

menningu, sem dæmi um hjátrú má nefna þá hugmynd að talan 13 sé óhappatala eða að vera 

með lukkugrip líkt og kanínuloppu sem lyklakippu (Vyse, 2013). Á Íslandi er oft talað um 

hjátrú og þjóðtrú með sömu merkingu, en til eru mörg orð sem lýsa þeirri trú sem hér er átt 

við. Þjóðtrú er skilgreind sem trú alþýðu á ýmsa vætti og dularfull fyrirbæri og þjóðtrú er 

samtvinningur þeirra trúarhugmynda og hinnar opinberu trúar á  Íslandi og því kannski hægt 

að segja að hjátrú eigi betur við til að lýsa þessari trú Íslendinga en þjóðtrú (Símon J. 

Jóhannesson, 1993). Í bók Símons Jóns Jóhannessonar (1993) um hjátrú Íslendinga gerir 

hann greinarmun á þjóðtrú og hjátrú. Orðið þjóðtrú er notað yfir hina almennu trú á 

yfirnáttúrulega vætti og dularfull fyrirbæri en hjátrú er notað til að þrengja þessa merkingu 

sem hluta af þjóðtrú. Símon notast við hugtakið hjátrú um fyrirboða og það sem menn 

framkvæma til að reyna að koma í veg fyrir þau óhöpp sem fylgja hversdeginum, eða til að 

reyna að auka gæfu. 

 

Íslendingar reynast vera opnari fyrir tilveru yfirnáttúrulegra vera, svo sem drauga og 

álfa, en aðrar þjóðir, samkvæmt könnun sem Terry Gunnell gerði á þjóðtrú Íslendinga hjá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (Trú á álfa og drauga lifir, 2007). En hvað gerir að 

verkum að Íslendingar trúa frekar á tilveru slíkra fyrirbæra, sem ekki hafa neina vísindalega 

staðfestingu? Samkvæmt Ingold (2011) getur reynst betra að trúa á yfirnáttúrulegar verur en 

að útiloka þær. Með því að gefa þeim það svigrúm að þær gætu verið hluti af heiminum er 

hægt að vera viðbúnari afleiðingunum sem þær gætu haft, í stað þess að útiloka tilveru þeirra 

alveg. Samkvæmt könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands (2007) kom í ljós að 

aðeins voru 14% svarenda sem töldu tilvist álfa og huldufólks óhugsanlega, sem gefur til 

kynna að 86% landsmanna útiloki ekki tilveru þeirra.  

2.1 Álfar og huldufólk 

Uppruna álfatrúar mætti rekja aftur til landsnámsaldar og hefur trú á yfirnáttúrulegar verur 

líkt og álfa ekki horfið úr samfélaginu þrátt fyrir innleiðingu kristni. Í Snorra-Eddu er minnst 

á vætti sem kallaðir eru álfr, og sem við köllum álfa í dag (Jakobsson, 2015). Þó fylgdu engar 

nákvæmar sögur af þessum vættum, heldur einungis að um væri að ræða voldugar verur  og 

augljóst að orðið álfr var þýðingarmikið. Margir telja að álfar séu í raun heiti yfir náttúruvætti 

eða verndarvætti og sumir töldu að um væri að ræða afturgöngur (Jakobsson, 2015). Þrátt 

fyrir að tilgangur álfanna og samband þeirra við mannfólkið væri óljós í ljóðum Snorra, þá 

er það eitt víst að þessar þjóðsagnir af vættum lifðu áfram og urðu samþykktur hluti 

menningar Íslendinga (Jakobsson, 2015). Það má því segja að álfar og huldufólk hafi lifað 
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svo sterkt í menningu Íslands að tilvera þeirra var aðlöguð að kristninni, þegar hún tók yfir 

stóran hluta Evrópu á miðöldum. Opinberlega stimplaði kirkjan slíka vætti sem púka en þar 

sem meirihluti Evrópu trúði enn á slíka vætti og tók ekki mark á frásögnum kirkjunnar, fór 

kirkjan að búa til nýja mynd af þeim. Þaðan spratt sú saga að upphaflega hafi vættirnir verið 

englar sem voru reknir á brott úr Himnaríki, en voru ekki heldur velkomnir í Helvíti, og því 

dvöldu þeir á jörðinni hvorki sem englar, púkar né menn (Simpson, 2011). Það má einnig 

finna dæmisögu um uppruna álfa og huldufólks, en sagan segir frá því að Guð ákvað að 

koma niður til jarðarinnar og heimsækja Adam og Evu og börn þeirra. Eva náði ekki að þvo 

öll börnin sín og ákvað því að fela þau sem voru skítug og sýndi Guði einungis þau börn sem 

voru hrein. Þegar Guð kom vissi hann að þau höfðu falið hluta af börnum sínum. Þá sagði 

hann: „Það sem er falið fyrir mér, skal einnig vera falið fyrir ykkur.“ Þetta varð til þess að 

öll skítugu börnin urðu ósýnileg og urðu þannig að álfum og huldufólki (Kirkpatrick, 2018).  

 

Þá má líta til enn annars möguleika á uppruna íslenskrar álfatrúr, nefnilega að 

íslensku álfarnir séu komnir frá Írlandi, þar sem talið er að um 40% þeirra sem settust að á 

Íslandi hafi verið af keltneskum uppruna (Gísli Sigurðsson, 2000:33). Áður fyrr ríkti trú í 

Írlandi sem kallast sí eða álfatrú þar sem trúað var á vætti líkt og álfa, afturgöngur, 

fjallafólkið og leprechaun. Í landinu öllu voru vættir sem vernduðu það gegn ytri ógnum. 

Víða í landinu standa vörður og hólar þar sem andar eru enn og eru þessir vættir því ennþá 

mikilvægur menningararfur Íra. Var samband álfanna og mannfólksins mikið og sögusagnir 

af hjónaböndum álfa og manna ekki óalgengar (Thompson, 2004). Það sem allir þessir 

möguleikar eiga sameiginlegt er að þeir sýna mikilvægi álfa og huldufólks, ásamt öðrum 

vættum, sem finnast í menningu okkar og víða um heiminn. Þessir vættir gegna ákveðnum 

tilgangi, hvort sem þeir eru settir fram í formi dæmisögu sem forvörn eða jafnvel til að sýna 

virðingu og ótta gagnvart öflum náttúrunnar.  

 

Í Rússlandi eru sögusagnir um vættir sem ganga undir nafninu rusalii eða iele. 

Þessum vættum er líst sem ófögrum meyjum sem klæðast hvítu og þessar meyjar áttu að 

halda til í fjöllum, vötnum, skógum og í mýrum – eða alls staðar þar sem náttúran réði ríkjum 

og maðurinn hafði enga stjórn. Oftast voru þessar verur friðsælar en ef einhver rauf friðhelgi 

þeirra mátti hann við öllu illu búast. Sögur gengu um að meyjar þessar tækju stjórn á líkama 

þeirra sem vanhelguðu þær og gat einstaklingur sem óvarlega fór, endað sem heyrnarlaus, 

blindur, fatlaður eða jafnvel hlotið dauða (Simpson, 2011). Álfar og aðrir vættir hafa oftast 

heimkynni þar sem maðurinn hefur ekki aðsetur, svo sem í hættulegum skógum eða í 

fjöllum, þar sem hættur náttúrunnar eru yfirgnæfandi. Þó eru ekki allar vættir hættulegar 

heldur eru einnig til sögur af álfum sem hafa komið mannfólki til bjargar á hættustundu 

(Simpson, 2011). Álfatrú var eitt sinn útbreidd um Evrópu en er í dag nánast útdauð. Það er 

þó ekki algilt, þar sem álfatrú lifir enn, til dæmis á Íslandi nútímans. Álfar og huldufólk 

Íslands eru þó ólíkir þeim álfum sem áður þekktust í menningu Evrópu; í Englandi þar sem 

þeir voru litlar verur (e. wee little creatures) eða í skandínavískum sið þar sem þeir voru helst 

skógarálfar eða vatnaverur. Á Íslandi teljast álfar vera líkir mannfólki í útliti þar sem þeir 

búa samhliða okkur í öðrum heimi eða annarri vídd. Líkt og mannfólkið í 

landbúnaðarsamfélagi fyrri tíma eru þeir með búskap; slá gras, fara á veiðar og eru með 

presta og sýslumenn innan síns samfélags og fara í kirkju á sunnudögum (Hafsteins, 2000). 

Álfar eru ekki skilgreindir sem við (e. us), né erum við (mannfólkið) hluti af þeirra heimi og 

þar af leiðandi er þeim alltaf stillt fram sem hinum (e. others). Heimar okkar eru aðskildir og 

því er ólíklegt að leiðir okkar liggi saman (Simpson, 2011). 
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Samband álfa og Íslendinga er ennþá til staðar í dag þar sem stór hluti samfélagsins 

hefur ekki útilokað tilveru álfa (Trú á álfa og drauga lifir, 2007). Oft er talað um álagabletti 

þar sem álfarnir og huldufólkið eiga sér heimkynni. Þessa álagabletti má mannfólkið ekki 

vanvirða; ekki má veiða í þeim vötnum sem tilheyra álfunum og huldufólkinu eða eiga við 

þá steina og kletta sem eru heimkynni þeirra. Ástæður fyrir því að álagablettirnir eru helgir 

og virtir eru sögusagnir sem hafa fylgt þessum stöðum þar sem vanvirðing þeirra kallar á 

ógæfu og slys (Hafsteins, 2000). Dæmi eru um að framkvæmdir hafi verið stöðvaðar eða 

vegir sem átti að byggja á slíkum álagastöðum verið færðir eftir að slys áttu sér stað (Lund, 

2015).  Það sem er áhugavert við þessi atvik er að þau eru viðurkennd af samfélaginu, að því 

leyti að fréttablöð og sjónvarpsfréttir tala um álfa að verki. Sem gefur til kynna að samfélagið 

taki mark á þessum viðvörunum frá álfunum og hafi þar afleiðandi trú á viðveru álfa og 

huldufólks. (Hafstein, 2000). 

 

2.2 Sjálfsmynd Íslendinga, togstreita á milli 

heima 

Með hugtakinu sjálfsmynd er átt við hvernig einstaklingar skilgreina sjálfa sig. Þeir gera það 

yfirleitt með því að gefa sér merkimiða sem tengir það við stærri hópa (Sverrir Jakobsson, 

2003:17). Myndir af grófu landslagi og erfiðu veðurfari Íslands hafa kallað fram ákveðna 

ímynd af harðgerðri þjóð sem getur lifað af á þessari eyju, og státar af merkum þjóðararfi af 

menningu, bókmenntum og tungumáli. Þessi ímynd af þjóð sem getur þolað öll þau harðindi 

sem fylgja því að búa á hrauneyju með sterka vinda og virk eldfjöll og geta dafnað hefur 

reynst vera sú sjálfsmynd sem Íslendingar kenna sig við (Schram, 2009).  

 

Vestrænir ferðamenn hófu ferðir sínar til Íslands í byrjun 19. aldar og eru 

þarafleiðandi helstu áhrifavaldar á ímynd Íslands sem áfangastaðar út á við. Á þessum tíma 

var íslenskri náttúru og tunga sett fram sem frumstæð. Íslendingum og náttúru Íslands var 

lýst sem framandi (e. exotic). Á fræðimenn sem heimsóttu Ísland á nýlendu tíma þess ýttu 

undir framandleika þjóðarainnar þegar þeir skirfuðu um á Íslandi komast þeir í návígi við 

hið ókunna (Lund, Loftsdóttir og Leonard, 2017). 

 

Það er eðlilegt fyrir fólk að skilgreina sig sem „okkur“ í andstæðu við „hina“, það er 

að einstaklingar flokka sig í hópa eftir þeim útlitslegu og menningalegu eiginleikum sem 

þeir eiga sameiginlega. Þeir hugsa þar af leiðandi um sig sem við, en greina sig frá þeim sem 

eru frábrugðnir sem hina (Duszak, 2002: 1). Hugmyndir um slíka flokkun hafa áhrif á 

sjálfsmyndir einstaklinga og samfélagsstöðu þeirra og slík flokkun getur einnig haft áhrif á 

tengsl milli hópa. Á Vesturlöndum hefur orðið til ákveðin orðræða um hugmyndir um „hina“ 

þar sem hefur verið löng hefð fyrir því að skilgreina vestræna menningu sem „okkur“ og 

skilgreina menningu „hinna“ sem hluta af náttúru, hefðum og fortíðinni og þar af leiðandi 

sem andstæðu hins nútímalega, skynsama vesturs. Með þróunarkenningu Darwins kom fram 

ímynd af keðju þar sem maðurinn situr á toppnum sem æðstur allra lífvera, þar langt fyrir 

neðan situr apinn sem næstur á eftir manninum. Þannig voru tengsl milli manna og dýra 

sýnd, en í kjölfarið yfirfært á hugmyndir okkar um hina. Hinir þóttu frumstæðir og voru 

notaðir til að brúa bilið á milli manns og dýra og í sumum tilfellum var verið að skilgreina 

að sumir hinna frumstæðari manna stæðu nær dýrum í keðjunni  (Kristín Loftsdóttir, 1997). 

Hugmyndina um hina miklu lífskeðju (e. the Great Chain of Being) má líta á sem mikilvægan 
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þátt í að skapa hugmyndafræðileg tengsl milli manna og dýra, en einnig milli mannanna 

sjálfra (Kristín Loftsdóttir, 1997 : 92-93).   

 

En Íslendingar litu ekki á sig sem frumstæða, heldur fannst þeim þeir vera hluti af 

vestrænni menningu. Orðið nýlenda hefur ætíð verið beiskt orð í íslenskri orðræðu, 

Íslendingar skilgreindu sig ekki sem nýlenduþjóð. Það var árið 1906 að stjórnendur blaða á 

Íslandi sameinuðust og gáfu frá sér pólitíska yfirlýsingu. Sú yfirlýsing er þekkt sem „Ávarp 

Íslendinga“ eða „blaðamannaávarpið“ (Birgir Hermannsson, 2013). Jón Sigurðsson var einn 

þeirra sem skrifaði í ávarpi Íslendinga og vildi móta ímynd þjóðarinnar. Hann orðaði það 

svo: „Ísland er ekki nýlenda, en Danir eru nýlenduherrar og fara með landið líkt og það væri 

nýlenda.“ (Jón Y. Jóhannesson, 2003: 135). Það er oft þrætt fyrir það að Ísland hafi verið 

nýlenda, finna má rök fyrir því að Ísland hafi ekki verið nýlenda þar sem orðið hjálenda var 

notað fyrir pólitískt sjálfræði Íslands og því hafi það ekki verið með öðrum nýlendum þegar 

kom að stjórn landsins. Orðið hjálenda er ekki að finna í öðrum tungumálum, en það voru 

íslenskir þjóðernissinnar sem börðust fyrir fullu sjálfstæði Íslendinga frá Danaveldi um 

miðja nítjándu öld sem töluðu um Ísland sem hjálendu. Þó hafa frekari gögn sýnt fram á að 

Ísland var í raun nýlenda sem var í flóknu sambandi við nýlenduherrana, Dani. Það má líkja 

þessu sambandi við samband Írlands við Englands, þó að það séu margir ólíkir þættir í 

sambandssögu þessara ríkja (Lucas og Parigoris, 2013). Jón Sigurðsson notaði samt sem 

áður hugtakið nýlenda og nýlenduherra til að lýsa þeirri hræðilegu meðferð sem land og þjóð 

hlaut af hálfu Dana og héldu Íslendingar því fram að sú meðferð væri jafn slæm og gagnvart 

„raunverulegum“ nýlendum Danaveldis, svo sem Grænlandi og Vestur-Indíum ( Jón Y. 

Jóhannesson, 2003:135).  

 

Árið 1905 var haldin sýning í Tívolí í Kaupmannahöfn sem kallaðist Dansk 

Kolonisudstilling, eða Hin danska nýlendusýning, þar sem Danir voru með til sýnis 

manneskjur og muni frá þeim nýlendum sem tilheyrðu danska ríkinu á þeim tíma. Markmið 

sýningarinnar var að sýna hagnýta verkkunnáttu nýlendulandanna sem gætu nýst fátækari 

hluta Danmerkur og einnig að safna fé svo samtökin að baki sýningunni gætu haldið 

námskeið fyrir nýlendur um borðsiði og almenna hegðun. En þó var helsta markmið 

sýningarinnar að kynna fyrir Dönum nýlendur þeirra. Var Ísland hluti af sýningunni (Jón Y. 

Jóhannesson, 2003:138). Á þessari sýningu voru nýlendur Dana skilgreindar sem 

frumstæðar þjóðir og sýnt var fram á muninn á danskri siðmenningu og frumstæðum 

þjóðum. Þar stilltu Danir upp nýlenduþjóðum sínum sem „hinum“ og þar af leiðandi sem 

andstæðum siðmenningar Dana. Íslendingar voru þar með settir í hóp hinna (Schram, 2009). 

Þegar Íslendingar búsettir í Kaupmannahöfn fréttu að land þeirra og þjóð væri sett á svið 

sem frumstæð þjóð á nýlendusýningu brutust út hörð mótmæli á meðal íslenskra stúdenta í 

Kaupmannahöfn. Nemar fóru að skrifa mótmælabréf og kýttu við danska blaðamenn um 

stöðu Íslands og tilvist þess á sýningunni (Jón Y. Jóhannesson, 2003). Í þessum bréfaskiptum 

íslenskra stúdenta við danska blaðamenn skrifaði einn Íslendingurinn:  „Íslendingar krefjast 

þess að teljast til nútímalegra, fullburða þjóða og þykjast sem slíkir ekki eiga samleið með 

þegnum nýlendna eða öðrum frumstæðum þjóðum.“ ( Jón Y. Jóhannesson, 2003: 140) 

 

Íslendingar mótmæltu því aldrei að slíkar sýningar ættu rétt á sér þegar 

menningarheimar annarra „frumstæðari“ þjóða voru settar á svið, málið snérist um hvar 

Ísland átti heima og hversu þróuð íslenska þjóðin var. Áttu Íslendingar að vera hluti af 

sýningunni eða áhorfendum? ( Jón Y. Jóhannesson, 2003: 140). Í sjálfstæðisbaráttu var 

nauðsynlegt fyrir Íslendinga að skilgreina sig sem nútímavædda þjóð sem átti samleið með 

pólitískum og menningarlegum gildum Evrópu og væri hluti af Norðrinu sem nú var 
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skilgreint sem upplýst, menntað og tæknivætt samfélag. En á sama tíma þurftu Íslendingar 

að leggja áherslu á þá þætti sem gerðu þá einstaka og skildu þá frá Danmörku, sem sjálfstæða 

þjóð. Þar léku bókmenntir og íslenskt tungumál lykilhlutverk (Lund, Loftsdóttir og Leonard, 

2017).  Áður en þjóðernishyggjan fór að taka sér bólfestu á Íslandi var engin heildarímynd 

sem sameinaði Íslendinga sem þjóð, en með komu iðnvæðingarinnar og sjálfstæðis hefur 

þjóðernishyggjan vaxið og er í dag helsta stoð ferðaþjónustunnar sem málar ákveðna mynd 

af Íslendingum og veitir ferðamönnum tilbúna þjóðarímynd. Nútímalegri þjóð Íslands sem 

bregður upp mynd af glæstri fortíð bókmennta og varðveislu tungu landsins. Er þessi ímynd 

uppbyggð í ferðaþjónustunni og skapar rómantíska ímynd lands og þjóðar. Þar sem þessi 

þjóðernishyggja veitir rómantíska ímynd af varðveitingu íslenskrar tungu, hreinleika og 

nánum tengslum við náttúru og umhverfi (Magnús Einarsson, 1997). Ímynd afmarkar og 

skilgreinir þjóðfélagið frá öðrum og með því skapar hún betri skilning á sjálfsmynd þess og 

býr til samskiptagrundvöll. En ímynd lands og þjóðar er síbreytileg og verður til í löngu ferli 

sem er í stöðugu endurmati (Magnús Einarsson, 1997). Landslagið er á hreyfingu með 

fólkinu sem flytur á milli staða og skapar sér ný heimkynni og dreifir um leið menningu 

sinni. Landslag er samansett af tilfinningum fortíðar og nútíðar (Tilley, 2006).  Á öldum áður 

þegar fyrstu ferðamennirnir voru að koma til landsins var dregin upp ákveðin ímynd af 

Íslandi sem framandi stað, þar sem annars vegar var talað um villimenn sem voru 

hjátrúarfullir og siðlausir, og hins vegar góðborna villimenn. Oftar en ekki blönduðust slíkar 

lýsingar. Ferðalýsingar frá 19. öld sögðu hins vegar sögur af heiðarlegu fólki  með ríkan 

menningararf af fornum sögum.  

Framandleikinn hefur ætíð  spilað stórt hlutverk í  ímynd Íslands út á við, þar sem 

viðmiðunarramminn er hugmyndafræðileg miðja Evrópu. Frá því sjónarhorni hefur Ísland 

ætíð dansað á jaðri heimsins (Magnús Einarsson, 1997). 

2.3 Hjálenda með hjátrú: birtingarmynd 

togstreitu í ferðaþjónustu 

Hinn vestræni heimur hefur sífellt orðið fráhverfari þeirri tilhugsun að vættir og 

yfirnáttúrulegar verur séu á meðal manna. Ástæður fyrir því að æ fleiri hættu að trúa á 

þjóðsögur heimkynna sinna má rekja til uppgangs rökhyggju Upplýsingarinnar á átjándu öld. 

Voru þjóðsögur taldar vera afsprengi ímyndunaraflsins. Það sem áður voru taldir vera 

draugar voru líklega bara skuggar og allt mætti útskýra á röksamlegan hátt (David og 

Holmes, 2003). 

 

Þegar Bretlandseyjar voru sameinaðar árið 1707 fannst Englendingar Skotlands búa 

yfir mikilli dulúð. Menning Skota og landslag reyndist vera frábrugðið Englandi. Elíta 

Englands fór að sækjast í að ferðast til Skotlands þar sem menning þeirra og trú á 

yfirnáttúrulegar verur þótti eftirsóknarverð. Við það að ferðast til Skotlands hurfu 

Englendingar frá sínu hversdagslífi og sóttu í upplifun sem bauðst ekki heima við. Lengi 

hafa ferðamenn leitast eftir að upplifa ólíka hluti, staði og náttúru sem fyrirfinnst ekki í 

heimkynnum þeirra og á ferðalögum sínum sækja þeir oftar en ekki í upplifanir sem þeir trúa 

ekki að sé hægt að finna heima hjá þeim. Sem dæmi um slíkt aðdráttarafl hefur arfleifð 

Skotlands oft verið kynnt ferðamönnum sem einkennileg og dularfull; full af draugum og 

vættum frá fortíðinni sem halda áfram að ásækja landslag nútímans. Þessi hugmynd um hið 

dularfulla og dulúðlega í landslagi Skotlands er knúin áfram af sögum af afturgöngum og 
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furðuverum líkt og Loch Ness skrímslinu sem hefur dregið til sín ótal ferðamenn víðsvegar 

að úr heiminum (David og Holmes, 2003). 

 

Það var algengt meðal þjóða sem tóku sér nýlendur að lítillækka menningu 

heimamanna, líkt og álfatrú og goðsagnir þeirra. Sem dæmi má taka Írland, þar sem 

Englendingar voru duglegir við að lítillækka þjóðararf Íra, og gera lítið úr trú þeirra á 

yfirnáttúrulegar verur. Álfafólkið (e. fairy folk) mátti finna víða um Írland sem áhrifamiklar 

yfirnáttúrulegar verur eða aðra sem líktust mannfólki í útliti, en voru aðeins minni. En með 

yfirráðum Englendinga hófst lítillækkun álfanna, þar sem þeir voru jafnvel smættaðir í 

álfasögum. Bæði minnkaði vald þeirra og einnig urðu þeir minni að stærð. Með því að gera 

lítið úr hefðum Írlands var verið að breyta sjálfsmynd Íranna sjálfra líka. Verunum, sem áður 

voru tignarlegar og ógnvænlegar, hafði verið breytt í brandara. Álfatrú Íra var gerð að 

kjánalegri hjátrú (Thompson, 2004). Ímynd álfanna hefur í gegnum tíðina þróast úr 

voldugum vættum í krúttlegar verur líkt og ljósálfa (e. fairy), litlar verur með vængi eins og 

Skjellibjalla (e.Tinkerbell) í sögu J.M. Barries um Pétur Pan. Þegar J.R.R. Tolkien skapaði 

álfana sína í Hringadróttinssögu leitaði hann hins vegar aftur til sagna Snorra Eddu sér til 

andagiftar. Álfarnir sem hann skapaði voru tignarlegar verur sem geisluðu af fegurð og voru 

æðri manninum (Jakobsson, 2015).  

Þótt ferðamennska hafi oft verið túlkuð sem ógn gegn þjóðararfi og hefðum landa þá 

getur ferðamennskan einnig endurvakið gamlar hefðir. Með nýlenduvæðingu Breta var 

álfatrú næstum horfin úr menningu Íra, en í dag hefur afstaða heimamanna til sí breyst, og 

þeir öðlast stolt sitt aftur (Thompson, 2004). Írland og Ísland eru tveir fárra staða í heiminum 

sem teljast sem vestrænar þjóðir en halda samt fast í þjóðararf sinn, þjóðsögur og álfatrú. 

Ekki eru allir á sama máli um hvort það sé einungis gert til þess að búa til söluvöru fyrir 

ferðamenn, eða hvort um sé að ræða alvöru trú (Kirkpatrick, 2018).  

 

Þegar við lítum á hlutverk álfa í íslenskri menningu gæti það komið einhverjum á 

óvart hversu sterkt þeir tengjast sjálfsímynd Íslands. Þjóðsaga sem segir frá uppruna 

skautbúnings Fjallkonunar segir að hann sé kominn frá álfunum, en Fjallkonan klæðist 

þessum skautbúningi á þjóðhátíðardegi Íslendinga (Valdimar Hafstein, 2000). Fjallkonan er 

holdgerð ímynd Íslands.  Bjarni Thorarensen orti ljóðið „Íslandsminni“ á meðan hann var 

búsettur í Danmörku á 19.öld, í ljóðinu minntist hann á fjallkonuna og nefnir Ísafold sem er 

tilvísun til heimalands hans, Íslands. Uppi hafa verið hugmyndir um að Fjallkonan hefði átt 

að vera andstæða við Danmörku, þegar Danir töluðu um föðurlandið leituðu Íslendingar að 

ímynd sinni sem þjóðar til fjallkonunnar (Terry Gunnell, 2016). Þjóðbúningar eru dæmi um 

það sem var áður hversdagslegt en hefur með tímanum orðið að birtingarmynd ímyndar 

þjóðar. Þjóðbúningurinn var áður fyrr hefðbundinn fatnaður sem var sniðinn eftir hverjum 

einstakling og voru því engar reglur um hvernig hann ætti að vera. En í dag er búið að setja 

upp þessa ákveðna hugmynd af þjóðbúningi sem hluta af ímynd Íslands. Ef hugmyndir um 

breytingar á þjóðbúningi koma upp er það talin ógn við menningararf Íslendinga og 

sanngildisins (Valdimar Tr. Hafstein, 2006). 

 

2.3.1 Sanngildi í ferðaþjónustu 

Líkt og áður fyrr eru ferðamenn enn í leit að einhverju sem finnst ekki heima við, því getur 

reynst mikilvægt fyrir ferðamanninn að sú upplifun sem hann sækir í hafi sanngildi (e. 

authenticity). Hugtakið sanngildi er því mjög mikilvægt á sviði ferðamálafræðinnar, þar sem 

það gegnir lykilhlutverki hvað varðar kveikju ferðamanna til að ferðast. En merkingu 
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sanngildis  getur reynst erfitt að skilgreina. Heitmann (2011) útskýrði sanngildi sem hlut eða 

upplifun sem er raunveruleg, ekta eða upprunaleg; sem er framleidd eða framkvæmd af aðila 

sem tilheyrir ákveðinni menningu eða landsvæði. En hvernig vitum við hvað er upprunalegt, 

raunverulegt og ekta? Þá má einnig spyrja hvort upplifun fólks á sanngildi geti verið 

mismunandi eftir einstaklingum. Á sama stað á sömu stund geta einstaklingar átt gjörólíka 

upplifun, sami einstaklingur á sama stað getur jafnvel átt mismunandi upplifun á ólíkum 

tímum. Þegar saga og menning staðar bætist við upplifunina getur það valdið verulegum 

mismun á nálgun ferðamanna á staðnum (Tilley, 2006). 

 

 MacCannell(1976) færði rök fyrir því að kjarni ferðaþjónustu væri það ferli að setja 

fram menningu og sjálfsímynd heimamanna og breyta í vöru sem utanaðkomandi neyta. En 

ferðaþjónustan er síbreytileg og því þarf að stöðugt að skilgreina og endurskilgreina ímynd 

á milli heimamanna og utanaðkomandi, því getur myndast togstreita á milli rýma. Hvað er 

almenningsrými og einkarými, eða svokallað fram- og baksvið staða? 

Grundvöllur ferðaþjónustu byggir á að skera sig úr fjöldanum og nýta það sem gerir stað 

einstakan til að laða ferðamenn til sín. Með því að bjóða upp á nýja upplifun og reynslu í 

framandlegu landi er verið að bjóða ferðamönnum upp á sanngildi menningar og þjóðar og 

því sérstæðari sem staðurinn er, þeim mun meira aðdráttarafl hefur hann (Tilley,2006). 

Nútímamaðurinn hefur í tímans rás orðið æ forvitnari um lífshætti og menningu annarra  og 

því getur það verið mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn að fara á nýja og framandi staði. Á 

sama tíma og hann sækist eftir einstakri upplifun vill hann oft halda sig í sínum 

þægindaramma og því hefur orðið til rými fyrir afþreyingu búið er að fínpússa að þörfum 

ferðamannsins. Þó að hugmyndin byggist oft á sanngildi staðarins hefur slík fínpússun mótað 

nýja ásjón staðarins og því er talað um framhlið og bakhlið staðarins (MacCannell, 1976). 

Staðir og menning breytast með tímanum. Með hnattvæðingunni er farin að myndast ákveðin 

alþjóðleg menning. Við þessa sameiningu hefur eftirspurnin eftir sanngildi orðið enn meiri. 

Í Kína er ævaforn brúðkaupsathöfn frá Naxi sett á svið fyrir ferðamenn í Lijiang. Sá sem 

annast athöfnina segist ekki kippa sér upp við hvort að ferðamenn taki athöfninni sem 

leikflutningi eða sem skemmtun, hann veit innra með sér að það sem fram fer er 

raunverulegt. Þessar helgu athafnir sem Fuhua framkvæmir eru ekki einungis til að veita 

ferðamönnum andlega og fallega upplifun heldur eru þær bæði þýðingarmiklar fyrir hann og 

veita honum skilning á sjálfsmynd sem sprottin er úr fortíðinni  (Zhu, 2012).  

 

 Þegar Skotland fór að nýta sér arfleið sína og að markaðsetja sig sem land dulúðar og 

yfrnáttúrulegra vera hófu þeir að endurskapa ímynd Skotlands frá því að Englendingar fóru 

fyrst að sýna áhuga á Skotlandi sem áfangastað í kringum 1700. Með því að endurskapa 

þessa ímynd af afturgöngum í drungalegum köstulum voru þeir ekki einungis að skapa 

tilbúinn veruleika, heldur að virkja sjálfsmynd Skotlands á ný. Það þótti nóg af afturgöngum 

fyrir alla í Skotlandi og því mátti alveg deila þeim með ferðamönnum sem þangað komu. En 

með því að vekja áhuga ferðamanna á þjóðararfi Skotlands á sögum og ferðum sem tengjast 

kastölum þeirra og landslagi eru þeir að halda í sanngildi menningar þjóðarinnar (David og 

Holmes, 2003). 

2.3.2 Frá hinu framandlega í átt að hinu eftirsóknarverða 

Eftir seinni heimstyrjöld og sjálfstæði fengu Íslendingar aðstoð til að þróa innviði sína, og 

var það skrefið sem Ísland þurfti að stíga til þess að fara frá því að skrimta í að verða 

nútímavædd þjóð (Loftsdóttir, 2015). Það var á þessum tíma sem ferðaþjónusta á Íslandi fór 

að þróast, en sú þróun fór rólega af stað og það var ekki fyrr en um 1990 sem íslensk 
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stjórnvöld fóru að viðurkenna ferðaþjónustu sem raunverulega tekjulind (Lund, Loftsdóttir 

og Leonard, 2017).  Það má segja að fyrsta stóra ferðamannasprengjan hafi orðið á Íslandi 

árið 2008, en orsök hennar var efnahagshrun Íslands. Ekki löngu seinna, eða árið 2010, varð 

eldgos í Eyjafjallajökli sem átti eftir að beina athygli heimsins að Íslandi – og ekki einungis 

vegna þess að það reyndist erlendum fréttamönnum erfitt að bera fram nafn jökulsins sem 

átti eftir að fara sem eldur um sinu á samfélagsmiðlum (Leonard, Loftsdóttir og Lund, 2017). 

Átti eldgosið að verða ein besta landkynning sem Ísland hefur hlotið. Ári seinna varð mikil 

aukning í fjölda erlendra ferðamanna sem sóttu landið heim. Frá 2011 til 2014 varð svo 

gífurlegt stökk þar sem ferðamönnum fjölgaði úr 565 þúsund í 997 þúsund á aðeins fjórum 

árum, sem er að jafnaði um 19% aukning milli ára (Ferðamálastofa, 2019). Þó er eldgosið í 

Eyjafjallajökli ekki eina óvænta landkynningin sem Ísland hefur fengið. Það var um miðjan 

níunda áratuginn sem íslensk pönkhljómsveit fór að stíga sín fyrstu skref erlendis og átti eftir 

að vekja mikla eftirtekt. Sú hljómsveit kallaði sig Sykurmolana og var söngkona bandsins 

Björk Guðmundsdóttir, sem síðar varð  líklega langþekktasti Íslendingurinn. Tónlistin var 

ólík því sem áður hafði heyrst og var háttalag Bjarkar oft kallað álfslegt (e. elfish) 

(Jakobsson, 2015). Einstök tónlist hefur orðið ein öflugasta landkynning Íslands og átti 

hljómsveitin Sigur Rós hlut í því. Sungið er bæði á íslensku og tilbúnu tungumáli sem 

hljómsveitin kallar vonlensku. Hljómsveitin notar tónlist sína til að tengja saman sögur, töfra 

og hefðir hinnar einangruðu þjóðar, Íslands, þar sem meiri hluti þjóðarinnar trúir á álfa og 

álagabletti. Þar sem hinn ósýnilegi heimur er alltaf hluti af okkur og ímynd okkar (Mitchell, 

2009). 

 

Eins og fram hefur komið hafa ferðamenn lengi leitast eftir að upplifa ólíka hluti, 

staði og náttúru sem fyrirfinnst ekki í heimkynnum þeirra og á ferðalögum sínum sækja þeir 

í upplifanir sem þeir trúa ekki að sé hægt að finna heima hjá þeim (David og Holmes, 2003). 

Samkvæmt Ferðamálastofu (2018) er ein algengasta  ástæða flestra ferðamanna sem sækja 

Ísland heim einstök náttúra landsins, en þar af er það hin óspillta náttúra sem vekur mestan 

áhuga. En hugtakið náttúru (e. nature)  getur reynst flókið að skilgreina, það tekur til meira 

en landslags eingöngu, skóga eða ósnortinnar víðáttu. Náttúra getur átt við eðli mannsins, 

menningu og jafnvel menningararf. Þrátt fyrir að hugtakið náttúra geti átt sér víða merkingu 

þá hafa rannsóknir sýnt fram á að þegar er rætt við ferðamenn er náttúra gjarnan skilgreind 

sem svæði sem er ósnert af manninum, aðskilin menningu.  

Með rómantíkinni fóru menn aftur að leita til náttúrunnar; hinnar hreinu, tæru og 

óspilltu náttúru með öllu sínu sanngildi. Hin villta náttúra var ekki lengur óhugnanleg heldur 

falleg og táknmynd frelsis. Í dag leitar fólk ennþá í að komast í hina óspillu náttúru, í 

ferðalögum er verið að sækjast eftir sanngildi náttúrunnar og þeirri áhættu sem hún getur 

búið yfir, áhættu sem gæti falist í því að komast í tæri við eitthvað óvænt. Ísland hefur verið 

kynnt sem fágætur staður þar sem ferðamaðurinn getur upplifað dýrð sköpunarverksins og 

þar sem áhrifamikið landslag minnir hann á lítillæti sitt og dauðleika sinn. Í gegnum óskýr 

mörk milli hins mannlega og yfirnáttúrulega getur sú hugsun kviknað að kannski sé ekki allt 

sem sýnist (Lund, 2013). 

 

Ísland er oftar en ekki kynnt sem náttúruperla og land goðsagna. Þjóðtrú og álfatrú 

hefur haft áhrif á sjálfsmynd Íslendinga og er enn drifkrafturinn að baki þeirri virðingu sem 

Íslendingar bera fyrir náttúrunni samkvæmt staðalímyndinni. Sú staðalímynd, af 

Íslendingum sem sérlega tengdum náttúrunni, er enn við lýði, og það þrátt fyrir árangur 

Íslendinga í vísindum ( Kirkpatrick, 2018). Það er ekki svo langt síðan farið var að tala um 

menningararf í íslensku samfélagi. Í grein Valdimars Hafstein (2006) telur hann upp hversu 

oft var minnst á menningararf í íslenskum fréttablöðum. Fyrir aldamótin 2000 var 
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menningararfur lítið nefndur en mikil aukning hefur orðið á 10 árum. Þessi aukningu má 

rekja til tengingu samtímans við söguna og hvaða sjónarhorn við viljum hafa á nútíma 

tilveru. Beiting hugtaksins menningararfs býr til afstöðu á því hvernig einstaklingur skilur 

umhverfi sitt og samfélag. Með því að notast við orðið menningararf er verið að setja ákveðin 

gildi á menningu; hvað viljum við sem samfélag halda í og hvað má missa sín? 

 

 Trú á Sí í Írlandi hefur fairð  töluvert minkandi, og að stórum hluta til tengist það 

áhrifum frá nýlenduherrum þar sem þjóðtrú Íra var smánuð. Einnig er hægt að álykta að Sí 

hafi fallið í skugga kaþólsku kirkjunnar þegar  kristnin tók yfir Evrópu. Þá hafa margar sögur 

glatast í þýðingu eða gleymst. Viðhorf til Sí í dag á Írlandi hefur breyst gífurlega og í dag er  

ekki eins mikið um hrifningu, virðingu eða  ótta við þessar verur sem tengjas Sí (Thompson,  

2004). Þegar við skoðum hvernig Írland notaði þjóðararf sinn og þjóðsögur sem söluvöru 

fyrir ferðamenn kemur í ljós að þeir blésu lífi í gamla siði og venjur sem forfeður þeirra 

höfðu tileinkað sér. Það er ekki lengur ótti við kirkjuna sem veldur því að Írar hafni 

þjóðsögum sínum og nú í dag er sú ímynd sem þeir draga upp af sjálfum sér þeir þættir sem 

geina Íra frá Englendingum. Hér er um að ræða menningu, tungumál og hefðir og hafa 

þjóðsögur Sí fengið meira gildi í samfélaginu aftur (Thompson, 2004). 

 

Þegar nýjungar koma inn í samfélag getur það haft slæmar afleiðingar ef litið er á 

þær sem andstæðu við þau gildi sem þegar eru til staðar í samfélaginu, og sem ógn við 

menningararf þjóðar. Þegar við horfum til sjálfsmyndar lands og þjóðar er mikilvægt að 

horfa til framtíðar jafnt og að byggja sjálfsímyndina á glæstri fortíð, þannig er hægt að nota 

fortíðina sem auðlind til að móta framtíðina (Hafstein, 2000). Í dag er boðið upp á alls kyns 

vörur sem tengjast álfum og huldufólki og einnig er í boði úrval af afþreyingu fyrir 

ferðamenn sem fjallar um þessa þjóðtrú íslendinga. Með því að bjóða upp á ferðaþjónustu 

sem tengist þjóðsögum og hjátrú íslendinga um álfa og huldufólk er verið að búa til vöru úr 

menningararfr þjóðarinnar. Getur þessi söluvara orðið til þess að þjóðsögur og þjóðararfur 

Íslendinga fái meira svigrúm í samfélaginu líkt og gerðist í Írlandi með sí trúna. Með því að 

endurvekja og viðhalda sögum um álfa og álagabletti er verið að veita þeim áframhaldandi 

líf í þjóðfélaginu. 
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 Gögn og aðferðir  

 

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við rannsókn, gagnaöflun, val 

á viðmælendum og hvernig framkvæmd rannsóknar fór fram.  

3.1 Aðferðafræði  

Við rannsókn þessa var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Með því að notast við 

slíkar rannsóknaraðferðir er fyrst og fremst verið að leitast eftir að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefni. Eru aðstæður og viðhorf fólks könnuð, en markmið felst ekki í því að alhæfa 

um niðurstöður heldur að greina ítarlega málefni og fá innsýn og upplifun viðmælanda. Með 

því að skoða viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum getur það veitt betri skilning og hægt er 

að að skoða og skilja  samhengi. Við eigindlegar rannsókaraðferðir er ekki notast við 

tölfræðileg gögn, heldur er þess í stað sóst eftir gögnum sem eiga að vera lýsandi og greining 

þeirra sett fram í orðum í stað talna og útskýringar tafla (Bryman, 2016).  

 

 Ástæða fyrir að velja eigindlegar rannsóknaraðferðir í stað megindlegra er að 

eigindlegar rannóknir byggjast á afleiðslu en ekki aðleiðslu líkt og megindlegar. En afleiðsla 

felst í því að rannsóknarferlið hefst vítt með rannsóknarspurningu eða spurningum sem áhugi 

er á að skoða, en með gagnaöflun þrengist viðfangsefnið og/eða til geta komið ný innslög 

eða nýjar áherslur með rannsóknarvinnu sem getur fært rannsókn á nýjar slóðir (Bryman, 

2016).   

 

Eigindleg rannsókn þessi flokkast undir tilviksrannsókn (e. case study) þar sem 

markmiðið er gera ítarlega greiningu á afmörkuðu viðfangsefni eða tilviki sem er sett í 

félagslegt eða sögulegt samhengi (Bryman, 2016). Í þessu tilviki er fjallað um birtingarmynd 

álfa og huldufólks í sjálfsmynd Íslendinga og hvernig sú ímynd kemur fram í ferðaþjónustu 

á Íslandi.  

 

 Kenning sem liggur til grundvallar þessarar rannsóknar er grunduð kenning (e. 

grounded theory) en slíkar aðferðir eru algengar í eigindlegum rannsóknum. Þar er nálgun á 

greiningu ganga miðuð út frá þeim gögnum sem aflað er á rannsóknarferlinu og að 

rannsakendur fari ekki af stað með ákveðna hugmynd um niðurstöðu áður en rannsókn er 

framkvæmd (Bryman, 2016).  

3.2 Viðfangsefni og gagnaöflun  

Gagnaöflun stóð frá 6. desember 2018 til 27. apríl 2019. Hver rannsókn hefst á hugmynd að 

viðfangsefni og getur sú hugmynd breyst og þróast með tímanum. Gögnum var aflað í 

gegnum heimildarýni þar sem rannsóknir á útgefnu fræðilegu viðfangsefni voru skoðaðar og 
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með því að framkvæma viðtöl við einstaklinga sem tengjast viðfangsefni rannsóknar á einn 

eða annan veg.  

 

  Þegar rannsókn var byrjuð að mótast í rétta átt var farið að velja viðmælendur sem 

áhugavert var að taka viðtal við. Upphaflega voru viðmælendur valdir markvisst (e. 

purposive sampling) og var einblínt á viðmælendur sem starfa við ferðaþjónustu sem tengist 

álfum og huldufólki. Þeir þátttakendur voru valdir út frá umtali (e. word of mouth) í 

samfélaginu og hafa verið í brennidepli þegar rætt er um álfa og huldufólk. Upphaflega var 

ákveðið að ræða við þrjá aðila, en í viðtölum fóru viðmælendur að benda á aðra aðila sem 

gæti verið tilvalið að ræða við, þar með var notast við snjóboltaúrtak (e. snowball sampling).  

3.3 Framkvæmd 

Framkvæmd voru þrjú viðtöl í persónu, þar sem viðtölin voru af hálfstöðluðu formi þar sem 

notast var við viðtalsramma sem gaf viðmælendum frelsi til að koma inn á nýtt viðfangsefni. 

Markmið hálfstaðlaðra viðtala er að öðlast aukinn skilning viðmælanda í stað þess að sækjast 

eftir staðhæfingu með því að tala við stærra úrtak, líkt og markmið megindlegra rannsókna 

er (Bryman, 2016). Einnig var haldið úti tölvusamskiptum við þrjá aðila þar sem lagðar voru 

fram fyrirfram ákveðnar spurningar, sem gætu þá flokkast undir staðlað viðtalsform.  

Þegar búið var að taka hvert viðtal var viðtalið afritað og greint, svo hægt væri að 

skrifa niður athugasemdir og hugleiðingar sem komu á meðan viðtalið átti sér stað. Í kjölfar 

afritunar var farið að kóða, þar sem notast var við opið kóðakerfi (e. open coding) í að greina 

viðtalsgögnin til að sjá lykilatriði, þá fyrst var viðtalsgögnum skipt upp í nokkur þemu til að 

sjá hvort eitthvert samhengi væri að myndast (Bryman, 2016). 

3.4 Val á viðmælendum 

Viðmælendur voru valdir aðilar sem störfuðu í ferðaþjónustu sem tengist álfum og 

huldufólki og einnig fræðimenn sem hafa fjallað um álfa og huldufólk í skrifum og á 

viðburðum. Einnig var farið í vettvangsferðir sem byggðust á þáttökurannsókn. Farið var á  

fyrirlestur um bókina Krossgötur þann 6. desember 2018 í Listaháskóla Íslands; í 

Álfaskólann sem hefur aðsetur í Síðumúla 31 þann 4. janúar 2019 og farið var í Álfagöngu 

þann 12. mars 2019 í Hafnarfirði.  

Allir viðmælendur samþykktu að koma fram undir nafni og að vísað yrði í það sem 

fram kom í viðtölunum. Viðmælendur voru:  

 

Arngrímur Viðar Ásgeirsson starfsmaður hjá Travel East. Símasamskipti og 

tölvusamskipti fóru fram frá 22. febrúar til 3. mars 2019.  

Bryndís Björgvinsdóttir rithöfundur, sem skrifaði bókina Krossgötur um álagabletti á 

Íslandi. Farið var á fyrirlestur í Listaháskóla Íslands 6. desember 2018 og 

tölvupóstasamskipti fóru fram frá 19. febrúar til 5. mars 2019.  

Ragnhildur Jónsdóttir eigandi og stofnandi Álfagarðsins í Hellisgerði. Átt var í 

tölvupóstsamskiptum sem fóru fram frá 19. febrúar til 27. febrúar 2019. 

Sigurbjörg Karlsdóttir stofnandi og leiðsögumaður Álfagöngunnar í Hafnarfirði. Viðtal fór 

fram 13. febrúar 2019 á Kaffi Laugalæk og farið var í Álfagöngu 12. Mars 2019.  
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Terry Gunnell Dósent í Þjóðfræði við Háskóla Íslands. Viðtal fór fram á skrifstofu hans í húsi 

Odda í Háskóla Íslands þann 6. mars.  
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 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar, farið verður yfir skoðanir og 

vangaveltur viðmælanda um álfa og huldufólk og birtingarmynd þeirra í menningu 

Íslendinga í dag og hvernig sú menning er sett fram í ferðaþjónustu. Verður niðurstöðunum 

skipt upp í mismunandi kafla eftir umræðuefni til að geta skoðað samhengið betur á milli 

viðmælanda. En viðmælendur verða kynntir betur og tenging þeirra við álfa og huldufólk 

útskýrð nánar. Verður fjallað almennt um álfa og huldufólk og hjátrú til að byrja með en því 

næst verður fjallað um sjálfsmynd Íslendinga og hvernig hún tengist hjátrú á álfum og 

huldufólk. Verður bæði fjallað um þá ímynd Íslendinga sem þeir hafa sjálfir af sér og þá 

ímynd sem notuð er í ferðaþjónustu. Að lokum verður mikilvægi álfa og huldufólks í 

ferðaþjónustu og sanngildi þess skoðað. 

4.1 Álfar og huldufólk 

Allir viðmælendur sem valdir voru tengjast álfum og huldufólki á einn eða annan veg, hvort 

sem það er með því að bjóða upp á afþreyingu fyrir ferðamenn eða sem heimafólk sem 

tengist álfum og huldufólki eða hafur mikinn áhuga á þeim. Þegar var rætt við þá um 

hugmyndir þeirra um álfa og huldufólk má sjá að svör þeirra voru mismunandi. Þegar 

Ragnhildur, eigandi Álfagarðsins í Hellisgerði ásamt Lárusi eiginmanni sínum, var spurð um 

álfa og áhugann fyrir því að starfa í ferðaþjónustu sem tengist álfum svaraði hún: 

 

„Ég hef alltaf verið í sambandi við álfa, huldufólk, engla og forfeður… það er auðvitað mjög 

mismunandi hvaða álit eða hvernig fólk sér þessi mál sem fjalla um álfa og huldufólk.“ 

 

Ragnhildur hefur starfað sem miðill lengi og hefur verið í nánu sambandi við álfa og 

huldufólk frá því að hún var lítil. Ragnhildur opnaði Álfagarðinn vegna eftirspurnar frá 

álfheimum þar sem hún hafði lofað því að tala fyrir hönd þeirra. Hún hefur skrifað og gefið 

út bækur í samstarfi við vinkonu sína Púldu sem er huldukona.  

 

 Sigurbjörg, kölluð Sibba, er lærður leiðsögumaður og hefur langt nám í þjóðfræði við 

Háskóla Íslands að baki, en hún býður upp á Álfagöngu í miðborg Hafnarfjarðar, þar sem 

einn stærsta álagablett á Íslandi er að finna. Álfagangan er um klukkutíma göngutúr þar sem 

Sibba fer með ferðamenn að álagablettum og álfasteinum  og segir sögur af sambandi 

Hafnfirðinga og álfa og huldufólks. Hún byrjar ferðina á að segja söguna sem vísað er í í 

fræðikafla um uppruna álfa, út frá sögunni þar sem Guð breytir öllum óhreinu börnum Evu 

og Adams í álfa og huldufólk. Í viðtali við Sibbu var rætt um álfa og hjátrú en sjálf hefur hún 

ekki séð álf eða huldufólk í göngum sínum. Hins vegar hafa þeir birst henni í draumum. 

Sibba talar um munninn á hjátrú og trú á álfum og huldufólki og gerir greinarmun á þessu 

tvennu: 
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Hjátrú, er það ekki bara eitthvað einfaldara en álfar, heldur en trú, því að hérna eru 

álfar, ég geri mikinn greinarmun á því að segja að ég trúi á álfa og því að segja að 

álfar séu til, að það sé meira en það sem augað sér. Ég held að Íslendingar séu 

hjátrúarfullir þegar kemur að því að ganga ekki undir stiga eða þegar svartur köttur 

hleypur fyrir framan bílinn þinn. 

 Sögur af álfum og huldufólki eru þekktar í íslenskri menningu en það eru ekki allir sem hafa 

haft áhuga á þessum sögusögnum eða trúa á tilveru þeirra. Bryndís Björgvinsdóttir er 

þjóðfræðingur og rithöfundur sem gaf nýlega út bókina Krossgötur, þar sem hún fjallar um 

álagabletti á Íslandi. Á fyrirlestri Bryndísar útskýrir hún titil bókarinnar en hann vísar í 

þjóðsöguna um að ef maður situr á krossgötum að nóttu til munu álfar birtast og reyna að 

lokka mann til sín. Þá er alveg bannað að svara eða þiggja boð þeirra. Munu álfarnir reyna 

að sannfæra mann með alls kyns gylliboðum og oft reyna þeir að bjóða gersemar svo sem 

gull og skart. Ef maður nær að standast allar freistingarnar fær maður að eiga allt sem manni 

var boðið. En maður svarar eða þiggur einhverja af gjöfunum sem álfar bjóða þá verða menn 

vitstola.  

  Bryndís sagði að þetta viðfangsefni hafði aldrei vakið mikinn áhuga hjá sér en það var 

ekki fyrr en að vinkona hennar var að fara af stað með verkefni sem tengdist álagablettum 

og var staðsett á æskuslóðum Bryndísar í Hafnarfirði að hún fann fyrir því hversu sterka 

tengingu hún hafði við þessa svokölluðu trú á álfa.  

 

Þegar ég tók að sjá þá sterku tengingu sem þessi trú hefur við til dæmis heimsspeki, 

trúarbrögð, tengsl við nærumhverfið og náungann og þá hugmynd að náttúra hefði 

eigingildi, hefði sitt eigið gildi óháð manninum, sem ég heillaðist þessari hjátrú. 

 

Að mati viðmælanda þá eru álfar og huldufólk hluti af náttúrunni og því hluti af nærumhverfi 

okkar, það er þó misræmi á milli upplifunar einstaklinga á þeim og hvort þeir séu hluti af 

sagnamenningu lands og þjóðar eða hvort þeir séu hluti af okkar nærumhverfi og séu hluti 

af okkar daglega lífi. Ragnhildur á í nánu sambandi við vini sína í álfheimum og Bryndís 

finnur tengingu við þessa hjátrú, en hvað er hjátrú?   

4.1.1 Hjátrú  

Það er erfitt að skilagreina hjátrú og voru viðmælendur einmitt spurðir þessarar spurningar: 

Hvað er hjátrú? Það var áhugavert að sjá hvað þessi spurning dró fram ólík svör og viðbrögð, 

því þótt að hjátrú sé oft hluti af umræðunni í hinu daglega lífi þá er kannski ekki eins oft 

fjallað um hvað orðið sjálft merkir. Þegar Bryndís var spurð út í merkingu orðsins vísar hún 

til skilgreiningu sem er notuð í kennslu í þjóðfræði:  

 

Hjátrú er skilgreind innan þjóðfræðinnar sem trú sem þrífst á ákveðnum  hópum, og 

geta þeir verið smáir jafnt sem stórir.  Er sú trú ekki kennd, iðkuð eða predikuð á 

vegum opinberra stofnana til að mynda. Þess vegna má segja að trú á álfa sé hjátrú 

en kristnitrú ekki. Hjátrú stendur til hliðar við kerfið.   

 

Rætt var við Terry Gunnell sem er dósent í þjóðfræði við Háskóla Íslands um álfa, huldufólk 

og hjátrú. Þegar spurt var út í hjátrú, talaði hann um merkingu orðsins á 19. öld og til dagsins 

í dag og mismuninn á orðinu eftir menningu og löndum. Terry segir þá að upplifun 
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einstaklinga á orðinu hjátrú sé oft neikvæð og þá sé hjátrú oft notað yfir bábiljur á 19. öld. Í 

dag,  líkt og á Bretlandi, er hjátrú eða „superstition“ oft notað yfir villitrú, eitthvað sem er 

ekki trúað á. Hugmyndir Terrys um hjátrú Íslendinga beinast meira að því hvernig örlagatrú 

er rík í Íslendingum, en hún var áður mjög algeng í Noregi og í Bretlandi fyrir fyrri 

heimstyrjöld. Hjátrúin eða örlagatrúin kom frá sögum sem fólk var alið upp við, sögum um 

að eitthvað gæti gerst.  

Hjátrú er bara visst stig af trú, þetta er svona ákveðin verndartrú sem reyndar má 

finna að sumu leyti í galdrabókum. En líkt og bábiljur þá er merking orðsins 

mismunandi. En að stugga ekki við örlögunum. Síðan er það „superstition“, en það er 

eins og hefðir sem maður gerir áður en maður fer í flug, eða í stríð eða bara áður en 

maður spilar fótboltaleik, þú klæðir þig fyrst í vinstri sokkinn og svo hægri. Það er 

annað. 

 

Þegar Ragnhildur var spurð út í hvað hjátrú væri og hvort álfar og huldufólk gæti talist til 

hjátrúar þá velti hún sér spurningunni fyrir sér, hún sagði að henni þætti orðið sjálft frekar 

undarlegt: 

 

Trú á hverju? Af hverju er trú á náttúruna og hennar verur eitthvað meira „hjá“ eða 

til hliðar en trú á skapara þeirrar náttúru og vera…það að vinna með álfum, 

framliðnum, englum eða öðrum verum af ýmsum víddum, hefur aldrei fjallað um trú 

hjá mér. 

 

Hún talar um hvernig vinnan hennar leyfir henni að stúdera hvað og hverjir það eru sem hún 

heyrir í og sér og með því getur hún veitt þeim aðstoð sem leita til hennar. En sjálf lítur hún 

ekki á álfa og huldufólk og aðrar verur sem guði heldur vini sína og jafningja. Hún talar þó 

um hvernig álfar og dvergar hafa í Ásatrú verið kallaðir til af guðunum til aðstoðar og mikil 

samvinna var á milli þessara heima.  

 

Terry Gunnell vill þá frekar nota orðið hjátrú yfir kristna trú Íslendinga, því kristnitrúin 

er mjög sterk hjá Íslendingum og má sjá það í gegnum þjóðsögur. Hins vegar má sjá ólíka 

iðkun á kristinni trú hjá Íslendingum miðað við aðrar þjóðir þar sem Íslendingar almennt 

fara ekki í kirkju nema farið sé í brúðkaup eða jarðarfarir og þekking á biblíunni er ekki eins 

mikil og í öðrum löndum með álíka stórt hlutfall þeirra sem segist vera kristnir. Terry nefnir 

að á Íslandi segjast um 60% trúa á Guð kærleik og nefnir að Pétur Pétursson, sonur biskups, 

hafi sagt að Íslendingar væru kristnir þrátt fyrir kirkjuna. Þetta er í raun lærð barnatrú og því 

að mati Terry er kristnitrú hjátrú Íslendinga. En hvernig sjá Íslendingar sjálfa sig, hvaða 

sjálfsmynd hefur Íslendingur hver er birtingarmynd hennar í ferðaþjónustu? 

 

4.1.2  Birtingarmynd sjálfsmyndar Íslendinga  

Spurningar um sjálfsmynd og ímynd vakna oft upp hjá einstaklingum og þjóðum á 

tímamótum. Hver erum við? Hvað bindur okkur saman og dregur okkur í sundur frá öðrum? 

Hver er  fortíðin og hver er framtíðin? Slíkar spurningar eru algengar á tímamótum, þegar 

nýjar stefnur koma sem gætu ógnað gömlum gildum. En ímynd er breytanleg með tímanum. 

Náttúra og landslag getur verið einkennandi fyrir sjálfsímynd þjóðar en með komu nýrra 

strauma og hugmynda um framtíð lands tekur fortíðarþrá og hugsun til rómantíkurinnar í 
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náttúru oft yfir og barist er fyrir að varðveita hana og menningararf þjóðar (Tilley, 2006). 

Þegar Terry var spurður út sjálfsmynd Íslendinga og hvernig Íslendingar vilja kynna land 

sína og þjóð út á við talar Terry um tvíhyggju Íslendinga og að sjálfsmynd þeirra tengist 

þessari tvíhyggju mjög.  

 

Allt sem Íslendingur gerir hefur tvær hliðar. Hefur minnimáttarkennd og heldur því 

fram að það sé ekki hægt að gera neitt í veröldinni án þess að tala við Íslendinga fyrst. 

Íslendingar eru svona, það eru tvær hliðar á öllu. Hann byrjar á því að segja A en 

endar á því að segja B. Hann byrjar á því að vera vinstri grænn en endar á því að vera 

sjálfstæðismaður í sömu setningu. 

 

Mat Terrys á Íslendingum er að þeir fagni þeirri ímynd sem gerir þá frábrugðna öðrum 

þjóðum og séu stoltir af að teljast pínu skrýtnir, en á sama tíma vilja þeir falla í þvöguna og 

vera samþykktir af stórveldum og líta á sig sem ákveðið lítið stórveldi. Fyrstu Íslendingarnir 

sem vöktu athygli heimsins voru einmitt stimplaðir sem öðruvísi og skrýtnir, hér er átt við 

söngkonuna Björk Guðmundsdóttur og hljómsveitina SigurRós. En tónlist þeirra hefur oft 

verið líkt við íslenska landslagið og oft mynduð tenging þar á milli. Þegar viðmælendur voru 

spurðir út í samband Íslendinga og náttúrunnar vildu flestir segja að tengslin væru jafnvel 

meiri en hjá nágrannaþjóðum í Evrópu. Terry talar um viðhorf Íslendinga gagnvart 

náttúrunni sem ólíkt öðrum þjóðum vegna þess hversu ófyrirsjáanlegt það er: 

 Landið er svo óöruggt, þú veist aldrei hvenær hver gæti myndast undir gólfinu hjá 

þér. En landið er lifandi og í því búa lifandi verur, hinn venjulegi Íslendingur skynjar 

landið sem lifandi landslag. Það er ekki margir útlendingar sem koma til Íslands og 

skilja þessi öfl í landinu, húsið þitt getur verið eyðilagt af einhverju sem þú sérð ekki, 

svo sem jarðskjálftum, vindurinn mótar landslag. Landið getur hreyft sig, landið talar 

við þig. Þú stendur hjá jökli og maður heyrir hvernig hann gnýr. Trú á álfa og 

huldufólk er einhvern veginn persónugerving af þessu lifandi landslagi.  

 

Að mati Sibbu getur þetta óörugga landslag verið ástæðan fyrir hugmyndafræði Íslendinga 

þegar kemur að óraunsærri bjartsýni. Maður getur verið búinn að skipuleggja fram í tímann 

og svo kemur eldgos og allt sem þú átt er horfið. Þetta verður að reddast og kannski vegna 

þess hugarfars um að allt muni ganga upp hefur íslenska samfélagið getað afkastað svo 

miklu. Það er ekki hægt að stjórna landslaginu. Sigurbjörg veltir fyrir sér hvað orðatiltækið 

„þetta reddast“ getur þýtt í raun og veru:  

Kannski er þetta ákveðin uppreisn við nýlenduherra áður fyrr, þeir reyndu að stjórna 

okkur og stjórna landinu en eins og Íslendingar vita þá getur verið erfitt að reyna að 

stjórna landinu þegar náttúruöflin í því eru hömlulaus. Kannski er þessi bjartsýni 

einhverskonar mótsögn gagnvart yfirráðum Danaveldis.  

 

Þegar rætt var við Sibbu um sjálfsmynd Íslendinga, og tengingu hennar við landslagið og 

náttúruna, talar hún um viðhorf til trúar hér á landi. Hún er kannski ekki einungis tengd 

trúarbrögðum heldur getur líka verið hugmyndafræði og í þessu tilviki er átt við orðatiltækið 

sem heyrist oft á vörum Íslendinga „þetta reddast“. Sigurbjörg segir svo: 
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Hin týpíski Íslendingur trúir því að allt muni reddast, sama hversu fáránlegt það er. 

Þetta ætti að vera trú útaf fyrir sig. Það er eins og þeir trúi því að peningurinn muni 

birtast einhversstaðar og redda þessu. Ég veit að Skandinövum finnst við Íslendingar 

uppátækjasamir og ekki nógu varkárir…Íslendingar eru náttúrulega svolítið brjálaðir 

í hnotskurn í því sem við ætlum að gera og kannski þess vegna er samfélagið eins og 

það er. Það búa 350.000 manns á Íslandi og það er ekkert raunverulegt hvernig 

samfélag við rekum. Með marga háskóla, sjúkrahús og hátt menntunarstig. En þeir 

vinna mikið til að standast þessar kröfur.  

Þessa tvíhyggju má finna í alls kyns formum sjálfsmyndar Íslendinga og þegar við skoðum 

samband Íslendinga og álfa og huldufólks. Það eru margir sem segast ekki trúa á tilveru álfa 

og huldufólks en á sama tíma vilja þeir ekki afneita þeim. Þetta hugarfar kom upp í öllum 

viðtölum rannsóknarinnar, þessi örlagatrú er því að mati viðmælanda mjög rík í Íslendingum. 

Það er að storka ekki örlögunum enda eru til margar sögur um samskipti á milli álfa og 

mannfólks þar sem álfum var sýnd vanvirðing að einhverju leyti og kom það niður á 

mannfólkinu. Sögur af álagablettum sem hafa verið vanhelgaðir eru algengar, eru slíkar 

sögur að koma upp á aftur og aftur og þá tengjast þær oft gerðar nýs vegar sem fer inn á 

álagabletti.  

4.2 Álfar og huldufólk í ferðaþjónustu  

Í íslenskri ferðaþjónustu er ekki óalgengt að sagðar séu sögur af álfum og huldurfólki þegar 

farið er í ferðir um landið. Eftirspurn eftir þessum sögum hefur verið mikil og eru ferðamenn 

oft forvitnir um að fá að vita meira. Vegna þessarar eftirspurnar hefur sprottið upp afþreying 

sem eru tileinkuð álfum og huldufólki. Í þessari afþreyingu er farið með ferðamenn í ferðalag 

sem tengist þessum menningararfi Íslendinga, hvort sem það er í gegnum sögur eða á staði 

þar sem álagablettir eru hluti af samfélagi og náttúru. Rætt var  við Arngrím sem vinnur hjá 

Travel East á Austfjörðum. Fyrirtækið býður upp á í 3-5 daga gönguferð sem kallast In 

footsteps of the elves. Í göngunni er farið upp á fjalllendið og er einn áfangastaðurinn í 

göngunni Álfaborg. Arngrímur segir að álfar og huldufólk hafi alltaf verið stór hluti af 

menningu og ferðaþjónustunni á Borgarfirði Eystra og hafi hann boðið upp á þessar göngur 

í 10 ár. Í göngunni fá ferðamenn að heyra sögur um álfa og huldufólk sem tengjast þeim 

stöðum sem þeir heimsækja og hvernig þessar sögur tengjast samfélagi Íslendinga í dag svo 

sem í gegnum trú og nafngiftir staða.   

 

Magnús Skarphéðinsson skólastjóri Álfaskólans segir svipaða sögu um upphaf 

Álfaskólans, en sjálfur segir hann að hann eigi stærsta safn af álfasögum þar sem hann hefur 

verið að safna frásögnum frá landsmönnum í mörg ár. Því var oft leitað til hans af 

leiðsögumönnum sem vildu fá hann til að segja ferðamönnum sögur af álfum og huldufólki. 

Það var árið 1987 sem hann stofnaði Álfaskólann og hafa nú komið til hans yfir 10.000 

manns til að hlusta og fræðast um álfa Íslands. Magnús leiðir ferðamenn í ferðalag með 

sögusögnum og veitir þeim innsýn í samfélag sem byggist á samvinnu milli álfa og 

huldufólks og manna. Nemendur skólans fá að kynnast íslenskri menningu í gegnum sögur 

og mat, þar sem Magnús býður upp á brauðmeti að íslenskum máta og íslenskar pönnukökur 

með sultu og rjóma. Nemendur fá tækifæri til að ræða við hann um álfa og spyrja spurninga.  

 

Eins og áður hefur verið nefnt býður Sibba uppá gönguferðir um Hafnarfjörð þar sem 

heimsóttir eru nokkrir álagablettir í hjarta Hafnarfjarðar og hjá hverjum álagabletti eru 
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sagðar sögur af samskipti manna og álfa og huldufólks í gegnum tímanna rás, frá því að 

Hafnafjörður var byggjast upp og af því hvernig þessir álagablettir hafi haft mikilvægt 

hlutverk í að móta það landslag sem er Hafnarfjörður í dag. Í göngunni var farið að Álfhóli 

sem er stór steinn sem sagður er vera álfasteinn. Steinninn stendur í Merkurgötu og fær að 

njóta friðhelgi í miðri götunni. En Sibba segir ferðamönnum söguna af því þegar að byggja 

átti íbúðarhús í Merkurgötu og að eigandi lóðar þar sem Álfahóll stendur hafi ætlað að færa 

steininn. Til þess að færa steininn af lóð sinni þurfti hann að brjóta hann niður í minni 

einingar, en sama hvað hann reyndi þá tókst honum ekki að brjóta steininn. Hafi nágranni 

hans varað hann við og sagt honum að í honum byggi álfur sem ekki væri par sáttur við það 

að hann ætlaði að eyðileggja heimili hans. Við þetta hætti maðurinn við að færa steininn og 

hefur Álfahóll fengið að vera í miðri götunni óáreittur síðan. Í stað þess að færa steininn 

hefur gatan verið aðlöguð að Álfahól og má sjá járn standa út úr steininum sem voru notuð 

til þess að reyna kljúfa hann. Þetta er ein af mörgum sögum Sibbu í göngunni og er þessi 

saga ekki einsdæmi um framkvæmdir sem hafa verið stöðvaðar vegna álagabletta. Sibba 

starfaði á upplýsingamiðstöð Hafnarfjarðar áður en hún byrjaði með Álfagönguna og þegar 

hún starfaði á upplýsingamiðstöðinni komu oft ferðamenn að kaupa kort sem Erla 

Stefánsdóttir, þekktur sjáandi, hafði teiknað af álagablettum og landlínum í Hafnarfirði. 

Þegar ferðamenn keyptu kortið báðu þeir oft um frekari upplýsingar um álfa og vildu ólmir 

heyra sögur af þeim. Varð þetta kveikjan að Álfagöngunni, að sögn Sibbu. Töluvert hefur 

verið framleitt af kvikmyndum og sjónvarpsþáttum um álfa og huldufólk erlendis og er þetta 

landkynning sem Ísland fær. Áhugi ferðamanna eykst á því að heyra sögur af þessum verum 

frá heimamönnum: 

 

Það er náttúrulega búið að gera svo mikið af sjónvarpsþáttum og viðtölum í blöðum 

og í ferðabókum og þar sem álfarnir eru kynntir, að fólk hefur bara heyrt þetta og sér 

þetta í sjónvarpinu og heyrt af þessu frá ferðmönnum sem hefur komið og er að segja 

öðrum frá upplifun sinni á Íslandi.  

 

Það er mikið um að erlendir fjölmiðlar sæki í viðmælendur til að ræða um álfa og huldufólk 

og tengingu þess við Ísland, náttúruna og samfélag. Hafa Magnús, Ragnhildur, Sibba og 

Terry öll fundið fyrir miklum áhuga erlendra fjölmiðlamanna til að ræða um þetta 

viðfangsefni  og kallar Terry þessa erlendu fjölmiðla vorboða, þar sem það virðist sem svo 

að þeir hringi alltaf í Terry þegar fer að vora. Sjálf þurfti Ragnhildur að stækka við sig þar 

sem aðstaða hennar í Hafnarfirði var orðin of lítil til þess að taka á móti öllum þessum fjölda 

ferðamanna og fjölmiðla.  

Ragnhildur býður þó upp á aðeins öðruvísi afþreyingu en Arngrímur, Sibba og Magnús 

þar sem hún er sjáandi og því fá ferðamenn ekki bara sögur heldur tækifæri til að komast í 

snertingu við áfla og huldufólk og þær verur sem Ragnhildur er í sambandi við. Álfagöngur 

hennar í Hellisgerði byggjast á fræðslu og fyrirlestrum en sjálf segist hún fá mikið af sögum 

frá fólki sem kemur til hennar: 

Það eru ferðamenn sem koma frá öllum heimshornum sem sækja í að heyra um álfa 

og huldufólk. Það þráir að heyra alvöru sögur og tengsl. Fólki í dag er umhugað um 

náttúruna og sækir hingað til lands, í friðinn og fegurðina. Það vill sjá magnaða 

náttúru og allar hennar verur. Fólk leitar að staðfestingu á þessum tengslum og eins 

konar öryggistilfinningu þar sem það getur komið og deilt sinni upplifun og reynslu af 

álfum og öðrum verum úr álfheiminum.  
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Að sögn Ragnhildar er fólk oft komið til Íslands til að finna tengsl sín við náttúruna aftur, 

sem ákveðna meðferð við álagi og öngþveiti stórborgarinnar, til að finna tengsl sín við 

náttúruna sem er óðum að týnast í nútíma stórborgum og efnishyggju.  

4.2.1 Sanngildið í afþreyingu sem tengist álfum og huldufólki  

Ef það er tenging við náttúruna sem ferðamenn  leita í, af hverju þá að velja að fara í 

afþreyingu sem tengist álfum, af hverju ekki að fara í dagsferð um suðurstönd Íslands eða 

Gullna hringinn? Hverju eru ferðamenn að leitast eftir þegar þeir sækja í afþreyingu hér á 

Íslandi eins og álfagöngur og álfaskóla? Arngrímur vill flokka ástæður ferðamanna til að 

sækja í þessar ferðir niður í fjóra flokka, og raðar þeim eftir því hversu mikið það trúir á álfa 

og huldufólk og allar þær verur náttúrunnar sem sjást ekki alltaf. Flokkar  hann hópanna 

svohljóðandi: 

 

- Hópur 1. Ferðamenn sem hlæja þegar við minnumst á álfa og huldufólk í göngunni 

og telja þessar sögusagnir bull. 

- Hópur 2. Ferðamenn sem trúa ekki á þessar sögusagnir en bera virðingu fyrir því að 

aðrir trúa á þá.  

- Hópur 3. Ferðamenn sem eru meðvitaðir um að það er eitthvað meira í þessum heimi 

sem við getum ekki séð né snert og því er mögulegt að álfar og huldufólk séu til.  

- Hópur 4. Ferðamenn sem eru sannfærðir um að álfar og huldufólk séu til og vilja 

heimsækja álagabletti.  

Hann telur helstu ástæðuna fyrir því að velja þessa göngu í stað samskonar göngu þar sem 

áhersla er ekki lögð á álfa og huldufólk, sé að trúin sé í sjálfu sér áhugaverð, sem og það að 

fá að hlusta á þessar sögur frá heimamönnum og finna fyrir sanngildinu. 

 

Ragnhildur segir að það sé mjög heillandi að hugsa til þess hvaða hvatar liggi á bak 

við áhuga ferðamanna á því að koma til hennar og Lárusar í Hellisgerði. Þetta er griðastaður 

fyrir ferðamenn, bæði til að heyra sögur og deila sínum eigin, margir ferðamenn finna fyrir 

öryggi hjá þeim og segja þeim sögur sem þeir hafa aldrei sagt neinum áður. Ragnhildur segir 

að það séu álfar alls staðar í heiminum. Þeir  búi á landsvæðum sem eru ekki of skemmd eða 

menguð og því leitar fólk í að koma hingað þar sem náttúran er óspillt til að finna fyrir 

þessum tengslum og fá staðfestingu á þeim. Því telur hún að margir sem komi til hennar séu 

að sækjast eftir skjólhúsi: 

 

Einskonar tilfinning um að hafa öruggan stað til að „koma út úr skápnum“ með það 

að fólk eigi í vinasambandi við verur úr Álfheimum. Þetta er nefnilega alls ekki 

séríslenskt. En, við erum svo lánsöm að hafa haldið þessum tengingum opnum á milli 

heimana, þrátt fyrir trúarbragðabreytingar og nútímavæðingu. Undanfarin 100 ár 

höfum við kannski meira hvíslað um tengslin en talað upphátt, en þó ekki alltaf og 

stundum fara sögur af samskiptum á milli heima mjög hátt…Öll frumbyggjatrú, alls 

staðar á jörðinni, byggir á þessum tengslum á milli heima. Sögurnar eru svipaðar og 

tengslin þau sömu, bara notuð önnur heiti á verunum. Við Íslendingar þurfum að muna 

hvað við erum lánsöm að hafa ekki alveg lokað á þessi tengsl. Næstum allir Íslendingar 

hafa reynslu eða þekkja einhvern sem hefur hitt eða dreymt álf eða huldufólk.  

 

Að sögn þeirra sem var rætt við um hvata ferðamanna til að sækja þessa afþreyingu, er ein 

ástæðan sú að ná að hlusta á sögur af þessum samskiptum milli mannheima og álfheima 
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hvort sem þeir trúa þeim frásögnum eða ekki. Þeir sækjast í að hlusta á sögur af fólki sem 

trúir á álfa. Enda eiga Magnús, Ragnhildur og Sibba það sameiginlegt að helsta spurningin 

sem þeir fá frá ferðamönnum er: Hefur þú séð álf? Þó er einnig spurt mikið út í þessi tengsl 

milli álfa og manna og hvort það sé til einhver staðfesting á tilveru þeirra. Þá má segja að 

það sé mismunandi hvað fólk telur vera staðfesting. Magnús segir að allir Íslendingar þekki 

einhvern sem hafi sögu aðs egja af álfum, huldufólki og draugum. Því sé þetta bara hluti af 

samfélaginu og Íslendingar alist upp í kringum sögur af verum úr náttúrunni sem mætti líta 

á sem lærdóm og samþykkt fyrirbæri. Það er því ekki þörf á að sækjast eftir frekari 

staðfestingu. Terry talar um þessar sögur sem börn alast upp við að heyra og útskýrir hvernig 

þessi hefð hefur áhrif á Íslendinga og erlenda ferðamenn: 

 

 Þessi trú á verur sem er eitthvað meira en hjátrú, sem er náttúrulega gaman fyrir 

krakkana að alast upp með, þannig að alast upp með trú af þessu tagi. Erlendir 

blaðamenn eru mjög hrifnir af því að að ég segi að Íslendingar kenna börnum sínum 

þessar sögur og virðingu fyrir þeim og náttúrunni. Þetta er fallegt, þetta er gaman að 

þetta er einstakt sem er ekki annarstaðar. Þess vegna koma útlendingar til Íslands því 

þeir sakna þess.  

 Álfaganga Sibbu endar á sögu við hús þar sem mæðgur bjuggu. Það var um miðja nótt 

sem þær vöknuðu báðar við ofsalæti fyrir utan húsið þeirra, það var eins og það væri verið 

að draga þunga hluti eftir steinhellunum og mikill skarkali. Þegar þær fóru að leita að 

orsökum hávaðans sáu þær ekkert. Þetta var um miðjan júni og næturnar því bjartar en fyrir 

utan húsið var enginn og engin ummerki hávaðans. Fóru því mæðgur aftur að sofa en í 

draumi þeirra beggja birtist myndarlegur maður sem baðst afsökunar á því að hafa vakið þær 

og sagði þeim að hann hefði verið að flytja. Daginn eftir ræddu þær um þennan einkennilega 

draum sem þær hefðu báðar átt og ákváðu að skrifa um þessa upplifun sína og birta sögu 

sína í blaði einu. Endaði saga þeirra á þessum orðum: „Hvort þið trúið þessu eða ekki er 

alfarið undir ykkur komið“ og eru það lokaorð Sibbu í sinni ferð. Má segja að þessi setning 

sé afar lýsandi fyrir viðhorf Íslendinga til þessa hluta menningararfs síns.  

4.2.2  Frá hinu frábrugðna að hinu eftirsótta  

Þótt að ekki allir Íslendingar trúi á álfa og huldufólk eru flestir ekki tilbúnir að útiloka tilveru 

þeirra. Hvort það megi rekja til örlagatrúar, sem virðist vera rík í Íslendingum, eða hvort það 

er vegna þess að Íslendingum líki vel að vera frábrugðnir öðrum er óljóst. Líkt og Terry 

nefnir líkar Íslendingum vel að vera skrýtnir, enda hefur Ísland fengið landkynningu í 

gegnum tónlistarfólk sem telst frábrugðið líkt og söngkonan Björk og SigurRós. Hefur tónlist 

þeirra oft verið tengd við náttúru Íslands og ákveðin táknmynd Íslands landslags. Ragnhildur 

útskýrir þetta einstaka samband Íslendinga við náttúruna: 

 

 

 

Íslendingar hafa alla tíð verið í sambandi við verur landsins. Þau tengsl eru alveg frá 

upphafi landnáms hér og komu fram í fyrstu lögum sem sett voru á Íslandi. Þessi tengsl 

hafa fylgt bæði Keltum og Norðmönnum sem komu hingað en hafa haldist betur hérna 

alla tíð… Við búum í nánum tengslum við náttúruna á Íslandi, hvort sem okkur líkar 

betur eða verr, þegar veður geisa eða eldfjöll og jarðskjálftar láta á sér kræla. Þá 

leynir það sér ekkert að Náttúran er okkur svo miklu yfirsterkari, sama hvað við 

reynum að beisla hana og temja.  
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Þegar rætt var við viðmælendur um tengsl Íslendinga við náttúruna og hvernig 

tengsl ferðamanna eru við hana, nefnir Sibba að ferðamenn þekki kannski ekki eins vel og 

Íslendingar þessa ofsafengu náttúru þar sem hættur leynast víða og veður breytist á einu 

augnabliki. Þetta landslag hefur  mótað viðhorf Íslendinga til náttúrunnar og lífsins og því 

kannski sem einkennisorð þjóðarinnar er „þetta reddast“. Þú veist aldrei hvenær Katla gýs 

og því óþarfi að vera stressa sig á framtíðinni. Það sem gerist gerist. Eru Íslendingar því 

kannski móttækilegri fyrir því að það sé kannski eitthvað meira þarna úti en það sem augað 

sér. Bryndís vitnar í Valdimar Tr. Hafsteins og talar um rómantíkina í þessu viðhorfi 

Íslendinga til náttúrunnar: 

Álfar á tímabili, og það gildir kannski sérstaklega í dag, hafi verið eins konar 

tákngerving gamla íslenska sveitasamfélagsins. Það er til dæmis áhugavert að þeir 

virðast hafa staðnað þar að nokkru leyti, til dæmis þegar þeim er lýst þá eru 

lifnaðarhættir þeirra líkt og Íslendinga frá 19. öld. Þeir halda sauðfé og annan 

búpening og eru klæddir í föt frá þeim tíma. Að einhverju leyti má sjá þetta sem 

endurvarp frá fortíðinni. Og þá um leið einhversskonar sérstöðu sem við viljum halda 

í gagnvart erlendum áhrifum svo sem hernámi.  

Í betri stofu Icelandair á Leifsstöð er búið að gera nákvæma eftirlíkingu af álfasteininum 

Grásteini, stendur eftirlíkingin á þeim stað í flugstöðinni sem ekki allir hafa aðgang að heldur 

þeir sem hafa borgað fyrir þjónustu betri stofunnar. Hvaða skilaboð er verið að gefa með því 

að hafa eftirlíkingu af álfasteini á þessum stað? Bryndís skrifar um Grástein í bók sinni og 

þegar hún var spurð út tilgang Grásteins í betri stofunni svaraði hún: 

 

Líklegast á verkið að minna fólk á þá álfatrú eða álfahefð sem hér hefur verið. 

Upplifun af verkinu hlýtur að vera háð vitneskju fólks um þessa hefð. Að einhverju 

leyti passar álfasteinn ekki inn í manngert umhverfi, þar sem hann er færður inn í hús, 

ofan á parket, í nokkuð lokuðu rými – það er allt í andstöðu við þá hugmynd að álfar 

séu náttúruvættir sem lifa til hliðar við manngert umhverfi. Ég held að fólk geti því 

ýmist upplifað þetta verk sem skemmtilega áminningu um þessa hefð – eða sem 

óþægilega nálgun á þessa álfahefð þar sem það lögmál ríkir, að maðurinn skuli ekki 

hrófla við í verustöðum álfa, því annars hljóti hann bágt fyrir.  

 

Með því að viðurkenna að um sé að ræða álfastein er verið að ýta undir þennan menningararf 

Íslendinga á þjóðsögum sem tengjast álfum og huldufólki. Með því að gefa því rými er hægt 

að segja að það sé verið að leyfa því sem er frábrugðið að vera á stað sem er ætlaður hópi 

fólks sem gæti flokkast í efri stétt samfélagsins. Þannig sé verið að vöruvæða hið frábrugðna 

og gera það eftirsóknarvert.  

4.2.3  Mikilvægi álfa og huldufólks í ferðaþjónustu  

Framtíð ferðaþjónustunnar á Íslandi er verið móta og því er mikilvægt að spyrja hvaða vægi 

hefur afþreying í ferðaþjónustu fyrir Ísland? Hver er framtíð hennar? Þegar viðmælendur 

voru spurðir þessarar spurningar voru þeir eindregið sammála um mikilvægi þess að veita 

ferðamönnum innsýn í þjóðararf Íslendinga. Sibba ræðir um markaðssetningu hans í gegnum 

árin en finnst henni þessi ímynd Íslendinga ekki hafa verið fullnýtt: 
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Það er ekkert búið að hæpa þetta upp eða neitt svoleiðiðs, þetta er bara hluti af 

þjóðtrúnni, þetta er bara hluti af því sem við þekkjum hérna. 

 

Hún telur vinnu sína mjög mikilvæga þar sem hún er að halda gamalli sagnahefð Íslendinga 

lifandi. Hún varðveitir þá hefð sem sögumenn höfðu í gamla daga, þar sem þeir flökkuðu á 

milli bæja og sögðu sögur og fengu að launum skjól og mat. Hún trúir því að með því að 

halda í þessa hefð sé hún að halda sögunum á lífi. Ragnhildur ræðir mikilvægi vinnu sinnar: 

Það eru ferðamenn sem koma frá öllum heimshornum sem sækja í að heyra um álfa 

og huldufólk. Þeir þrá að heyra alvöru sögur og tengsl. Fólki í dag er umhugað um 

náttúruna og sækir hingað til lands, í friðinn og fegurðina. Það vill sjá magnaða 

náttúru og allar hennar verur.  

Telur Ragnhildur það mjög mikilvægt að við Íslendingar séum stolt af þessari tengingu sem 

við höfum og að við eigum að segja frá samvinnunni á milli þessara heima, samvinnu í 

húsabyggingum og í vegagerð landsins. Íslendingar hafa alla tíð verið í sambandi við verur 

landsins.  

 

Við búum í nánum tengslum við náttúruna á Íslandi… Fyrir mér er þetta alvara og 

mikilvægt starf. Við mannfólk þurfum að vakna til vitundar um Náttúruna og verur 

hennar, vinna með þeim en ekki á móti þeim. Þetta er ekki klisja til að selja túristum, 

heldur alvöru tenging mannfólks og álfa í gegnum aldirnar, frá upphafi landnáms.  

 

Þá nefnir hún að það megi samt alveg hafa húmor fyrir þessu líka og það er ekki sjálfgefið 

að fólk trúi henni. En hún segir frá  hlutunum eins og hún upplifir þá og segir að ferðamenn 

finni til þess að hún sé að segja alvöru sögur en ekki einhverjar tilbúnar sögur í 

túristabúningi.  Og segir Ragnhildur Það er ekkert sjálfgefið að fólk trúi sögum hennar, 

gráhærðri ömmu sem á ósýnilega vini og fullt af dýrum. Segir Ragnhildur að hún segi hlutina 

bara eins og hún upplifi þá og fólk finnur fyrir sanngildið í upplifun hennar líka. Hún segir 

að fólk finnur þegar því þegar það er verið að segja upplifanir og sögur að einlægni og þegar 

einhver fer að bulla. Hún ræðir um muninn á starfsemi hjá sér og Sibbu og hversu mikilvægt 

starf þeirra beggja er: 

 

Sibba er frábær sagnaþulur sem segir alvöru sögur um alvöru tengsl sem ýmsir hafa 

upplifað í gegnum tíðina. Fólk finnur þessa alvöru og nýtur þess að heyra slíkar sögur. 

Ég er miðill og segi sögur á minn hátt af mínum tengslum og fólk nýtur þess líka. Bara 

eftir því hverju fólk er að leita eftir. 

 

Það er mikilvægt að mati viðmælanda að passa upp á þessa arfleið okkar og að leyfa fólki 

að deila þessum sögum og reynslu með ferðamönnum en á sama tíma passa að hún njóti 

virðingar. Arngrímur talar um framtíðarmöguleika í ferðaþjónustu í sambandi við álfa og 

huldufók og hvernig hægt væri að nýta þá á jákvæðan hátt fyrir heimamenn jafnt og 

ferðamenn: 

 

Álfar eiga að njóta ákveðinnar friðhelgi en fólk sem hefur áhuga á orku og  

skynjun á móður jörð er hægt að vísa á staði sem þekktir eru sem álfabyggðir eða 

orkuríkir staðir í náttúrunni.  Þeir gætu því verið hluti af ferðaþjónustu sem tengdist 

„spiritual wellness“ sem dæmi. 

 



27 

Magnús segir Álfaskólann vera vinna að því að gera álfasafn þar sem ferðamenn geta komið 

og fræðst um menningu Íslendinga sem tengist yfirnáttúrulegum verum. Það er mikil 

eftirspurn og því er það ekki einungis gott fyrir ferðaþjónustuna að hafa aðgang að safni sem 

veitir þessar upplýsingar heldur fyrir heimamenn líka.  
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 Umræður og lokaorð 

 

Í upphafi rannsóknar var varpað fram spurningum um sjálfsmynd Íslendinga, spurningar líkt 

og: Hver erum við? Hvaðan komum við? Og hver er framtíð okkar? Hvað bindur okkur 

saman sem samfélag eða þjóð og hvar stöndum við í heiminum? (Tilley, 2006). Í 

niðurstöðum rannsóknar má sjá að það er mikið samhengi milli náttúru Íslands og menningu 

þjóðar og hvernig náttúran ýtir undir þjóðsögur landsins með óspilltu og villtu landslagi 

landsins. Hugmyndir um þá ímynd sem Íslendingar hafa af sjálfum sér og hvaða ímynd við 

viljum gefa af okkur eru tengdar því sem gerir Ísland einstakt hvað varðar menningu jafnt 

og landslag. Stjórnleysi náttúrunnar hefur veitt Íslendingum ákveðið viðhorf til lífsins sem 

einkennist af því að vita að ekki er allt sem sýnist. Þegar spurt var út í fortíð Íslendinga og 

hvort þeir litu svo á að sjálfsmynd þjóðar væri lituð af því að hafa verið nýlenduþjóð þá var 

algengt að viðmælendur litu ekki á sig sem nýlenduþjóð og töldu það ekki hafa áhrif á 

sjálfsmynd Íslendinga. En hins vegar er hægt að líta á það sem mótandi afl í sjálfmynd 

Íslendinga, á þann hátt að þeir neita að líta á sig sem undirgefna þjóð sem missti sjálfstæði 

sitt og meira litið á styrkinn í því að fá það aftur. Að það sé ekki hægt að stjórna landinu, 

hvorki landslagi, veðri eða þjóð – kannski er það hluti af tvíhyggjunni sem Terry nefndi. 

Kannski helst hvað í hendur? Það að vera með mikilmennskubrjál og minnimáttarkennd, 

helst í hendur við hvað annað? 

 

  Viðmælendur voru valdir til þess að ræða þessa ímynd og hvernig hún birtist í 

ferðaþjónustu. Þá var leitað til fræðimanna jafnt og frumkvöðla sem hafa nýtt þjóðararf 

Íslendinga sem tengist álfum og huldufólki í starfi sínu. Hvort sem það er innan akademískra 

fræða eða með því að veita ferðamönnum innsýn í sögu og menningu landsins. Gáfu 

viðmælendur ólík sjónarmið á viðfangsefni hverju sinni, en á sama tíma má sjá ákveðna 

heildarmynd. Það að álfar og huldufólk hafi áhrif á daglegt líf Íslendinga hvort sem þeir eru 

meðvitaðir um það eða ekki. Að ríkið hafi leitað til miðla og sjáanda til aðstoðar við gerð 

vega og uppbyggingu íbúðahverfa, til að sjá til þess að álagablettir séu ekki vanhelgaðir. 

Valdimar Tr. Hafsteins hefur skrifað mikið um reynslu þeirra sem hafa unnið að vegagerð 

þar sem álagablettir hafa verið til staðar og Sibba fer með ferðamenn að Álfahól sem hefur 

mótað landslag í íbúðahverfi í Hafnarfirði. Hvort tveggja er dæmi um hvernig þessi menning 

er til staðar í dag í íslensku samfélagi.  

 

 Hægt er að segja að hjátrú sé stór hluti af íslenskri menningu. Hvort talað er um álfa 

og huldufólk sem trú eða hjátrú fer eftir einstaklingi. Þeir eru notaðir sem viðvörun; sem 

dæmi um hvernig maðurinn á að bera virðingu náttúrunni og umhverfinu; eða bara sem sögur 

til skemmtunar. Þó er ákveðin tvíhyggja í sjálfsmynd Íslendinga og hana má sjá á viðhorfi 

til hjátrúar Íslendinga. Dæmi um það er til dæmis að segjast ekki trúa á neina yfirnáttúrulegar 

verur en vilja á sama tíma ekki taka áhættu á því að storka örlögunum við það að vanvirða 

þær. Terry Gunnell nefndi að þegar litið er á sjálfsmynd Íslendinga undirstriki hún þá 

togstreitu sem oft er ráðandi í samfélaginu, en gefi leyfi fyrir því að geta haft mismunandi 

skoðanir á sama viðfangsefni. Það að vera nútímavædd þjóð sem stærir sig af 

vísindaframförum og á sama tíma trúir stór hluti þjóðarinnar á fyribæri sem hefur enga 

vísindalega sönnun og ber virðingu fyrir þessari hefð og er ekki óalgengt að við 
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framkvæmdir vega eða íbúðahverfa er leitað til sjáendum og miðla til þess að geta unnið að 

framkvæmdum í samstarfi við náttúruna og hennar verur. 

 

 

 

Í viðtölum var fjallað um eftirspurnina og aðdragandann að upphafi hverrar tegundar 

afþreyingar fyrir sig. Þá kom í ljós að allir þeir sem rætt var við, sem bjóða upp á afþreyingu 

tengda álfum og huldufólki, byrjuðu vegna mikillar eftirspurnar frá erlendum ferðamönnum. 

Þá eru það ekki einungis ferðamenn sem hafa áhuga á að fræðast meira um tengsl Íslendinga 

og álfa heldur margir erlendir ferðamenn sem koma hingað til að fjalla um þessi tengsl.  

En er markaðsetning Íslands að sinna þessum áhuga og eftirspurn nógu mikið? Þegar 

Ísland er kynnt í gengum markaðsstofur er náttúran oftast í fyrirrúmi. Því er hægt að skoða 

hvort það sé vettvangur fyrir umfjöllun um það hvað leynist í náttúrunni og til að kynna 

þjóðararf Íslendinga betur fyrir ferðamönnum. Terry nefnir að hann fái árlega tölvupóst eða 

símhringingu frá erlendum fjölmiðli sem vill fjalla nánar um þessa sérstöðu Íslands og hafa 

Ragnhildur og Sibba verið fengnar til að koma til annarra landa til að kynna fyrir þeim 

álfamenningu Íslendinga. Ferðamenn virðast leitast eftir sanngildi í þessum ferðum, hvort 

sem þeir trúa sjálfir á yfirnáttúrulegar verur eða ekki þá er upplifun þeirra, samkvæmt 

viðmælendum, að finna fyrir sanngildi í frásögnum og tengslum sagnaþula við menningu og 

staðinn.  

 

Áhugavert reyndist að skoða mismun á milli viðmælanda, þá tengingu sem þeir höfðu 

við álfa og huldufólk og þær áherslur sem þeir höfðu. Má segja að Magnús í Álfaskólanum 

og Sibba með Álfagöngurnar séu bæði sagnaþular þar sem afþreying þeirra byggist á 

sögusögnum og er það áhersla þeirra að fræða ferðamenn um þessa menningu í gegnum 

þjóðsögur. En umgjörð afþreyingar þeirra er gjörólík, þar sem Álfaskólinn er staðsettur á 

iðnaðarsvæði í Reykjavík og er afþreyingin sett upp sem námskeið, nokkurra klukkustunda 

fyrirlestur. Að loknu námskeiði var veitt viðkenningarskjal um að einstaklingur hafi lokið 

námi við Álfaskólann og er það minnisvarði sem ferðamenn geta tekið með sér heim. Í 

Álfagöngunni fer Sibba með ferðamenn í 6 km göngutúr um hjarta Hafnarfjarðar þar sem 

hún tengir saman sögurnar og stað og veitir ferðamönnum innsýn í daglegt líf samfélagsins. 

Fá einstaklingar kort sem hannað var af Erlu Stefánsdóttur sem var þekktur sjáandi. Með því 

er Sibba að halda minningu hennar á lífi í ferðaþjónustu. Þá er nálgun Ragnhildar í 

Álfagarðinum örlítið öðruvísi þar sem áhersla hennar er á að veita ferðamönnum tengingu 

og gefa þeim innsýn í líf hennar sem miðill og tengiliður milli þessara heima. Því byggist 

afþreying hennar ekki á hlutverki sagnaþuls,  heldur snýst upplifunin um stað og stund og 

eftir hverju hver einstaklingur sækist. Ragnhildur heldur þó fyrirlestra og fræðir ferðamenn 

jafnt sem heimamenn, alla þá sem hafa áhuga á að vita meira um álfheima. I„n footsteps of 

the elves“ er helsta áhersla fjallagangna þar sem farið er í nokkurra daga ferðir og áð á 

stoppistöðum sem tengjast álfum. Þá er farið með göngugarpana á álagabletti þar sem sagðar 

eru sögur af þessum stöðum og talað um birtingarmynd sagnanna í nútíma samfélagi í 

gegnum nafngiftir svo eitthvað sé nefnt.  

 

Hér má sjá að hvernig menningararfur Íslendinga í formi þjóðsagna um álfa og 

huldufólk hefur verið settur í mismunandi neytendaumbúðir í gegnum upplifun og 

minnsvarða. Því er hægt að skoða hvort það sé vettvangur fyrir álfa og huldufólk á fleiri 

stöðum í ferðaþjónustu. 
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Rannsóknarspurningu þessara ritgerðar var varpað fram í upphafi, þar sem lagt var upp 

með að skoða samhengi milli álfa og huldufólks og sjálfsmyndar Íslendinga og hvernig sú 

sjálfsmynd birtist í ferðaþjónustu. Eins og hefur verið komið inn á hér fyrir ofan má segja að 

það ákveðin tvíhyggja sé ríkjandi í birtingarmynd álfa og huldufólks í sjálfsmynd Íslendinga. 

Ekki eru allir tilbúnir að viðurkenna að álfar og huldufólk séu til en á sama tíma er þess gætt 

að vanhelga ekki þessar verur. Kemur sú virðing fram í álagablettum þar sem þeir fá að vera 

ónertir, þótt þeir séu í miðju íbúðahverfi eða færa þurfi vegi til að fara ekki inn á tiltekið 

svæði. Fá þá álfar og hluldufólk umfjöllun í ríkisfjölmiðlum og því er verið að samþykkja 

þann möguleika að þeir séu til staðar. Þessi tengsl milli manna og álfa teljast einkennileg og 

vekja áhuga, bæði frá erlendum fjölmiðlum og ferðamönnum sem hafa heyrt, lesið eða horfa 

á sjónvarpsefni sem tengist samskiptum álfa og manna. Vegna eftirspurnar frá ferðamönnum 

eftir að heyra sögur um þessar verur og tengsl Íslendinga við náttúruna hafa sprottið upp 

ferðaþjónustufyrirtæki sem einblína á að fræða ferðamenn um álfa, huldufólk, dísir, dverga, 

tröll og allar þær verur sem búa í náttúrunni. 

 

Þegar talað var við viðmælendur um álfa og huldufólk og hjátrú, um hvað þeir væru 

og hvaðan þeir koma, voru svör viðmælendanna mismunandi. Á sama tíma áttu þau það 

sameiginlegt að trúa að álfar og huldufólk væru hér og ættu að njóta virðingar, og að tenging 

milli manna og álfa hefði verið mikilvægur hluti af menningu Íslendinga. Hvernig þessari 

menningu er viðhaldið er ekki lengur einungis í gegnum sögur eins og algengt var á Íslandi 

hér áður. Í dag er komin ný leið til að halda þessum sögum á lífi og það er í gegnum 

ferðaþjónustu. Ef litið er til Írlands og Skotlands og hvernig ferðaþjónustan náði að vekja 

upp gamlar hefðir og gefa þeim nýtt líf má sjá að það er vettvangur fyrir slíkt hið sama hér 

á landi. Má nota þessa þjóðsagnaarfleifð Íslendinga í uppbyggingu í skapandi 

menningarferðaþjónustu, og þannig veita þjóðsögum stærra og áþreifanlegra hlutverk í 

samfélagi Íslendinga í dag? Rannsaka mætti betur hvata ferðamanna til að sækja sér 

afþreyingu sem tengist álfum og huldufólki og gætu þær rannsóknir verið nýttar til að stuðla 

að því að byggja enn fremur upp menningarferðamennsku á Íslandi.  

 

 Rómantíski hvatinn við að ferðast er enn til staðar í dag, að komast í burtu frá spennu 

og áreiti hversdagsins getur reynst mikilvæg leið til að ná tengingu við sjálfan sig og 

umhverfið. Í landi sem er óspillt og villt er tækifæri til að rækta þessi tengsl og jafnvel upplifa 

ný tengsl við hið yfirnáttúrulega. Landið er lifandi, þú heyrir í vindinum og jöklunum og því 

er ekki ólíklegt að það eitthvað annað gæti leynst hérna sem ekki sést. Hvort sem þú trúir 

því eða ekki er undir þér komið. 
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Viðauki A: Yfirlýsing um upplýst 

samþykki 

 
 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn á sjálfsímynd Íslendinga í gegnum 

þjóðtrú sem tengist álfum og huldufólki og birtingarmynd þess í ferðaþjónustu. Þátttaka 

felur í sér viðtal um afþreyingu og/eða hugmyndir um álfa og huldufólk og sjálfsmynd 

Íslendinga. Með eyðublaði er viðmælandi að leyfa að nafns hans sé getið í umfjöllun um 

rannsókn og niðurstöðu hennar. 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegan ofangreindrar rannsóknar. 

 

 

 _______________________________            _________________________________ 

           Undirskrift þátttakanda        Staður og dagsetning 
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Viðauki B: Kynning á viðfangsefni 

rannsóknarinnar og rannsakendum 

 

 
Ég undirrituð Katrín Ottesen er nemandi í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og er að 

vinna að lokaverkefni mínu í náminu sem er BS ritgerð. Viðfangsefni ritgerðarinnar er 

tengsl þjóðartrúar Íslendinga á álfa og huldufólk og ferðamennsku. Í ritgerð þessari er verið 

að sækjast eftir auknum skilningi á þjóðtrú, sjálfsmynd Íslendinga og hvernig ímynd Ísland 

vill veita ferðamönnum.  

 

Því langar mig að biðja um aðstoð við að kanna þessa þætti með því að taka viðtal þig og 

fá þína sýn á málefnið. Langar mig að ræða um hugmyndir um þjóðtrú, álfa og huldufólk 

og ferðamennsku.  

 

Með fyrirfram þökkum  

 

Katrín Ottesen  
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Viðauki C: Spurningalisti sem var 

sendur á viðmælendur í tölvupósti 

 

1. Hvað varð til þess að þið fóruð að bjóða upp á álfagöngur fyrir ferðamenn? 

2. Hvað hafið þið boðið upp á slíkar göngur og afþreyingu lengi? 

3. Hvað er það við álfa og huldufólk sem vekur áhuga? 

4. Hvað er hjátrú? 

5. Myndir þú telja trú á álfa og huldufólk vera trú? 

6. Hvernig er byrtingarmynd álfatrúar í sjálfsmynd Íslendinga? 

7. Hverju er fólk að leitast eftir þegar það kemur í álfagöngur? 

8. Hvað eru algengar spurningar sem þú færð frá ferðamönnum? 

9. Hver er framtíð álfa í ferðaþjónustu á íslandi? 

 


