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  Ágrip 

Helsta markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í menningartengda ferðaþjónustu á Íslandi 

sem miðar að yfirnáttúru, þjóðsögum Íslendinga og vættum eins og álfum og draugum. Þá 

er skoðað hvað stendur ferðamönnum til boða ásamt því að leitað er svara við þeirri 

spurningu hvers vegna framboð á þjóðsögum og vættatrú sé ekki meira í íslenskri 

ferðaþjónustu. Við gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir með því að 

taka opin viðtöl við fjóra ferðaþjónustuaðila sem bjóða upp á mismunandi 

menningartengda afþreyingu og var talað við aðila innan höfuðborgarsvæðisins og á 

landsbyggðinni. Þar segja þeir frá hugmyndafræði og uppbyggingu á ferðum sínum og 

safni ásamt því að deila reynslu og upplifunum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna meðal 

annars fram á að markmið allra ferðaþjónustuaðila er að veita ferðamönnum skemmtun og 

fræðslu fremur en að hræða þá. Aðdráttarafl er helst talið vera einstakar þjóðsögur sem 

hafa varðveist í aldanna rás og eru ferðamenn upp til hópa forvitnir og áhugasamir um 

íslenska vætti. Viðmælendur mínir telja mikilvægt að virðing sé borin fyrir álfum og 

draugum og að þessi tegund ferðaþjónustu henti ekki fjöldaferðamennsku vegna þess að þá 

er mikil hætta á að sjarminn hverfi af þessari menningu sem okkur þykir einstök. Þetta séu 

helstu ástæður þess að ekki er meira af framboði á ferðaþjónustu tengdri yfirnáttúrulegum 

fyrirbærum. Við viljum halda í sjarmann og hafa þetta smátt í sniðum.  

Lykilorð: menningartengd ferðaþjónusta, þjóðsögur, vættir, aðdráttarafl, upplifun, virðing 
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Abstract 
Cultural Tourism: Folktale, Elves and Ghosts. 

The main aim of this research is to examine cultural tourism in Iceland with emphasis on 

the supernatural, that is, Icelandic folktale and phenomena like elves and ghosts. I look into 

what kind of supernatural tourism is offered to foreign tourists besides looking for answers 

to the question why there are not more of folktale and supernatural phenomena in icelandic 

tourism. Qualitative methods were used for data gathering. Semistructured Interviews were 

conducted with four individuals within this tourism industry where they spoke of ideology 

and developmental structure of the tours togeather with background and experience. The 

results of this research show that the aim of all the tours is to allow tourists with some fun, 

entertainment as well as education instead of scaring them to death. The main attraction 

seems to be the Icelandic folktales that have been preserved and treasured all these years 

and most tourists are curious and enthusiastic about icelandic phenomena. My interlocutors 

feel that respect is important for the elves and ghosts and that this kind of tourism is not 

made for mass tourism because there is a big risk that the charm of this culture, that we 

think is so unique, will disappear.We want to keep the charm by having the supernatural 

tourism small scaled.  

Key Words: Cultual Tourism, Folktale, Phenomena, Attraction, Experience, Respect. 
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1 Inngangur 

Ferðaþjónusta er ein stærsta atvinnugrein heims í dag. Hún skapar yfir 258 milljónir starfa 

á heimsvísu ásamt því að framleiða 9,1% af vergri heimsframleiðslu (World Travel and 

Tourism Council, 2011). Menningartengd ferðaþjónusta er ein algengasta tegund 

ferðaþjónustu og hefur Alþjóða ferðamálastofnunin reiknað út að árið 2002 var 

menningarferðamennska 37% af alþjóðlegri ferðamennsku og áætla þeir að hún muni vaxa 

í vinsældum um 15% á ári (Richards, 2003).  

Hluti af menningartengdri ferðamennsku er yfirnáttúruleg ferðamennska en það er fremur 

vítt hugtak. Innan hennar er m.a. talað um myrka ferðamennsku þar sem fólk ferðast á 

svæði sem einkennast af dauða og harmleik, draugaferðamennsku þar sem fólk leitast eftir 

yfirnáttúrulegri upplifun og hræðsluferðamennsku þar sem fólk sækir sjálft í að upplifa 

hræðslu og spennu sér til gamans á áfangastöðum sem búa yfir illvægilegri sögu og eru 

markaðssettir sem slíkir fyrir ferðamenn (Bristow, 2004).  

Á Íslandi er náttúran og ævintýraferðamennska númer eitt hjá erlendum ferðamönnum og í 

markaðssetningu hjá flestum ferðaþjónustaðilum. Menningin er samt einnig til staðar og 

margir ferðamenn veita henni athygli eða koma sérstaklega til að kynna sér hana. 

Íslendingasögur og víkingar eru mikilvægt aðdráttarafl en einnig eru það þjóðsögurnar 

okkar sem heilla, yfirnáttúran og vættatrúin.  

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í yfirnáttúrulega ferðaþjónustu á Íslandi og 

skoða hverskonar ferðaþjónusta í þeim efnum stendur erlendum ferðamönnum til boða. 

Stuðst er við þrjár rannsóknarspurningar: 1. Hvað er það sem dregur erlenda ferðamenn að 

yfirnáttúrulegri ferðaþjónustu á Íslandi? 2. Af hverju er ekki meira um þjóðsögur og 

vættatrú í ferðaþjónustu á Íslandi? og 3. Hvers vegna er þessi hluti menningarinnar ekki 

nýttur meira? Flestar þjóðir vilja sýna og segja frá menningu sinni með ferðaþjónustu og þá 

er aðdráttarafl lykilatriðið. Þjóðsögur og vættatrú hefur ekki vegið þungt í markaðssetningu 

þegar Ísland hefur verið auglýst erlendis. Við gosið í Eyjafjallajökli árið 2010 fylgdi mikil 

umfjöllun um atburðinn sem bæði var góð og slæm. Í markaðsátaki ferðaþjónustuaðila eftir 

atburðinn má sjá hvernig vísað er í álfamenningu Íslands í örstuttri klippu í myndbandinu 

Inspired by Iceland. Markaðsátakið vakti heimsathygli og sýnir að Íslendingar eru stoltir af 
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menningu sinni, landi og þjóð. Það má segja að með því að vísa í yfirnáttúruleg fyrirbæri 

erum við að staðfesta fyrir heiminum möguleikann fyrir tilvist þeirra og staðfastri þjóðtrú. 

Þannig er reynt að lokka ferðamenn, ekki bara með náttúru heldur einnig menningu. Það er 

því ekki úr vegi að skoða hvað ferðamönnum stendur til boða. 
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2 Fræðilegt sjónarhorn 

2.1 Hvað er menningararfur? 

Margir setja samasem merki á milli sögu, menningar og arfleifðar. Sagan kennir okkur 

margt um fortíðina ásamt því að veita okkur frekari innsýn og þekkingu á hinu liðna. 

Arfur, líkt og saga, er hluti af fortíðinni en hann er nútímanotkun á henni þ.e. arfur er 

neysla á sögunni. Þrátt fyrir að vera hluti af fortíðinni er arfur mikilvægur hluti af nútíðinni 

og má taka sem dæmi tungumál, menningu og fleira. Með því að tengja sögu, menningu og 

lönd verða til staðir sem státa af arfleifð eins og t.d. þjóðsögum (Timothy og Boyd, 2003). 

Arfi er jafnan skipt í áþreyfanlegan og óáþreyfanlegan arf og sem dæmi eru byggingar, 

hlutir á söfnum, skjöl og þess háttar flokkað sem áþreyfanlegur arfur en siðir, venjur, 

lífsstíll og menning flokkað sem óáþreyfanlegur arfur. Arfur hefur einnig verið flokkaður 

eftir aðdráttarafli og má nefna þjóðgarða sem dæmi um náttúruarf, manngerðan og 

byggðan arf eins og kirkjur eða kastala en einnig dauða arfleifð sem eru staðir eða svæði 

sem einkennast af stríði, dauða eða hörmulegum sögulegum atburðum (Timothy og Boyd, 

2003). 

Árið 1972 var haldin ráðstefna á vegum Sameinuðu Þjóðanna í Stokkhólmi þar sem fram 

kom nauðsyn þess að vernda menningararfleifð, hvort sem um menningu eða náttúru væri 

að ræða, þar sem „það skaðar arfleifð allra þjóða heims ef einhver hluti hinnar 

menningarlegu eða náttúrulegu arfleifðar spillist eða hverfur“ (Þingvellir, á.á). Verndun 

efninslegrar arfleifðar spilar því stórt hlutverk í nútímasamfélögum en söfnun og umönnun 

á menningararfi eins og hlutum og stöðum er alþjóðlegt og þverþjóðlegt fyrirbæri. 

Öllum félagslegum hópum þykir mikilvægt að geyma, vernda og nota sameiginlegan arf á 

sjálfbæran hátt ásamt því að segja sögu þess sem tengir fólk saman. Það sem gerir arf að 

menningararfi er merkingin og gildið sem fólk leggur í hlutina og staðina. Á 

heimsminjaskrá UNESCO eru 911 minjar sem þykja ómissandi arfleifð fyrir mannkynið. 

Þrátt fyrir það hafa oft heyrst spurningar eins og „hver á þessar minjar?“ UNESCO svarar 

þeirri spurningu þannig að arfurinn sé sameiginlegur og tilheyri öllu fólki, en það er það 

sem gerir minjarnar svo einstakar (UNESCO, á.á.).  

Skilgreining Alþjóðlegu ferðamálastofnunarinnar á menningarferðamennsku er frá árinu 

1985 og segir að hún feli í sér ferðalög fólks með sérstakar hvatir til að skoða og upplifa 
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menningu og að oft feli ferðirnar í sér heimsóknir í menntunarskyni. Þá eru leikhúsferðir, 

menningaratburðir og heimsóknir til sögufrægra staða og minnisvarða aðeins brot af 

menningartengdri ferðamennsku. 

2.2 Þjóðsögur og þjóðtrú 

Íslendingar eiga mikið safn af þjóðsögum og margar þeirra innihalda yfirnáttúru og vætti 

eins og álfa og drauga. En hvað eru þjóðsögur? Helsta einkenni sagnanna eru að þær eru 

gamlar og hafa ekki einn eiginlegan höfund. Í upphafi voru sögurnar sagðar en ekki 

skrifaðar niður og þannig hafa þær borist munnlega frá kynslóð til kynslóðar en sögumenn 

lögðu sögurnar á minnið og héldu þeim þannig gangandi. Með kynslóðunum þróast þær og 

breytast vegna þess að þær eru sagðar aftur og aftur. Þaðan fá sögurnar nafn sitt, þjóðsögur, 

því þær eru sköpunarverk fólksins, almenningsins. Innihald sagnanna er mismunandi. Þær 

segja frá tilbrigðum lífsins, gleði og sorg, töfrum, hetjum og skúrkum. Þær geta verið 

fyndnar, ógnvekjandi og spennandi og mismunandi menningarheimar segja mismunandi 

sögur. Þjóðsögur geta skemmt fólki, kennt því lexíu eða útskýrt atriði sem fólk skilur ekki. 

Þá segja margar sögur frá tilurð margra staða, vatna, fjalla og gljúfra og skýra hvaðan nöfn 

þeirra eru komin (Primary Britannica, 2011).  

Þýski fræðimaðurinn Jakob Grimm (1785-1863) er upphafsmaður söfnunar á þjóðsögum 

en þá voru þær fyrst skráðar og varðveittar. Vegna Jakobs fóru menntamenn að safna 

sögum af íbúum landa sinna á 19. öld og var hann meðal annars fyrirmynd Jóns Árnasonar 

(1819-1888) sem ákvað að fara um Ísland og safna munnmælasögum. Úr varð 6 binda safn 

sem nefnist Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri (Jón Árnason, 2003).   

Það má svo sannarlega flokka þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar sem menningararf okkar 

Íslendinga. Sögurnar eru ríkur hluti af menningu okkar sem við höldum í heiðri. Mörg 

örnefni landsins eru t.d. gott dæmi um það hvernig þjóðsögur eru hluti af landi og þjóð. 

Örnefni eru minjar sem hafa varðveist í munnlegum og skriflegum heimildum. Þau eru 

oftast nafnorð sem eiga við einn einstakan stað en ekki marga (Svavar Sigmundsson, 

2010). Oft eru örnefni mannanöfn en allmörg hafa þjóðsögu á bak við sig eins og t.d. 

Smérskál, örlítill bolli sem finna má í landslaginu í Smælingjadal á Vestfjörðum. Sagan 

segir frá stúlku sem hittir  huldukonu en huldukonan kvartar undan erfiðum 

heimilisaðstæðum og smérleysi. Stúlkan lofaði huldukonunni sméri í hvert sinn sem hún 
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strokkaði og í kjölfarið varð hún mikil gæfukona. Bollinn í landslaginu hefur verið nefndur 

smérskál (Hallgrímur J. Ámundarson, 2010).  

Ísland er ekki eina landið sem gefur stöðum örnefni úr þjóðsögum. Í Bretlandi er mikil 

kráar menning og nefna margir Bretar staðina sína eftir þjóðsögum þar í landi. Þannig segir 

Jacqueline Simpson (2010), sérfræðingur í þjóðsögum, frá því hvernig breskar krár heita 

eftir staðbundnum þjóðsagnapersónum og aldargamalli trú. Þá nefna margir staðina sína til 

dæmis „Rauða ljónið“, „Græni maðurinn“ eða „Hvíti svanurinn“ sem vísa í þekktar 

þjóðsögur. Það eru ekki aðeins nöfnin sem eru einstök heldur táknmyndir þeirra sem eru 

skornar út í við, stál eða annað efni og eru hengdar upp fyrir framan staðina og gefa þeim 

þannig ákveðið gildi. Mest heillandi þykir Jacqueline Simpson (2010) þegar krár eru 

nefndar eftir þjóðsögum sem eiga rætur sínar að rekja til staðarins en þannig viðhalda 

krárnar tengslum staðanna við sögurnar.  

Íslenskar þjóðsögur gefa ákveðna mynd af þjóðtrú. Árið 2006 var gerð Gallup könnun á 

Íslandi varðandi þjóðtrú Íslendinga og þar kom meðal annars í ljós að rúm 60% þjóðarinnar 

telja möguleika á tilvist vætta eins og álfa eða drauga (Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Ragna 

Benedikta Garðarsdóttir og Unnur Diljá Teitsdóttir, 2008).  

Hvað merkir þjóðtrú? Árni Björnsson (1996) veltir þessu fyrir sér í grein sem birtist í 

Skírni en hann telur að þjóðtrú sé ekki rétta orðið yfir viðhorf Íslendinga á 

yfirnáttúrulegum fyrirbærum eins og álfum og draugum. Hann telur að öll umræða um 

trúarviðhorf Íslendinga á slíkum fyrirbærum séu ekkert meira en „ferðamannaþjóðfræði“ 

og endurspegli ekki almenna trú Íslendinga. Hann heldur því einnig fram að flestir séu 

efins um þessi fyrirbæri. Árna Björnssyni (1996) þykir því afleitt að nota orðið þjóðtrú um 

hið yfirnáttúrulega en rök hans eru þau að ekki er hægt að yfirfæra hana á alla þjóðina.   

Terry Gunnell (2009) telur hins vegar að hægt sé að skilja forskeytið þjóð sem beina 

þýðingu orðsins folk eins og í enska orðinu folk belief eða norska orðinu folketru þar sem 

orðið á við fólkið í landinu eða almenning. Ef orðið trú er svo notað yfir trúarviðhorf fólks 

þá telur Terry Gunnell (2009) að það sé í lagi að nota orðið þjóðtrú hvort sem 10% eða 

100% þjóðarinnar aðhyllist þau. Hann segir einnig að þjóðtrúin sé langt frá því að vera 

útdauð hér á Íslandi og í því samhengi nefnir hann að fólk treystir á þær staðreyndir sem 

það fær t.d. frá kennurum, prestum og fréttamönnum, en eru þær staðreyndir eitthvað 

öðruvísi en þær sem fólk sagði af tröllum í fjöllunum á 18. öld? Að þessu leiti má segja að 
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þjóðtrúin lifi góðu lífi í dag vegna þess að rætur sagna, sem fólk segir hvert öðru, liggja oft 

í skynjun á umhverfi og upplifunum. Það er ekki hlutverk fræðimanna að segja til um 

sannleiksgildi sagnanna eða trúarviðhorfanna sem þær endurspegla heldur gefa þær góða 

innsýn í persónulega upplifun. Þessar sögur geta veitt okkur miklar upplýsingar um 

skilning ákveðinna hópa fólks á umhverfi sínu, menningu og þá trú sem er mannfólkinu 

svo eðlileg (Guðmundur Ingi Markússon, 2006).  

Megindlegar rannsóknir, eins og Gallup kannanir byggja á, gefa aðeins ákveðnar 

niðurstöður og hafa verður í huga að tölur eru bara tölur. Þær segja lítið um þær hugsanir 

sem einstaklingur hugsar þegar hann merkir við reitinn trúi eða trúi ekki (Terry Gunnell, 

2009).  

2.3 Ferðaþjónusta með áherslu á yfirnáttúru og 
vætti á alþjóðlegum vettvangi. 

Yfirnáttúra er alþjóðlegt fyrirbæri og greinilegt aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Þegar slík 

menningartengd ferðaþjónusta er skoðuð á alþjóðlegum vettvangi kemur í ljós að margt 

stendur ferðamönnum til boða. Hver þjóð vill hvetja og styrkja þá ferðaþjónustu sem 

styður við menninguna og það sem er valið til framsetningar og kynningar er ákveðin 

yfirlýsing á þjóðareinkennum (Wood, 1984).Heimsóknir til staða sem þykja mikilvægir 

fyrir þjóðina er stór þáttur í því fyrir borgara ríkisins að finna fyrir sameiginlegu auðkenni 

(Edensor, 2002). Öll lönd leitast eftir því að kynna sig á sem jákvæðastan hátt og sýna fram 

á að menning þeirra sé einstök og þess virði að heimsækja og kynnast (Lanfant, 1995) og 

flestar þjóðir hvetja til ferðaþjónustu sem hjálpar til við að auka orðstír landsins sem 

eftirsóknarverðan ferðamannastað. Markmiðið er að fá ferðamenn til að virða og kynnast 

öðruvísi menningu, siðum og venjum en þeir eru vanir með því að upplifa og skilja 

sögulegan bakgrunn fólksins á viðkomandi stað (Morgan og Pritchard, 1998).  

Menningararfur Skotlands er til dæmis tengdur draugum og yfirnáttúru og er kynntur sem 

slíkur fyrir ferðamönnum. Fyrstu ferðamennirnir sem komu til Skotlands um miðja 18. öld 

voru enskir en þeir leituðu eftir skynjun og upplifun á yfirnáttúru sem var talið að fengist 

ekki heimafyrir (Durie, 2001). Upplifun yfirstéttarinnar á umbreytingum Englands úr 

lénsskipulagi í nútímavæðingu fól í sér útrýmingu á yfirnáttúrulegri trú vegna þess að 

Vesturlöndin voru að hverfa frá slíku. Það þýddi samt ekki að löngun í  upplifun á 

yfirnáttúru væri horfin og því fóru Englendingar til Skotlands (Weber, 1921).  
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Nokkir menn eru mikilvægir varðandi yfirnáttúrulegan menningararf Skota. Fyrstanmá 

nefna Samuel Johnson, einn af fyrstu ferðamönnunum til Skotlands. Hann trúði upphaflega 

ekki á yfirnáttúruleg fyrirbæri en sjáendur frá hálöndunum gátu sagt honum til um 

framtíðina og eftir margar sögur sannfærðist hann um tilurð yfirnáttúru þ.e. hann var 

viljugur til að trúa (Johnson 1775). Eftir ferðalag Johnson var orðstír Skotlands sá að þar 

væri hægt að finna hið yfirnáttúrulega. Annar er persónan Ossian, keltneskt skáld frá 

hinum myrku miðöldum. Ossian skrifaði hómersk hetjuljóð þar sem hann sameinaði 

mikilfengleika hálandanna við sögur af riddaramennsku. Vinsældir Ossian og ljóðanna 

voru gífurleg um alla Evrópu, þrátt fyrir að í ljós hafi komið að verk Ossian voru í raun 

eftir smáskáldið James McPherson (Stafford, 1988). Rekja má Ossian til fyrstu 

bókmenntaferðamennskunnar, þar sem ferðamenn fara pílagrímaferðir til staða sem voru 

nefndir af Ossian og snertu keltneska fortíð hans (Squire, 1994). Í þriðja og síðast lagi er 

Sir Walter Scott mikilvægur maður þegar kemur að þjóðsögum Skotlands því hann 

endurskapaði sögur um Skotland miðalda þar sem hetjudáð voru drýgð og andlegar verur 

mættust. Hann byggði sögur sínar á draugum vegna þess að hann vildi halda lífi í 

þjóðsögum fyrir framtíðina. Sögur Scott eru mikilvægur þáttur í sköpun á áreiðanlegum 

munum sem eru ríkir í menningu Skota og eru frægir um allan heim í dag eins og t.d. 

sekkjarpípur og skotapils. Draugar og afturgöngur eru tengdir við þessa muni í sögunum til 

að sýna hvernig þeir eiga rætur að rekja til fortíðar. Þannig minna vættir lesendur einnig á 

hvernig fortíðin er alltaf ákveðinn hluti af nútímanum. Í dag eru draugar notaðir til að laða 

að og skemmta ferðamönnum og menning flestra þjóða viðurkennir hugmyndina um 

drauga (Inglis og Holmes, 2003).  

Draugar og reimleiki er því þverþjóðlegt aðdráttarafl og eru draugagöngur eitt algengasta 

form yfirnáttúrulegrar ferðaþjónustu og hafa þær sprottið upp í miðborgum um heim allan. 

Savannah er til dæmis sögð reimdasta borg Bandaríkjanna og þar er mikið framboð á 

draugagöngum.Draugagöngur fara þannig fram að leiðsögumaður leiðir hóp af 

ferðamönnum fótgangandi um ákveðna hluta borgarinnar og segir sögur af 

yfirnáttúrulegum atburðum sem eiga að hafa átt sér stað (Gentry, 2007).  

Edensor (2002) hefur kallað rými innan hræðsluferðamennsku annars vegar lokuð rými og 

hins vegar ólík rými. Lokuð rými eru t.d. kirkjugarðar, fangelsi og söfn sem fjalla um 

hræðilega atburði eins og t.a.m. helför Nazista. Svæði sem þessi hafa ákveðinn inngang og 

útgang ásamt ramma sem aðskilur svæðið frá almenninum svæðum. Svæðisleg einangrun 
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hjálpar til við að móta upplifun ferðamanna og gefur þeim sérstaka tilfinningu fyrir 

staðnum án truflana frá utanaðkomandi svæðum. Ólík svæði eru svo fjölnota svæði þar 

sem mismunandi fólk og athafnir þeirra mætast. Draugagöngur fara fram á ólíkum svæðum 

eða á götum úti þar sem heimili fólks, fyrirtæki, samgöngur og annað má finna á sama 

tíma. Þannig verða mörkin á milli einka og almenningssvæða oft óskýr.   

Gangan sjálf er aðalatriðið í draugaferðum en ferðamenn upplifa með hreyfingunni og 

öðlast dýpri skilning á staðnum. Tuan (1974) segir að ganga feli í sér margskonar skynjanir 

í samskiptum við stað. Adams (2001) bætir við hugmynd Tuan og segir að líkamleg 

hreyfing veitir meiri upplifun en skoðunarferðir í rútu eða bíl. Gönguferðirnar bjóða upp á 

margskonar leiðir til að kynnast og upplifa stað. Í rannsókn sem gerð var í draugagöngu í 

Savannah sögðu þátttakendur að gangan sjálf gæfi fólki nánari tengsl við staðinn og 

áreiðanlegri upplifun heldur en ef þau væru í rútu. Í göngu fái fólk meira af upplýsingum 

og tíma á hverjum stað, þó svo að svæðið sem gengið er um sé minna heldur en ef farið 

væri í rútu, en einnig sé það þátttakan sem skipti máli (Gentry, 2007).  

Saga og uppruni yfirnáttúrulegrar ferðaþjónustu er mismunandi eftir löndum og ekki er hún 

alltaf jafn farsæl. Það er misvel tekið í hana til dæmis vegna þess að ferðaþjónusta getur 

gengið of nærri siðum og menningu íbúa ásamt því að draga upp ákveðna mynd af 

menningu landa eins og hún væri vanþróuð, þ.e. að þróun hafi ekki náð að eyða út hjátrú 

og hindurvitnum.Yfirnáttúra er oft eitthvað sem fólk telur sitt eigið og þannig getur 

yfirnáttúruleg ferðamennska bæði varpað ljósi á sérstöðu menningar en einnig gengið of 

nærri henni. 

í Huaquechula, frumbyggjaþorpi í Mexico, er dagur hinna dauðu haldinn hátíðlegur á 

hverju ári. Dagur hinna dauðu hefur mikla þýðingu fyrir heimamenn en fögnuðurinn 

stendur frá 28. október til 8. nóvember. Fólk trúir að sálir hinna dauðu snúi til baka á 

þessum tíma og koma þá fjölskyldur og vinir saman til að votta hinum látnu virðingu sína. 

Heimatilbúin altari, til dýrkunar hinna dauðu, eru eitt af aðalatriðum hátíðarinnar ásamt því 

að skreyta grafir og grafhýsi (Nutini,1988). Við heimatilbúnu altarin er mynd af hinum 

látna sett efst á stall og hún svo umkringd blómum, kertum og persónulegum munum hins 

látna. Andrúmsloftið angar af kópal en það er talið hreinsandi og eru allar þessar fórnir 

taldar vekja athygli sálnanna og lokka þær að (Cano og Mysyk, 2004).  
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Fyrir heimamenn er dagur hinna dauðu táknrænn atburður sem hefur mikla persónulega 

þýðingu og hátíðin er stór þáttur í menningunni (Seaton, 1999).Hundruðir vina, fjölskyldna 

og nú ferðamanna koma saman og er fólki boðið inn á heimili syrgjenda til að taka þátt í 

máltíð sem er hluti af minningarathöfninni. Messum og opinberum hátíðarhöldum lýkur 2. 

nóvember en heimsóknir að heimilum sem hafa útbúið ný altari halda áfram til 8. 

nóvember en þá er boðað til síðustu messunnar þar sem hátíðinni er slitið þar til að ári 

liðnu (Cano og Mysyk, 2004).  

Hugmyndin að degi hinna dauðu kemur frá frumbyggjum svæðisins en uppbygging og 

framkvæmd hátíðarinnar kemur hins vegar frá spænskættuðum (Nutini, 1988). Ríkið segir 

ferðamönnum að hátíðin sé áreiðanleg og að öllu leyti frá frumbyggjum komin. Allt frá 9. 

áratug 20. aldar hefur ríkisstjórn Mexico unnið að aukningu í ferðaþjónustu og m.a. vakið 

athylgi á hefðum íbúa Huaquechla og hátíðarhöldum þeirra á degi hinna dauðu. Með átaki 

ríkisins verður til vettvangur að menningartengdri ferðaþjónustu sem flokkast undir 

yfirnáttúru. Ekki eru allir heimamenn sáttir við þróun hátíðarhaldanna og tengsl hennar við 

ferðamenn en ríkið hefur breytt hátíðinni að því leitinu til að hún er ekki staðbundin lengur 

heldur alþjóðlegt aðdráttarafl. Ákveðnir hópar innan samfélagsins vilja halda í eigin 

menningu og hefðir án þess að það sé gerður skrípaleikur úr þeim (Cano og Mysyk, 2004). 

Mikill áhugi ferðamanna hefur vaknað á mið-austur Evrópu eftir fall kommúnismans. Á 

10. áratugnum voru staðir sem státuðu af menningarminjum og arfleifð kommúnismans 

mjög vinsæll hjá vestrænum ferðamönnum (Light, 2000). Ríkin gerðu þó ekkert til þess að 

hvetja slíka ferðamennsku en vestrænar ferðahandbækur og skrifstofur ljáðu fortíð 

kommúnismans með framandi blæ. Þetta skapaði  ákveðin vandamál því heimamenn eru 

upp til hópa hvorki stoltir af fortíðinni né vilja tengja sig við hana. Vandkvæði sem þessi 

hafa verið kölluð „auðkenni gegn efnahagi“ (Light, 2000). Gott dæmi þessu til stuðnings er 

Drakúla menningin sem hefur skapast í Rúmeníu. Eftirspurn eftir Drakúla kom upphaflega 

eingöngu erlendis frá en það hafði í för með sér ákveðna gremju hjá Rúmenum. 

Heimamönnum fannst tengsl vampíra og yfirnáttúrulegra fyrirbæra við heimaland sitt á 

skjön við þá menningarlegu ímynd sem reynt er að stuðla að, að Rúmenía sé nútímalegt og 

þróað Evrópuríki (Light, 2007). 

Bram Stoker gaf út skáldsöguna um Drakúla greifa árið 1897. Sagan er um vampíru sem 

upprunalega kemur frá Rúmeníu en ferðast til Bretlands með það að markmiði að taka 

undir sig vesturheim. Sagan byrjar og endar í Transylvaníu en höfundurinn lýsir fylkinu 
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sem ískyggilegu, afskekktu og vanþróuðu þar sem hið illa og yfirnáttúrulega ræður ríkjum. 

Með lýsingum sínum skapaði Stoker goðsögn um Transylvaníu sem svæðislega var á 

jaðrinum, ónútímavætt og ósnert af vestrænni þróun. Þá gerir skáldsagan mikið út á 

andstæður eins og „þróun vestursins gegn stöðnun austursins, vísindi vestursins gegn hjátrú 

austursins ásamt skynsemi og siðmenningu vestursins gegn tilfinningum og villmennsku 

austursins“ (Arata, 1990:637). Allt frá fyrstu útgáfu sögunnar hefur Drakúla náð miklum 

vinsældum, sér í lagi á vesturlöndum, og má segja að hann sé upphafið að þeim 

menningarkima sem vampírudýrkun var á síðari hluta 20. aldar (Melton, 1999). Gerðar 

hafa verið yfir 200 bíómyndir um Drakúla og aðrar vampírur, yfir 1.000 skáldsögur ásamt 

því að fjöldinn allur er til af teiknimyndasögum og sjónvarpsþáttum (Light, 2007).  

Aðeins þar til nýlega var skáldsaga Stokers óþekkt í Rúmeníu vegna þess að þýðing á 

bókinni kom ekki út þar fyrr en um 1990. Þá eru heimamenn vissir um að þjóðhetja þeirra 

Vlad Tepes, sem réði ríkjum yfir Walachia á 15. öld, sé fyrirmynd Drakúla sem hefur 

mikla þýðingu fyrir Rúmena. Viðbrögð þeirra við þessa uppgötvun voru meðal annars 

skelfing og reiði yfir því að Stoker skyldi líkja þjóðhetju þeirra við vampíru (Light, 2007). 

Það voru aðallega áhugamenn um Drakúla frá Evrópu og Ameríku sem ferðuðust til 

Rúmeníu í leit að rótum Drakúla. Ferðamenn komu að tómum kofanum hjá 

ferðaþjónustuaðilum sem vissu lítið sem ekkert um skáldsöguna og því tóku ferðamenn 

upp á því að nefna einn ákveðinn kastala sem heimili Drakúla eða Bram kastalann sem í 

upphafi var notaður sem útsýnisturn fyrir ferðamenn. Kastalinn er gott dæmi um það 

hvernig staðir geta mótast af ferðamönnum alveg jafn mikið og af ferðaþjónustuaðilum 

(Light, 2007). 
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Aðferðafræði 

Við rannsókn mína notaðist ég eingöngu við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Með 

eiginldegum aðferðum leitast rannsakandi eftir því að öðlast dýpri skilning og fá aukna 

innsýn í það málefni sem til rannsóknar er og fæst það með reynslu og upplifun 

viðmælenda. Best er að safna gögnum með mörgum breytum en fáum tilvikum. 

Eigindlegar aðferðir eru ólíkar þeim megindlegu að mörgu leyti en það sem á best við hér 

er að þær byggjast á afleiðslu en ekki aðleiðslu en í því felst að rannsakendur hefja 

rannsóknarferlið með ákveðnum rannsóknarpsurningum og út frá þeim er gagna aflað. Eftir 

því sem vitneskja um málefnið eykst eru rannsóknarspurningar að lokum þrengdar. Það má 

í rauninni líkja eigindlegum rannsakanda við veiðimann sem safnar í fiskinet. Megindlegar 

rannsóknir reyna að komast að sannleikanum en eigindlegar miða að því að fá meiri 

skilning og innsýn í félagsheiminn. Þá vilja rannsakendur ekki leggja mat á veruleika 

viðmælenda eins og þeir upplifa hann heldur reyna að lýsa honum sem gæti gefið skýrari 

mynd. Vegna þessa eiga öll sjónarhorn rétt á sér og því eru eigindlegir rannsakendur á 

varðbergi gagnvart þeim áhrifum sem þeir gætu haft á þátttakendur (Esterberg, 2002). 

3.2 Framkvæmd, val og aðgengi 

Þegar hafist er handa við rannsókn þarf að finna áhugavert viðfangsefni sem vert er að 

skoða. Viðfangsefni mitt eru þjóðsögur og vættir, draugar og álfar, í tengslum við 

ferðaþjónustu á Íslandi en við nánari skoðun kemur í ljós að þetta hefur lítið sem ekkert 

verið rannsakað. Til að byrja með skoða ég hvað er til af efni um viðfangsefnið meðal 

annars á alþjóðlegum vettvangi. Það hjálpar til við að móta rannsóknina eins og 

rannsóknarspurningarnar sem nausynlegt er að setja fram. Hér eru þær þrjár talsins eða: 1. 

Hvað er það sem dregur erlenda ferðamenn að yfirnáttúrulegri ferðaþjónustu á Íslandi?, 2. 

Af hverju er ekki meira um þjóðsögur og vættatrú í ferðaþjónustu á Íslandi og 3. Hvers 

vegna er þessi hluti menningarinnar ekki nýttur meira?  
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Næsta skref í rannsóknarferlinu er að velja viðeigandi þátttakendur og var það gert með 

markvissu úrtaki (e. Purposive Sampling) sem felur í sér að þátttakendur eru valdir 

markvisst sem falla vel að rannsóknarefninu, þ.e. ferðaþjónustuaðilar sem hafa reynslu og 

upplifun af yfirnáttúrulegri ferðaþjónustu. Þátttakendur fann ég með því að leita á 

Internetinu en notaðist einnig við „word of mouth“ og vissi því af ákveðnum aðilum sem 

bjóða upp á yfirnáttúrulega ferðaþjónustu sem tengist þjóðsögum Íslendinga. Ég talaði við 

4 aðila innan ferðaþjónustunnar og allir voru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni. 

Rannsóknaraðferð mín var í öllum tilvikum hálf-stöðluð eða opin viðtöl (e. Semistructured 

Interview) þar sem viðmælendur fá að svara og tjá sig að vild án truflana rannsakanda. Í 

öllum viðtölum studdist ég við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma og út frá honum spruttu 

jafnan fleiri spurningar eftir því hvernig viðtölin þróuðust.  

Afmörkun og aðgengi að þátttakendum er mikilvægur þáttur í rannsóknum. Á Íslandi 

dreifist yfirnáttúruleg ferðaþjónusta um landið og því ákvað ég að tala við tvo 

ferðaþjónustu aðila á höfuðborgarsvæðinu, einn á suðurlandi og einn á austurlandi. Það 

ákvað ég að gera til að sjá meðal annars hvort munur væri á ferðamönnum sem koma í 

ferðir. Aðgengi að þátttakendum var því mismunandi gott. Höfuðborgarsvæðið er tilvalinn 

staður og auðvelt að ná til þátttakenda en þar talaði ég við aðila sem sjá um draugagöngu í 

miðbæ Reykjavíkur annars vegar og aðila sem sér um álfagöngu um Hafnarfjörðinn hins 

vegar. Draugasetrið á Stokkseyri varð fyrir valinu á Suðurlandiog er auðvelt að heimsækja 

það frá Reykjavík. Að lokum valdi ég Ferðaskrifstofu Austurlands, en vegna fjarlægðar 

fóru samskipti fram í gegnum tölvupóst.   

3.3 Gagnaöflun 

Öflun gagna stóð frá 28. mars til 8. apríl. Persónulega tók ég viðtöl við þrjá aðila og átti í 

tölvusamskiptum við einn. Þeir eru sem hér segir: 

Sigurbjörg Karlsdóttir stofnandi og leiðsögumaður álfagöngunnar í Hafnarfirði. Viðtalið 

fór fram þann 28. mars á vinnustað Sigurbjargar klukkan 12:30.  

Óli Kári Ólason stofnandi og leiðsögumaður draugagöngunnar í Reykjavík. Viðtalið fór 

fram þann 31. mars á krá í miðbæ Reykjavíkur klukkan 20:50. 

Berglind Harðardóttir starfsmaður á Draugasetrinu á Stokkseyri. Viðtalið fór fram þann 

8. apríl á Draugasetrinu klukkan 13:30. 

Arngrímur Viðar Ásgeirsson framkvæmdarstjóri Ferðaskrifstofu Austurlands. Sendi 

honum fyrst tölvupóst 22. mars en samskiptum lauk þann 5. apríl.   



13 

 

4 Niðurstöður 

4.1 Álfaganga 

Sigurbjörg Karlsdóttir er stofnandi og leiðsögumaður álfagöngunnar í Hafnarfirði en 

gangan hefur verið starfrækt frá því 2001 og er því 10 ára í ár. Upphaf göngunnar er rakin 

til þess að Sigurbjörg nam í ferðamálaskólanum í Kópavogi og vann á upplýsingamiðstöð 

með náminu. Þar fann hún verulega fyrir mikilli eftirspurn ferðamanna í álfasögur og 

almennar upplýsingar um þær, sérstaklega vegna þess hve Huliðsheimakort Erlu 

Stefánsdóttur var vinsælt. Hér sá Sigurbjörg því gullið tækifæri og frábæra hugmynd en 

með því að fara á námskeið frumkvöðlaauðar vann hún viðskiptahugmynd sína frekar og 

þróaði gönguna. Það kemur sér vel að fyrir þá sem starfa í ferðaþjónustu að sjá hvað er 

hægt að gera, hverskonar nýjungar eru mögulegar og hvers konar markaður er til staðar og 

enn er ónýttur. 

Uppbygging göngunnar er mikilvæg upp á aðdráttarafl að gera en í Hafnarfirði er til mikið 

af skráðum álfasögum sem Sigurbjörg kann deili á. Gengið er góðan hring um Hafnarfjörð 

þar sem nokkuð er um stopp og sögur sagðar ásamt því að heimkynni álfanna eru til sýnis. 

Í göngunni sjálfri eru svo sagðar almennar upplýsingar um álfa og tekur Sigurbjörg dæmi: 

Á öðrum stöðum gef ég upp almennar upplýsingar eins og t.d. um þessar fjórar 

nætur á ári þar sem allir geta séð álfana. 

Hér vísar Sigurbjörg meðal annars í jólanótt, nýársnótt og þrettándanótt þegar álfar flytjast 

búferlum á milli steina en einnig á þetta við um Jónsmessunótt þegar fólk veltir sér nakið 

upp úr dögginni en á þessum nóttum er talinn vera möguleiki fyrir menn að sjá álfa. 

Þegar talið berst að álfum og hvað sé sérstakt eða merkilegt við þá íslensku telur 

Sigurbjörg okkur Íslendinga hafa tekist að varðveita þá vel í aldanna rás. Ferðamenn hafa 

sagt henni frá ýmsum náttúruvættum sinna heimalanda en vegna einangrunar Íslands hafa 

álfarnir okkar varðveist einstaklega vel sem gerir þá einstaka. Erlendir ferðamenn sem 

koma í gönguna eru forvitnir um íslenska álfa, mörgum finnst þetta skrítið en öðrum 
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spennandi. Helsta aðdráttarafl ferðarinnar telur Sigurbjörg vera sögurnar um álfana, gangan 

sjálf sem fer fram í fallegu umhverfi Hafnarfjarðar og hófleg verðlagning miðað við margt 

annað sem er í boði. Í langflestum tilvikum eru það Þjóðverjar sem sækjast í gönguna en 

þar fyrir utan kemur fólk frá öllum heimshornum. Allur skalinn er á því hvers konar fólk 

þetta er, þó aðallega á aldrinum 30-45 ára. Ekki er mikið um fjölskyldufólk en ástæðuna 

fyrir því telur Sigurbjörg vera þá að það sé hreinlega ekki mikið af fjölskyldufólki sem 

ferðast almennt til Íslands.  

Sjálf hefur hún ekki orðið vör við álfa í göngunni en þó koma ferðamenn sem segjast hafa 

séð vætti í eigin heimalandi og þó nokkrir segjast sjá álfa í gönguferðinni og sem dæmi 

segir hún: 

Fyrir nokkrum árum síðan þá var hérna dvergasteinn sem við stoppum alltaf 

við og í sömu vikunni, sitthvorri ferðinni þá var fólk sem sagði að dvergurinn 

væri slæmur í hálsinum sem mér þótti afar spennandi því þetta var sitthvor 

ferðin og ekki fólk frá sama landi eða neitt. 

Viðbrögð ferðamanna við gönguferðinni er upp til hópa verulega góð. Fólk upplifir hana 

mismuanndi þar sem einhverjir sjá meira að segja álfa, eða segjast gera það. Gangan er 

fyrst og fremst skemmtileg og markmið hennar er að skemmta fólki og ferðamenn eru 

óhræddir við að spyrja og fræðast um íslenska álfa ásamt því að Sigurbjörg segir 

gamansögur af Hafnfirðingum sjálfum. Hún telur því að almenn upplifun ferðamanna á 

göngunni sé ánægjuleg samverustund. 

Aðspurð hvers vegna ekki sé meira um ferðaþjónustu sem þessa á Íslandi, þ.e. sem gengur 

út á að kynna íslenskar þjóðsögur og vætti eins og álfa og tröll, segir hún að þetta sé mjög 

krefjandi tegund ferðaþjónstu. Það séu fremur jaðarhópar sem sækist í menningar hluta 

landsins en flestir ferðamenn sem koma hér vilja skoða og upplifa náttúruna. Einnig þætti 

henni slæmt ef þjóðsögur og vættir yrðu gerð að fjöldaferðamennsku og ef það yrði gert að 

risa umfangi hyrfi allur sjarminn. 

Ég held að hluta til af hverju við gerum þetta ekki eitthvað svona ódýrt er að 

við berum viðringu fyrir þessu, þú veist við viljum ekki að þetta verði eitthvað 

cheap. Þannig horfi ég á það. 
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Að lokum segir Sigurbjörg frá hugmynd sem hún hefur þróað með sér en ekki látið verða 

af að framkvæma. Þetta er risastór viðskiptahugmynd þar sem gerður yrði veitingastaður, 

álfaveitingastaður, sem einnig væri upplifunarsafn. Þá myndi fólk í orðsins fyllstu 

merkingu ganga inn í hamarinn. Allar framkvæmdir byrjar þó á hugmynd og aldrei að vita 

hvað verður í  framtíðinni. 

Hægt er að fara í álfagönguna allan ársins hring en þó er það hinn klassíki sumartími sem 

er háannatími. Hverri gönguferð fylgir Huliðsheimakort Erlu Stefánsdóttur sem ferðamenn 

mega svo taka með sér heim sem minjagrip og er þessu vel tekið af öllum ferðamönnum og 

fara þeir ánægðir heim með góðar minningar og nýjar upplýsingar í farteskinu um íslenska 

álfa. 

4.2 In the Footsteps of the Elves 

Íslenska ævintýrafyrirtækið Arctic Adventures í samvinnu við Ferðaskrifsofu Austurlands 

auglýsir spennandi 5 daga gönguferð fyrir erlenda ferðamenn sem ber nafnið In the 

Footsteps of the Elves. Ferðin er farin frá Borgarfirði Eystri eða Bakkagerði sem er fallegt 

þorp staðsett á norðanverðum Austfjörðum. Borgarfjörður Eystri er þekktur fyrir álfa- og 

vættatrú og þar býr álfadrottning Íslands í Álfaborginni, klettaborg við hliðina á 

Bakkagerði. Í 4 ár hefur Ferðaskrifstofa Austurlands boðið upp á álfagönguferðir með 

góðum árangri og eftirspurn erlendra ferðamanna er mikil. 

Arngrímur Viðar Ásgeirsson segir gönguferðina aðallega tilkomna af tveimur ástæðum. 

Annars vegar vegna nýrrar gistingar í Gistiheimilinu Álfheimum og hins vegar vegna 

öflugs nets gönguleiða í nágrenni Borgarfjarðar Eystri. Því var hafist handa við að bjóða 

upp á þjónusturíkar ferðir þar sem gistingu og gönguferðum var blandað saman og þannig 

geta ferðamenn fræðst um mannlíf, sögu og náttúru svæðisins. Upphaflega bar gangan 

nafnið Víknaslóðir á erlendri grund og gekk þá fremur illa en svæðið er þekkt fyrir álfatrú 

og vegna mikils áhuga erlendra aðila á henni þótti viðeigandi að gangan fengi nafn sem 

vísaði í trúna. Nafni göngunnar var því réttilega breytt og eftirspurnin stóð ekki á sér.  

Helsta aðdráttarafl ferðarinnar segir Arngrímur að sé hin íslenska náttúra en álfa nafn 

ferðarinnar gefur mikinn ævintýrablæ sem er einnig stór þáttur í aðdráttaraflinu. Fólkið 

sem sækir í gönguferðina er á aldursbilinu 30-50 ára og þetta er fólk sem er ferðavant með 

góðar tekjur. Fæstir sem leggja í gönguna trúa á hið yfirnáttúrulega en þegar komið er til 
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baka er sagan allt önnur. Aðspurður hvað sé sérstakt við íslenska álfa telur hann það vera 

álfatrú þjóðarinnar og samfélag manna og álfa. Sögur um álfa og aðra vætti væru bara 

venjuleg ævintýri ef ekki væri álfatrúin til staðar og sú sterka upplifun sem menn hafa í 

nærveru álfa og huldufólks. Farið er á 4-5 bústaði álfa í ferðinni og þá er rætt um 

byggingarlist álfanna og sagðar sögur af samskiptum álfa og manna sem ýmist eru góð eða 

slæm. Hér segir Arngrímur: 

Ekki hefur okkur ennþá verið boðið í heimsókn.... 

Í ferðalýsingu göngunnar sem meðal annars er hægt að finna á vefsíðu Arctic Adventures 

er talað um álfadrottninguna í Álfaborg. Þó svo að drottningin búi þar er hún ekkert 

merkilegri en aðrir. Allir eru jafnir hvort sem um er að ræða drottningu eða fiskverkakonu. 

Í göngunni er hér meðal annars rætt um byggingu Bakkagerðiskirkju því álfkona úr 

Álfaborginni kom til byggða til þess að taka þátt í ákvörðun um staðsetningu hennar í 

hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps.  

Við Danina er oft rætt um að ef Margrét Danadrottning kæmi í heimsókn þá 

ætti hún að heimsækja einu drottningu Íslands í Álfaborginni. 

Á þeim 4 árum sem farið hefur verið í gönguna hefur enn ekki komið upp sú staða að 

ferðamenn hitti fyrir álfa eða huldufólk. Flestir eru álfarnir þó taldir góðálfar sem vilja 

hjálpa og aðstoða í neyð.  

Við höfum hins vegar öll í hópnum oft lagt hendur á tiltekinn álfastein á  leið í 

Stórurð og beðið um aðstoð við að fá betra útsýni yfir dýrðir Stórurðar þegar 

þoka eða rigning er með í för og það hefur aldrei klikkað. Þ.e. veðrið og 

útsýnið hefur alltaf batnað verulega innan klukkkustundar. 

Samkvæmt könnun hjá dönsku göngufólki er það mjög ánægt með ferðina en það sem 

stendur upp úr er fyrst og fremst fámennið og friðsældin sem einkennir staðinn og ekki 

skemmir fyrir skemmtileg leiðsögn og ægifögur náttúran. Upplifun fólks af ferðinni er því 

almennt séð mjög góð. 

 Þjóðsögur og vættir eins og draugar og álfar eru ríkur hluti af menningu okkar 

Íslendinga. Aðspurður hvers vegna ekki væri meira um ferðaþjónustu sem býður fólki upp 

á að upplifa og jafnvel hitta fyrir íslenska vætti segir hann að: 
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Virðing skal höfð í nærveru sálar hvort sem um er að ræða álfa, tröll eða 

manneskjur.  

Það þykir ekki vinsælt að leika sér með álfasögur hjá fólki sem trúir á álfa en þeir 

sem hafa þekkingu og jafnvel upplifun af slíkum vættum vilja ekki styggja þær. 

Ferðaþjónustuaðilar á Borgarfirði Eystri eru að þróa sig áfram og verður boðið upp á 

dagsferðir sumarið 2011 sem kynna fólki álfatrú, álfasögur og heimkynni þeirra. 

Bera þarf virðingu fyrir sögunum og álfunum og því er farið varfærnislega í sköpun 

slíkra ferða. Álfar eru ekki aðeins fyrir fullorðna og því er gert sem mest fyrir börnin 

líka. Útbúið hefur verið svokallað ævintýraland þar sem börn fara í ævintýraferðir og 

tekur Arngrímur sem dæmi Verslunarmannahelgina þar sem álfar og tröll auk 

annarra ævintýravera eru sett í náttúruna þar sem börnin rekast á þau með góðum 

árangri. Að lokum segir Arngrímur: 

Í kynningarmálum okkar höfum við kallað Borgarfjörð Eystri Capital of Elves, 

Puffins and Hiking. 

4.3 Draugaganga í Reykjavík 

Draugaganga er eitt þekktasta form yfirnáttúrulegrar ferðaþjónustu í dag, sér í lagi á 

versturlöndum. Ísland er hér engin undantekning og er boðið upp á slíka göngu í miðbæ 

Reykjavíkur. 

Óli Kári Ólason bjó um skeið í höfuðborg Kanada, Ottawa, þar sem hann fór í 

draugagöngu sem kallast Haunted Ottawa. Þar komst hann að því að allir draugar þar væru 

erlendir eða frá Englandi. Hann vissi strax að við gætum gert betur hér á Íslandi ásamt því 

að góður markaður væri fyrir slíka ferðaþjónustu. Þetta markaði upphaf draugagöngunnar á 

Íslandi og má rekja upphaf hennar til erlendrar grundar. Hugmyndafræði göngunnar er 

lykilatriði en gengið er út frá því að draugar séu mögulega til þrátt fyrir að Óli hafi aldrei 

séð draug. Gangan er gerð skemmtileg fremur en hræðileg m.a. vegna þess að: 

Mín kenning er sú að fólk sem hefur séð Saw 1-6, það sé mjög erfitt í dagsbirtu 

á Íslandi um sumar að hræða það.  

Hugmyndin er því sú að gangan sé blanda af skemmtun og fræðslu með þjóðlegum sögum 

og draugum. Á sumrin eru gestir göngunnar í 97% tilvika erlendir ferðamenn en á veturnar 

birtast Íslendingar meira og þá helst í vinnustaðaferðum. Draugagangan fylgir annarri 
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ferðaþjónustu á Íslandi varðandi háannatíma en hann er sumartíminn, frá miðjum júlí fram 

í miðjan september.  

Það getur verið gott að gera 5. september en þann 15. er allt búið. Það er mín 

reynsla að þann 15. fer bara síðasti túristinn og þá er tímabilið búið. 

Helsta aðdráttarafl draugagöngunnar á Íslandi telur Óli vera tvenns konar. Annars vegar er 

Ísland furðueyja í huga margra, þar sem furðulegt fólk býr eins og álfar og huldufólk. 

Draugagangan passar inn í þessa ímynd, þ.e. að Ísland sé öðruvísi. Þá nefnir hann dæmi 

um Björk og Sigurrós sem eru eins og flestum er kunnugt heimsfrægir listamenn. Hins 

vegar er það svo sjónvarpsefnið sem laðar fólk að draugagöngum en draugar eru mjög 

vinsælt sjónvarpsefni en til eru um 10-15 þættir þar sem draugar eru söguhetjurnar. Þetta er 

mjög vinsælt sérstaklega á Vesturlöndum. Fólk er yfirhöfuð mjög forvitið um yfirnáttúru 

og drauga í Reykjavík en annað sem gangan græðir líka á er að það er ekki mikið um að 

vera í Reykjavík klukkan 20:00 á kvöldin. Það eru aðeins örfáir hlutir og því er 

menningartengd ferðaþjónusta eins og draugaganga mjög aðlaðandi.  

Upplifun fólks á göngunni er svo mismunandi eftir því hvort um Íslendinga er að ræða eða 

erlenda ferðamenn en það er vegna mismunandi útgáfa af ferðinni. Þannig er íslenska 

útgáfan öðruvísi vegna þess að ekki þarf að útskýra suma hluti fyrir Íslendingum sem þarf 

að gera fyrir útlendingum. Til dæmis nefnir hann:  

Suma hluti þarf ég ekkert að útskýra fyrir Íslendingum og öðrum hlutum sleppi 

ég vegna þess að ég veit að þeir hefðu ekkert gaman af því en útlendingar.. 

sumir vita ekki neitt um Ísland og þeir eru kannski að velta því fyrir sér af 

hverju ég er ekki eskimói. 

Aðspurður hvað sé merkilegt við íslenska drauga þá þykir Óla merkilegt hvað við eigum 

margar draugasögur sem hafa varðveist í gegnum tíðina. Annars þykir honum íslenskir 

draugar ekkert sérstaklega merkilegri en aðrir en það sem er hins vegar mjög sérstakt er 

könnun sem gerð var um þjóðtrú þar sem rúm 60% Íslendinga telja möguleika á tilvist 

drauga. Það er sérstaklega merkilegt vegna þess að 70% segjast trúa á Guð. Með þessar 

tölur í huga vaknar upp sú spurning hvort draugar séu eitthvað sem Íslendingar trúa á eða 

hvort þetta sé eitthvað sem hreinlega er bara. Eitt er þó víst að lang flestir Íslendingar 

virðast þekkja einhvern sem hefur séð drauga, álfa eða aðra vætti.   
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Þó Óli sér skýr með það í draugagöngunni að hafa sjálfur aldrei séð drauga þá hefur það 

komið fyrir að gestir hans sjái eitthvað sem flest fólk sér ekki. Slíkar ferðir geta verið 

furðulegar en fólk bregst mismunandi við því þegar það sér drauga og geta ferðirnar orðið 

tvisvar sinnum lengri en venjulegar ferðir. 

Þetta hefur endað þannig að allir voru farnir að gráta í ferðinni en eldri 

maður sagðist sjá drauga og hann bara grét og grét og grét af því hann sá 

drauga. 

Ástæðuna fyrir því að ekki sé meira framboð af ferðaþjónustu sem snýr að 

yfirnáttúru segir Óli að þar ráði nokkrir þættir um. Til dæmis sé 

ferðamannaþjónustan láglaunastörf þar sem þungamiðjan eru þrír mánuðir yfir 

sumartímann og því þurfi fólk oft að finna sér eitthvað annað starf með 

ferðaþjónustunni. Tímabilið er því stutt og þar fyrir utan koma lang flestir ferðamenn 

til að skoða og upplifa náttúruna. Þó eru alltaf um 10% ferðamanna sem koma til að 

skoða og fræðast um menninguna og fyrir þetta stóran hóp fólks er eflaust markaður 

fyrir frekari yfirnáttúrulega ferðaþjónustu í framtíðinni. 

4.4 Draugasetrið á Stokkseyri 

Guðmundur Tyrfingsson, rútufyrirtæki frá Selfossi, starfrækir draugaferð um Árnessýslu 

sem oft er kallaður flóinn segir Berglind Harðardóttir þegar hún rifjar upp stofnun 

Draugasetursins sem hefur verið starfrækt frá árinu 2002. Mikið er um skrásettar sögur úr 

héraðinu og margir draugar koma þaðan. Þór Vigfússon, sagnameistari, var fararstjóri í 

ferðunum og út frá þessum draugaferðum spratt upp hugmyndin að safni. Benedikt 

Guðmunsson á safnið og hannaði í samvinnu með Þór en á Stokkseyri var mjög stórt 

frystihús sem ekki hafði verið nýtt í langan tíma og því tilvalið fyrir verkefnið.  

Árin 2004-2005 var einnig opnað álfa,-trölla og norðurljósasafn en markmiðið með safninu 

er að kynna íslenska menningu fyrir ferðamönnum ásamt þjóðtrú okkar. Við eigum mjög 

sérstaka menningu hvað varðar álfa, drauga og tröll en Íslendingar virðast trúa mjög sterkt 

á þetta. Því er draugasetrið og álfa,-trölla og norðurljósasafnið hugsað fyrir ferðamenn sem 

geta komið og kynnst íslenskum vættum og notið norðurljósanna í vetrarrými hússins. 

Uppbygging draugasetursins er þannig að sagðar eru 24 sögur af draugum af svæðinu. Fólk 

fær spilara með heyrnartólum og gengur í gegnum 24 rými og í hverju rými er uppstillingin 
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þannig að reynt er að líkja eftir umhverfi hverrar sögu fyrir sig. Þór Vigfússon les sögurnar 

en á spilaranum eru 8 tungumál sem leggst vel í ferðamenn sem geta þá hlustað á sínu 

eigin máli. Þannig á fólk að geta rölt um rýmin, hlustað á sögurnar en í staðin fyrir að 

heyra bara draugasögu þá er fólk statt inn í umhverfinu sem gerir ferlið mun draugalegra 

ásamt því að upplifunin af sögunum er dýpri.  

Það sem dregur fólk helst að safninu eru draugarnir segir Berglind. Ferðamenn sem koma í 

safnið eru á öllum aldri hvort sem það eru erlendir ferðamenn eða Íslendingar. Meira er af 

erlendu fólki á sumrin en á veturna eru það meira Íslendingar í hópferðum. Á veturna er 

norðurljósasafnið sérstaklega auglýst fyrir útlendinga því það koma margir hópar til 

Íslands til að upplifa norðurljósin. Vegna veðurs gengur það oft ekki upp úti í náttúrunni og 

því hægt að njóta ljósanna í vetrarrými safnsins sem er afar vinsælt.   

Upplifun á safninu er mjög ólík á milli Íslendinga og erlendra ferðamanna. Hjá 

Íslendingum er mikið fjör og stuð. Það er ákveðin skemmtun sem fylgir hræðslunni en af 

og til er „lifandi draugagangur“ í safninu. Það er alltaf spennandi að fara í draugahús, verða 

hræddur og hafa gaman af því. Oft eru Íslendingar að neyta áfengis svo fjörið verður meira 

en þá er ef til vill ekki verið að hugsa um sögulega gildið. Erlendir ferðamenn eru 

áhugasamari, vilja kynnast sögunum og sjúga menninguna meira í sig. Þeir eiga það til að 

sökkva sér alveg í sögurnar, hlusta vel og vandlega og spá mikið í alla munina sem eru í 

kringum þau og gefa sögunum gildi. Það sem er merkilegt við íslenska drauga er að þeir 

eru allir íslenskir, allir ólíkir og hver hefur sína sögu. Aðspurð að því hvort allir draugar 

séu vondir og hræðilegir segir hún að það sé alger staðalímynd ásamt því að: 

Í rauninni snýst þetta um að hugsa vel um draugana, það er t.d. þannig að við 

gefum einum draug hérna alltaf að borða. Við setjum fram mat fyrir hann á 

tunnu og við erum ekkert hrædd við drauga hér í draugasafninu. Við hugsum 

bara vel um draugana okkar og berum virðingu fyrir þeim. Við erum að segja 

söguna þeirra og þeir eru bara óttalega góðir við okkur. Draugar eru í 

kringum okkur og það er gott að vera meðvitaður um það.  

Berglind segir frá því hversu gaman það er að fylgjast með mismunandi hópum sem koma 

í    safnið en hún tekur dæmi um breskan skólahóp, allt stelpur á aldrinum 12-13 ára en þær 

voru verulega spenntar fyrir því að fá að sjá álfa og tröll vegna þess að þær höfðu aldrei 
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séð slík fyrirbæri áður. Álfa og tröllasafnið er þannig að fólk gengur inn í heim þeirra og 

stelpurnar voru rosalega ánægðar með heimsóknina. 

Þetta er náttúrulega eitthvað sem þau þekkja ekki neitt, eru ekki með þetta í 

sinni barnæsku, sinni menningu. 

Að lokum spyr ég hvers vegna ekki sé meira um ferðaþjónustu sem þessa og við því á 

Berglind eiginlega ekki svar. Þegar ferðamönnum er sagt að rúm 60% Íslendinga trúi á 

drauga dettur hakan í gólfið og allir verða mjög hissa. Í rauninni ætti því að vera miklu 

meira til af ferðaþjónustu sem snýr að þjóðsögum og vættum vegna þess að náttúra Íslands 

er ekki allt þó hún sé gríðarlega falleg. Það er því ekki síður mikilvægt að kynna 

ferðamönnum menningu okkar og þjóðsögurnar, sem okkur finnst nauðsynlegt að halda við 

endar Berglind á að segja. 
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5 Túlkun og umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar er um margt líkar því sem kemur fram í fræðilegum kafla 

hvað varðar yfirnáttúrulega ferðaþjónustu á alþjóðlegum vettvangi. Menningartengd 

ferðaþjónusta er helsta tegund ferðaþjónustu í dag og þrátt fyrir að náttúran sé númer eitt 

hjá ferðamönnum á Íslandi þá kemur hér mikið af fólki áhugasamt um menninguna og þá 

meðal annars þjóðsögur og vættatrú. Það er því markaður til staðar og einnig framboð á 

ferðaþjónustu tengdri þjóðsögum og yfirnáttúrulegum fyrirbærum þó hún sé smærri í 

sniðum en t.d. ferðaþjónusta sem býður upp á ævintýri í náttúrunni.  

Hver þjóð vill hvetja og styrkja ferðaþjónustu sem styður við menningu viðkomandi lands, 

og það sem er valið til framsetningar fyrir ferðamenn er ákveðin yfirlýsing á 

þjóðareinkennum. Það kemur í ljós að helsta framsetning á ferðaþjónustu tengd þjóðsögum 

og vættatrú á Íslandi eru göngur og söfn. Báðar framsetningar eru góð leið til að fá 

ferðamenn til að kynnast, skilja og virða aldagamla þjóðtrú og menningu okkar. Söfn eru 

tilvalinn staður til að upplýsa fólk með því að sýna og segja frá eins og gert er á 

Draugasafninu á Stokkseyri og þar upplifa gestir draugasögur frá Suðurlandi mun dýpra en 

ella, vegna þess að þeir eru staddir í umhverfi hverrar sögu fyrir sig. Göngur eins og 

draugaganga í miðbæ Reykjavíkur, álfaganga í Hafnarfiðri eða austur á landi gerir fólki 

kleift að kynnast stöðunum betur vegna líkamlegrar hreyfingar og skynjunar á staðnum. 

Allar göngurnar eiga það sameiginlegt að blanda skemmtun og fræðslu saman og 

upplifunin verður meiri meðal annars vegna þátttöku gestanna. Þátttakan felst m.a. í hraða 

ferðarinnar og með samskiptum við leiðsögumenn.  

Svörum við fyrstu rannsóknarspurningunni, hvað er það sem dregur erlenda ferðamenn að 

yfirnáttúrulegri ferðaþjónustu á Íslandi? má túlka þannig að framsetning á ferðaþjónustunni 

þykir heillandi þ.e. söfn og göngur ásamt því að fólk er forvitið um að kynnast íslenskum 

vættum. Frægar hljómsveitir eða einstaklingar eins og Sigurrós og Björk hafa hjálpað til 

við að skapa ákveðna yfirnáttúrulega ímynd af Íslandi og er sú ímynd talin heilla 

ferðamenn þ.e. furðuverur á furðueyju. Að lokum er það fámennið og friðsældin sem er 

lykilatriði og vegna þeirra verður upplifun ferðamanna meiri. 



23 

Sterka tengingu má finna á milli sögu íbúa Huaquechula og ferðaþjónustu sem tengist 

menningu þeirra og hvers vegna ekki er meira um þjóðsögur og vættatrú í ferðaþjónustu á 

Íslandi. Samkvæmt viðmælendum mínum er mikilvægt að bera virðingu fyrir menningunni 

og hjátrúnni. Við viljum ekki raska yfirnáttúrunni og það er ekki vinsælt hjá fólki sem trúir 

á álfa eða hafa upplifun af slíkum vættum að hafa það í flimtingum. Við viljum ekki ganga 

nærri okkar eigin menningararfi og þó svo að nokkuð sé um ferðaþjónustu sem bíður 

ferðamönnum upp á að kynnast yfirnáttúru þá er hún smá í sniðum, og það svo smá að 

talað er um einyrkjastarfsemi. Fjöldaferðamennska myndi ganga nærri þessari menningu 

okkar líkt og hún gerir við siði og menningu íbúa Huaquechula og því má álykta að sú 

ferðaþjónusta sem er í boði sé það smá í sniðum að við séum ef til vill, meðvitað eða 

ómeðvitað, að passa upp á að ferðamönnum sé ekki hleypt of nálægt þessum menningararfi 

okkar. Við berum virðingu fyrir yfirnáttúrunni og ef til fjöldaferðamennsku kæmi, líkt og 

staðreyndin er í dag með Dag hinna dauðu í Mexico, þá hyrfi allur sjarminn af því sem 

okkur þykir einstakt og merkilegt.   

Enn þann dag í dag telja Íslendingar upp til hópa að vættir og yfirnáttúra fyrirfinnist, eins 

og könnun Gallup frá 2006 gefur til kynna. Umræða Terry Gunnel um þjóðtrú er alveg í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar en Arngrímur talar t.d. um hvernig fólk trúir 

enn á álfa og þykir slæmt þegar leikið sé að þeim og einnig nefnir Óli að það virðist vera 

sem hver einasti Íslendingur þekki einhvern sem hefur séð eða upplifað yfirnáttúruleg 

fyrirbæri. Slíkar persónulegar upplifanir, sem fólk deilir með hvert öðru, er þáttur í því sem 

viðheldur þjóðtrúnni.  

Margar þjóðir eiga sínar þjóðsögur og allar eru þær einstakar á sinn hátt. Það er gaman að 

sjá hvernig þær eru nýttar á sameiginlegan hátt á milli landa eins og t.d. með örnefnum og 

framsetningu á gönguferðum í ferðaþjónustu. Við eigum t.d. örnefni tengd þjóðsögum 

sameiginlega með Bretum ásamt draugagöngur með Skotum og Savannah borg í 

Bandaríkjunum eins og dæmin sýna í fræðilega kaflanum. Þrátt fyrir að ferðaþjónustaðilar 

á Íslandi séu sammála um að ekki skuli ganga of nærri menningararfi okkar með því að 

stuðla að fjöldaferðamennsku þá er ákveðinn markaður til staðar og greinilega hægt að 

nýta arfinn betur. En hvers vegna er það ekki gert?Sigurbjörg segir þessa tegund 

ferðaþjónustu mjög krefjandi og að það séu fremur jaðarhópar sem sækist í menningar 

hluta landsins. Óli bendir ennfremur á að ferðaþjónustan sé láglaunastörf þar sem 

þungamiðjan eru þrír mánuðir yfir sumartímann og vegna þessarra atriða geti reynst afar 
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erfitt að koma með eitthvað nýtt inn á markaðinn. Það þýðir þó ekki að hugmyndir séu ekki 

til staðar og nefnir Sigurbjörg frábæra leið sem jafnvel væri hægt að nýta í framtíðinni en 

það er upplifunarsafn og veitingastaður þar sem fólk gengur bókstaflega inn í hamarinn, 

einn af mörgum bústöðum álfa. Arngrímur talar um dagsferðir sem Ferðaskrifstofa 

Austurlands ætlar að hefja í sumar 2011 vegna mikillar eftirspurnar hjá erlendum 

ferðamönnum. Frumkvöðlahugmyndir og starfsemi virðist því vera í gangi í ferðaþjónustu 

tengdri þjóðsögum og vættatrú. Flestir virðast þó á sama máli um að gæta þurfi að hverju 

skrefi við sköpun á slíkri ferðaþjónustu ásamt því að koma þurfi vel fram við sögurnar, 

álfana og draugana. Sagan hefur kennt okkur að annars geti illa farið. 
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Viðaukar 

Hér má finna spurningar úr fjórum mismunandi viðtölum við ferðaþjónustuaðila. 

Álfaganga í Hafnarfirði: 

Hvað verður til að farið er af stað með álfagöngu í Hafnarfirði? 

Getur þú sagt mér aðeins frá hugmyndafræði göngunnar. Hvernig er hún byggð upp? 

Hvað með heimkynni þeirra, fá ferðamenn að kynnast þeim? 

Hvað er sérstakt við íslenska álfa? 

Hvers vegna sækja ferðamenn í gönguna? hvað myndir þú segja að væri helsta 

aðdráttaraflið? 

Hvers konar ferðamenn koma í gönguna? Er þetta fjölskyldufólk, ungt eða eldra fólk, fólk 

sem trúir á yfirnáttúru? 

Nú segja flestar álfasögur frá því hvernig álfar gleðja menn eða hræða. Er einhver „hætta“ 

á því að rekast á álfa í ferðinni? Hefur þú eða ferðamenn lent í slíku atviki á leiðinni? 

Getur þú sagt mér hvers konar upplifun ferðamenn fá út úr ferðinni? 

Nú eru þjóðsögur og vættir eins og draugar, álfar og tröll ríkur hluti af menningu okkar 

Íslendinga.  Af hverju er ekki meira um ferðaþjónustu sem býður fólki upp á að upplifa og 

jafnvel hitta fyrir íslenska vætti eins og raun ber vitni? 

 

In the Footsteps of the Elves: 

Hvað verður til þess að farið er af stað með gönguna In the Footsteps of the Elves?  

Getur þú sagt mér aðeins frá hugmyndafræði ferðarinnar. Hvaðan fær hún t.d. nafnið sitt? 

Hvað er merkilegt við íslenska álfa? 

Hvers vegna sækja svona margir erlendir ferðamenn í ferðina? Hvað myndir þú segja að 

væri helsta aðdráttaraflið? 

Hvers konar ferðamenn koma í gönguna? Er þetta fjölskyldufólk, ungt eða eldra fólk, fólk 

sem trúir á yfirnáttúru? 

Er farið mikið í  álfasögur á leiðinni og heimkynni þeirra jafnvel sýnd? 

Í ferðalýsingunni á Internetinu er talað um álfadrottningu í Álfaborg. Er hún og heimkynni 

hennar mikilvægur hluti af leiðinni? Getur þú sagt mér frá henni? 

Nú segja flestar álfasögur frá því hvernig álfar gleðja menn eða hræða. Er einhver „hætta“ 

á því að rekast á álfa í ferðinni? Hefur þú eða ferðamenn lent í slíku atviki á leiðinni? 

Getur þú sagt mér hvers konar upplifun ferðamenn fá út úr ferðinni? 
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Nú eru þjóðsögur og vættir eins og draugar, álfar og tröll ríkur hluti af menningu okkar 

Íslendinga.  Af hverju er ekki meira um ferðaþjónustu sem býður fólki upp á að upplifa og 

jafnvel hitta fyrir íslenska vætti eins og raun ber vitni? 

 

Draugaganga í Reykjavík: 

Hvað verður til þess að farið er af stað með Draugagöngu í miðbæ Reykjavíkur? 

Hver er hugmyndafræði göngunnar, hvernig er hún uppbyggð? 

Hver er markhópurinn ykkar?  

Af hverju sækist fólk í að upplifa draugagöngu í Reykjavík, hvert er aðdráttaraflið? 

Getur verið að upplifunin af göngunni sé mismunandi fyrir erlenda ferðamenn og 

íslendinga? 

Hvað er merkilegt við íslenska drauga? 

Trúa íslendingar á drauga?  

Hefur þú hitt, eða veistu um ferðamenn sem hafa séð drauga í göngunni? 

Nú eru þjóðsögur og vættir eins og draugar, álfar og tröll ríkur hluti af menningu okkar 

Íslendinga, af hverju er ekki meira um ferðaþjónustu sem býður fólki upp á að upplifa og 

jafnvel hitta fyrir íslenska vætti? 

 

Draugasetrið á Stokkseyri: 

Hvað verður til þess að safn sem fjallar um íslenska vætti er sett á stofn? 

Af hverju sækist fólk í að koma og skoða safnið? 

Hvernig vita ferðamenn af ykkur? Hver er markaðssetningin? 

Hvers konar ferðamenn koma í safnið? 

Hvert er hlutfall erlendra/innlendra ferðamanna? Er upplifunin eins eða mismunandi eftir 

því? 

Nú eru þjóðsögur og vættir eins og draugar, álfar og tröll ríkur hluti af menningu okkar 

Íslendinga, af hverju er ekki meira um ferðaþjónustu sem býður fólki upp á að upplifa og 

jafnvel hitta fyrir íslenska vætti og raun ber vitni? 

Hvað er svona merkilegt við íslenskar þjóðsögur/vætti? 

 

 

 


