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Ágrip 

Menningartengd ferðamennska er vinsæl meðal ferðamanna í dag og beinir athygli þeirra 

að upplifun menningarlegs umhverfis. Með auknum fjölda ferðamanna sem ferðast í 

menningarlegum tilgangi hafa ferðaþjónustufyrirtæki séð sér fært að nýta menningarminjar 

til að laða þessa ferðamenn til sín. Aukin samkeppni hefur orðið meðal 

ferðaþjónustufyrirtækja þar sem þau keppast um að ná til sín sem flestum 

menningartengdum ferðamönnum. Staður getur misst menningarlega tengingu sína og 

þannig orðið að einskonar söluvöru ferðaþjónustunnar. Koma ferðamanna á 

menningartengdan stað getur haft neikvæð áhrif á hann og til að koma í veg fyrir það var 

heimsminjaskrá UNESCO sett á stofn. Skráin er samansett af stöðum um allan heim sem 

varðveita þarf sérstaklega og litið er á þá sem eign mannkynsins. Markmið þessarar 

ritgerðar er að skoða hvernig ferðaþjónustan nýtir sér menningarminjar sem auðlind til að 

hagnast á og getur með því leitt til vöruvæðingar þeirra. Í því samhengi verða Þingvellir, 

sem telja má til vinsælasta ferðamannstaðar á Íslandi í dag, skoðaðir sem þjóðlegur 

vettvangur heimamanna og hugsanlegur alþjóðlegur ferðamannastaður. Þingvellir eru á 

heimsminjaskrá UNESCO og verða skoðuð þau áhrif sem skráning getur haft í för með sér. 

Afleiðingar aukins fjölda ferðamanna til Þingvalla gæti haft þau áhrif að tengsl þjóðarinnar 

við sögu staðarins minnkuðu um leið og markaðsvæðing ferðaþjónustu yrði alls ráðandi. 

 

Lykilorð: Menningartengd ferðamennska, þjóðareinkenni, UNESCO, Þingvellir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Thingvellir 

National forum for Icelanders or an international tourist place 

Cultural tourism is popular amongst tourists today, and it draws the tourist’s attention to 

experience cultural environment. With the increased amount of tourists traveling with a 

cultural purpose, tour operators have now seen that they are able to use heritage to attract 

tourists. Increased competition has driven tour operators to reach out to as many cultural 

tourists as possible with the result that tourist places are becoming commercialized. That 

can lead a place to endanger of losing its cultural connections and therefore turning into 

merchandise for the tourism industry. Tourists visiting a cultural place can have a negative 

effect on that particular place but by establishing the UNESCO World Heritage List this 

should be prevented. World Heritage List is a list that consists of places around the world 

which are considered an asset of mankind and necessary to preserve. With that kept in 

mind this essay will examine how tourist industry makes use of cultural resources to its 

benefit and how it can lead to commercialization. In this context Thingvellir, which can be 

considered as one of the most popular tourist places in Iceland today, will be examined as a 

national forum for local people and a potential international tourist destination. Thingvellir 

was accepted to the World Heritage site and the effects of the registration will be 

examined. The consequence of increased popularity of Thingvellir could result in 

Icelanders losing their connection with the story which took place there and replace the 

past with commercialized tourist destination. 

Keywords: Cultural tourism,  national identity, UNESCO, Thingvellir. 
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1 Inngangur 

Þegar litið er á ferðamennsku kemur í ljós að ferðahegðun fólks hefur breyst með tímanum 

og ferðamenn leita stöðugt að nýjum og spennandi stöðum til að heimsækja. Fólk hefur 

meiri möguleika til að ferðast en áður fyrr vegna aukinnar tækniþróunar sem hefur átt sér 

stað í samgöngum frá byrjun nítjándu aldar. Í kjölfar þróunar í samgöngum hefur fjöldi 

ferðamanna aukist sem vill skoða þann menningararf sem staðir hafa upp á að bjóða. 

Menningararfur er mikilvægur þáttur í hverju samfélagi þar sem ferðamenn, innlendir sem 

erlendir, eru áhugasamir um að kynna sér þá menningu sem hver og einn staður býr yfir. 

Ferðamenn sem koma til Íslands eru ekki aðeins komnir til þess að upplifa náttúru landsins 

heldur hefur menningin einnig verið aðdráttarafl sem þeir hafa áhuga á að kynnast. Ísland 

býr yfir merkilegri sögu sem höfðar til margra ferðamanna og ferðaþjónustan hefur óspart 

nýtt sér þann þátt við uppbyggingu áhugaverðra staða. Uppbygging menningartengdrar 

ferðamennsku hefur í auknum mæli nýtt sér menningarminjar því það er áþreifanleg leið 

fyrir ferðamenn til að upplifa fortíðina. Það fer hins vegar eftir hverjum og einum 

einstaklingi hvernig hann upplifir og man fortíðina, því bakgrunnur einstaklingsins hefur 

áhrif á túlkun hans á minjum lands og þjóðar.  

Með auknum straumi ferðamanna sem skoða menningarminjar eiga þær á hættu að verða 

vöruvæddar af ferðaþjónustu og getur staða þeirra því breyst. Ferðamannastaður getur 

breyst frá því að vera eign þjóðar í það að verða eign heimsins til að mynda með skráningu 

á heimsminjaskrá UNESCO. Staðlar listans eru strangir og allar minjar þurfa að standast 

ákveðnar kröfur. Áhrifin sem heimsminjaskrá hefur á staði verða skoðuð þar sem þau geta 

verið jákvæð jafnt sem neikvæð. Þingvellir eru fyrsti staðurinn á Íslandi sem samþykktur 

var á heimsminjaskrá UNESCO. Eru Þingvellir þjóðartákn Íslendinga eða hefur staðurinn 

orðið að söluvöru ferðaþjónustu? Þar sem menning hefur orðið einsleitari með 

hnattvæðingu er mikilvægt fyrir lönd að aðgreina sig hvert frá öðru. Sum lönd nýta sér 

þjóðartákn sem einkenni þjóðar eða menningar. Efni ritgerðarinnar fjallar því um það hvort 

Þingvellir séu þjóðlegur vettvangur Íslands eða hvort hann sé orðinn að alþjóðlegum 

ferðamannastað. 
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Gögnum fyrir ritgerðina var aflað með því að rýna í bækur og greinar á bókasöfnum og 

netinu. Haft var samband við Guðmund Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði við Háskóla 

Íslands, þar sem að hann hefur skrifað mikið um þjóðartákn og Þingvelli. Einnig var haft 

samband við þjóðgarðsvörð Þingvalla og fræðslufulltrúa en án árangurs þrátt fyrir ítarlegar 

fyrirspurnir.  

Ritgerðin er byggð upp á þann veg að fyrst er fjallað um menningartengda ferðaþjónustu, 

sögu hennar og hverjir það eru sem teljast til menningartengdra ferðamanna. Þar á eftir er 

umfjöllun um menningarminjar og hvernig ferðaþjónustan nýtir þær sem söluvöru. Síðan 

er fjallað um þjóðareinkenni á tímum hnattvæðingar og í beinu framhaldi verður starfsemi 

UNESCO skoðuð í tengslum við heimsminjaskrána, kosti hennar og galla Því næst eru 

Þingvellir teknir fyrir sem hugsanlegt þjóðartákn Íslendinga og sá möguleiki skoðaður 

hvort staðurinn hafi verið vöruvæddur með ferðaþjónustu í huga. Í lokin eru niðurstöður 

settar fram.  
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2 Menningartengd ferðamennska 

Menningartengd ferðamennska er flókið hugtak en þó hafa margir fræðimenn reynt að 

útskýra það. Túlkun á hugtakinu er mismunandi og erfitt er að ná fullkomlega utan um það 

í stuttu máli. Þar af leiðandi hafa fræðimenn ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu um 

að velja eina ákveðna skilgreiningu á hugtakinu (McKercher, & DuCros, 2002). 

Menningartengd ferðamennska er útskýrð af Ted Silberberg (1995) á þann veg að hún 

beini athygli ferðamanna að upplifun menningarlegs umhverfis og landslags, lista, sérstaks 

lífstíls, gilda, hefða og atburða. Tómas I. Olrich (2001) hefur sett fram séríslenska 

skilgreiningu á hugtakinu þar sem hann segir að með hugtakinu sé menning gerð að vöru 

og lögð sé áhersla á menningu þjóðar eða svæðis. Hann skilgreinir hugtakið enn frekar sem 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Menningartengd ferðamennska hefur í raun orðið einskonar 

regnhlífarhugtak yfir margar skyldar tegundir af ferðamennsku. UNESCO skilgreinir 

hugtakið sem hóp af fólki, sem vegna menningarlegrar hvatningar, fer í námsferðir, á 

hátíðir eða aðra viðburði, heimsækir sögulega staði, nýtur náttúru, lista, þjóðsagna og fer í 

pílagrímsferðir eða á aðra menningartengda atburði (McKercher, & DuCros, 2002). 

Menning og menningararfur er auðlind fyrir ferðaþjónustu sem hefur áhrif á efnahagslíf 

svæða og landa, það er að segja ef rétt er að málum farið. ICOMOS eða International 

Cultural Tourism Charter, fjallar um menningartengda ferðaþjónustu og þar er lögð áhersla 

á að ferðaþjónustan geti nýtt sér þann efnahagslega ávinning sem hægt er að hljóta af 

menningararfi. Það þarf að viðhalda uppbyggingu, skipulagi og stjórnun á svæðinu. Með 

því að nýta menningu í ferðaþjónustu er alltaf áhætta til staðar sem fylgir menningu og 

menningararfi. Það getur komið fyrir að ferðaþjónusta sé illa rekin t.d. með því  að fara yfir 

leyfileg þolmörk staða og ganga á auðlindina þannig að hún tapi gildi sínu fyrir 

heimamenn sem og ferðamenn. Ferðaþjónusta skal vera til gagns fyrir áfangastaði og 

stuðla að varðveislu menningararfsins (ICOMOS, 1999).  

Menningartengd ferðamennska sem vara er sundurleit og getur tekið á sig mismunandi 

myndir. Hún getur verið áþreifanleg í formi bygginga eða minnismerkja en einnig 

óáþreifanleg líkt og í formi þjóðsagna eða í tilteknu tungumáli. Varan getur einnig verið 

náttúruleg eða manngerð (Sethi, 2005). Menningartengd ferðaþjónusta er eitthvað sem 
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getur nýst þeim sem vilja varðveita menningararf á svæði sínu og þróa sem áfangastað 

ferðamanna. Þessi nálgun býður upp á möguleika til uppbyggingar með víðari markhóp í 

huga og margþætt markmið. Það þarf að efla nýsköpun, endurskoða og endurvinna 

menningararfinn og beita nýrri söguskoðun á hann. Með því að skoða menningararfinn er 

hægt að túlka hann á nýjan máta þ.e. að finna nýja merkingu eða not fyrir eldri hugmyndir 

(Guðrún Helgadóttir, Huijbens, Kristín Sóley Björnsdóttir, 2007). Í Suður Afríku má sjá 

gott dæmi um slíka ferðaþjónustu þar sem aðskilnaðarstefnan hefur verið gerð að söluvöru 

og í kjölfarið var Robben Island fangelsið, þar sem Nelson Mandela var haldið föngum í 27 

ár, opnað fyrir ferðamenn árið 1997 (Page & Connell, 2001).  

2.1 Saga menningartengdrar ferðamennsku 

Menningartengd ferðamennska hafði ekki verið viðurkennd sem sérstakt form 

ferðamennsku fyrr en seint á áttunda áratugnum. Það voru ferðaþjónustuaðilar og 

rannsakendur sem áttuðu sig á því að sumir ferðamenn fóru í sérstakar ferðir til þess að 

öðlast betri skilning á menningu og arfleifð ákveðinna áfangastaða (McKercher & DuCros, 

2002). Menningartengd ferðamennska er ekki nýtt fyrirbæri þrátt fyrir að skilgreining 

hennar sé tiltölulega ný af nálinni en rekja má þessa tegund af ferðamennsku aftur til þeirra 

tíma þegar rómverska heimsveldið var við lýði. Þá ferðaðist fólk yfirstétta til að skoða 

menningu annarra samfélaga sér til skemmtunar. Það ferðaðist m.a. til þess að skoða 

minjar líkt og pýramídana í Egyptalandi en einnig til að komast í heilsulindir og á 

baðstrandir. Það var síðan á miðöldum að farið var í ferðir í þeim tilgangi að skoða 

helgistaði eða í pílagrímsferðir. Kristnir menn fóru til Rómar eða til fyrirheitna landsins og 

íslamskir pílagrímar fóru til Mekka. Við upphaf sautjándu aldar hófu ungir enskir menn úr 

efri stéttum samfélagsins að fara í ferðir sem kölluðust „The Grand Tour“. Ferðirnar 

þróuðust með samfélags- og menningarlegt sjónarmið að leiðarljósi enda áttu þær að kynna 

listir, fróðleik og menningu annarra samfélaga fyrir þessum ungu mönnum. Ferðirnar voru 

hugsaðar til að víkka út sjóndeildarhring þeirra og til að þeir gætu hugsanlega nýtt sér 

lærdóminn og þekkinguna í framtíðinni. Ungu mennirnir ferðuðust með eldri kristnum 

mönnum sem voru einskonar lærifeður þeirra á meðan á ferðinni stóð, en þessar ferðir gátu 

staðið í allt að þrjú ár. Með tímanum breyttust ferðirnar og hægt er að skipta þeim í tvær 

mismunandi ferðir. „The Classical Grand Tour“ var ferð sem var farin á 17. öld þar sem 

áhersla var lögð á að skoða minjar sem voru frá samfélögum fornalda og þá list sem kom 

með endurreisninni. „Romantic Grand Tour“ var ferð sem farin var á 18. – 19. öld þar sem 
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áhersla var lögð á rómantík, fagurfræði og náttúru. Þó að ferðirnar hafi breyst með 

tímanum þá voru staðirnir sem heimsóttir voru nánast alltaf þeir sömu þ.e. París, franska 

strandlengjan, Niðurlöndin og borgir á Ítalíu (Towner, 1985). Ferðirnar voru ekki aðeins 

farnar af Bretum heldur fóru Frakkar, Þjóðverjar og Rússar í svipaðar ferðir um Evrópu 

þegar líða tók á 19. öld. Þessar ferðir lögðust svo nánast af í frönsku byltingunni árið 1789. 

Þrátt fyrir að „The Grand Tour“ ferðin sé ekki lengur farin í dag þá er til nútímaleg útgáfa 

af þessum ferðum þar sem ungt fólk, að mestu leyti frá Nýja Sjálandi, Ástralíu og 

Bandaríkjunum, ferðast til Evrópu. Unga fólkið ferðast áður en það fer í háskólanám því 

það vill þroskast, víkka sjóndeildarhringinn og kynnast öðrum menningarheimum eins og 

ungu mennirnir í „The Grand Tour“ gerðu (Guðrún Helgadóttir, Huijbens, Kristín Sóley 

Björnsdóttir, 2007).  

Thomas Cook sem var uppi á 19. öld bauð upp á menningartengdar pakkaferðir fyrir 

áhugasama ferðamenn til Evrópu og víðar þar sem markverðar minjar voru skoðaðar 

(Sethi, 2005). Cook fæddist árið 1808 í Ástralíu en fluttist þaðan til Leicester í Englandi 

þar sem hann bjó ásamt konu sinni. Hann hóf störf í ferðaþjónustu árið 1841 með því að 

selja miða í lestir, en þær voru nýr og spennandi ferðamáti á þeim tíma. Hann sá um ferðir 

milli Leicester og Nottingham, Derby og Birmingham í þrjú sumur og með tilkomu 

lestarteina var í fyrsta sinn hægt að bjóða upp á skipulagðar ferðir fyrir stóra hópa 

(Theobald, 1994). Cook lagði grunn að sinni eigin ferðaþjónustu, sem nefnd var eftir 

honum, út frá þessum ferðum og byrjaði hann á því að fara með ferðamenn til Skotlands 

þegar búið var að leggja lestarteina þangað árið 1846. Fimm árum síðar fór Cook með 

ferðamenn á heimssýninguna sem haldin var í Crystal Palace í Lundúnum, þar sem lönd 

heimsins voru kynnt. Sýningin stóð yfir í sex mánuði og á þeim tíma fór Cook með 

hundrað og fimmtíu þúsund manns á sýninguna en í heildina laðaði hún að sér sex 

milljónir gesta sem gerði viðburðinn að þeim stærsta sem haldinn hafði verið í Evrópu. Það 

var ekki aftur snúið fyrir Cook og árið 1885 bauð hann upp á ferðir yfir hafið frá Englandi 

og þá fyrst til Parísar en síðar meir fór hann í lengri ferðir. Fyrirtæki Cook stækkaði og 

þróaðist frá því að bjóða upp á einfaldar skoðunarferðir í það að verða sjálfstætt starfandi 

ferðaþjónustufyrirtæki sem lagaði sig að kröfum ferðamanna. Það má því með sanni segja 

að Thomas Cook hafi verið einn af upphafsmönnum menningartengdrar ferðaþjónustu þar 

sem að hann var einna fyrstur til þess að bjóða upp á pakkaferðir fyrir ferðamenn 

(Shackley, 2006). 
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Þróun samgangna á 19. öld, ásamt auknum frítíma fólks, varð til þess að sífellt fleiri voru á 

faraldsfæti. Með betri samgöngum jukust möguleikar fólks á að ferðast lengra og á styttri 

tíma með lestum, skipum, flugvélum og bílum. Bresk/ameríska fyrirtækið Cunard Line var 

stofnað árið 1838 og bauð upp á þann möguleika að fólk gæti ferðast með skipum. Boðið 

var upp á glæsiferðir milli Evrópu og Bandaríkjanna á millistríðsárunum. Í kjölfarið varð 

sjóleiðin sífellt vinsælli ferðamáti og efnað fólk gat leyft sér skemmtiferðasiglingar. Bretar 

fóru að bjóða upp á flugferðir í ferðaþjónustu á öðrum áratug síðustu aldar og ekki leið á 

löngu þangað til að reglulegar flugferðir voru farnar á milli Lundúna og allra helstu borga í 

Evrópu. Veruleg aukning á ferðalögum með farþegaflugvélum varð hins vegar ekki 

staðreynd fyrr en eftir 1970 (Shackley, 2006). Það var síðan með tilkomu einkabílsins að 

ferðir fólks urðu sveigjanlegri og auðveldaði það aðgang að ferðamannastöðum utan 

þéttbýlis. Með bílnum gat fólk hagað ferðum sínum eftir eigin þörfum og þurfti síður að 

stóla á aðrar samgöngur (Page & Connell, 2001).  

Þróun fljótvirkari og ódýrari ferðamáta hefur orðið til þess að almenningur kemst nú til 

staða í veröldinni sem áður voru utan seilingar. Undanfarin ár hefur ferðamennska orðið 

sérhæfðari og er menningartengd ferðamennska hluti af því. „The Grand Tour“ og ferðir 

Thomasar Cook hafa lagt línurnar fyrir menningartengda ferðamenn og með þær ferðir að 

leiðarljósi hafa ferðamenn í dag byggt sínar ferðir auk þess að nýta sér aukna möguleika í 

samgöngum. „The Grand Tour“ er fyrsta eiginlega menningarferðalag mannsins og 

Thomas Cook var fyrstur til að bjóða upp á pakkaferðir til að skoða ýmsa menningartengda 

hluti.  

2.2 Hverjir eru menningartengdir ferðamenn? 

Menning og menningararfur er orðinn stór hluti af ferðalögum fólks í dag og allt að 40% 

allra ferða í heiminum snúast um að upplifa annað hvort annað eða bæði samkvæmt tölum 

frá 2003 (Travel & Tourism Analyst, 2004). Kannanir sem lagðar hafa verið fyrir 

ferðamenn hafa gefið nytsamlegar niðurstöður um hverjir það eru sem stunda 

menningartengda ferðamennsku. Þessar kannanir hafa leitt í ljós að þeir sem teljast til 

menningartengdra ferðamanna eru oftast á aldursbilinu 20 til 30 eða 45 til 60 ára. Þeir 

ferðast vanalega ekki með ung börn með sér en þó með einum ferðafélaga eða fleiri. 

Stoppað er tiltölulega stutt á menningartengdum stöðum og reyna þeir að heimsækja marga 

staði (Howard & Ashworth, 1999). Almennt skilgreina menningartengdir ferðamenn sig 
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ekki sem slíka því oftar en ekki telja þeir sig vera í borgarferðum eða í almennu ferðalagi 

en heimsækja m.a. söfn eða minnisvarða (Guðrún Helgadóttir, Huijbens, Kristín Sóley 

Björnsdóttir, 2007). 

Talið er að stór hluti ferðamanna í dag ferðist vegna menningar og því hefur ferðaþjónusta 

tekið upp á því að kynna sérstaklega menningu, söguslóðir eða byggingar til að laða sem 

flesta ferðamenn til sín. Þar sem aukning hefur orðið meðal menningartengdra ferðamanna 

hafa fræðimenn reynt að skilgreina ástæður þess. Meðal annars telja þeir að vaxandi 

menntun fólks leiði til þess að aukin áhugi sé fyrir því að kynnast menningu staða. Aukin 

menntun fólks og velmegun á Vesturlöndum undanfarna áratugi getur skýrt vaxandi áhuga 

á því að kynna sér hvernig aðrir í heiminum búa, menningu þeirra, landslag, dýralíf og 

gróðurfar. Einnig hefur fólk meiri frítíma en áður en sú þróun átti sér stað um leið og 

launuð leyfi urðu hluti af kjarasamningum á fyrstu áratugum 20. aldar. Þá hafði 

almenningur fyrst tíma til að taka sér frí og fara í ferðalög (McKercher & DuCros, 2002: 

Silberberg, 1995: McIntosh o.fl., 1995).   
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3 Menningarminjar 

Menningarminjar geta verið í eigu mismunandi aðila og þeim stjórnað þannig að þær laði 

að sem flesta ferðamenn. Þó er öðrum menningarminjum stjórnað með því takmarki að 

draga úr of mikilli ferðamennsku (Sethi, 2005). 

Þegar orð eins og menningararfleifð er skoðað þá kemur í ljós að í orðinu felst að 

menningararfleifð er ekki aðeins fortíðin heldur er hún það sem við vinnum úr fortíðinni og 

viljum draga fram, varðveita eða halda á lofti (ICOMOS, 1999). Menningarminjar eru svo 

aftur á móti hluti af menningararfleifðinni og flestir fræðimenn eru sammála um að 

arfleifðin sé tengd fortíðinni og sé einskonar arfur sem skilar sér til núverandi og komandi 

kynslóða. Menningarminjar eru áþreifanlegir hlutir sem á einn eða annan hátt er hægt að 

tengja við heimssöguna (Timothy & Boyd, 2002). Minjar, til að mynda staðir, byggingar 

eða fornleifar öðlast gildi með því að tengja ákveðna merkingu við þær sem gefur þeim 

bæði menningarlegt og fjárhagslegt gildi.  

Minjarnar öðlast gildi með ákveðnum eiginleikum. Minningar eru oft á tíðum tengdar 

menningarminjum því þær standa fyrir ákveðna sögu og vekja upp minningar. Fólk 

heimsækir minjar en þær tengjast þeim ekki á beinan hátt en þrátt fyrir það er löngun til 

staðar til að tengjast minjunum. Sumir ferðamenn leita staðfestingar á tilvist sinni með því 

að heimsækja menningarminjar og vilja þannig tengjast fortíðinni (Gilmour, 2007). 

Fræðimaðurinn John Urry (1998) hefur fjallað um hvernig samfélög muna fortíðina. Hann 

segir að með menningarminjum sé verið að halda í sameiginlegt minni þjóða þannig að 

fólk getur munað fortíðina í gegnum þær. Sameiginlegt minni þjóða er tengt því hvernig 

það birtist okkur í nútímanum en ekki hvernig fortíðin hefur fært okkur yfir í nútímann. 

Sameiginlega minnið hefur áhrif á einstaklingsminnið því við tengjum okkur á 

mismunandi hátt við söguna og minjarnar. Það er einstaklingsbundið þar sem við upplifum 

og sjáum hlutina ekki endilega í sama ljósi og aðrir samferðarmenn okkar. Fortíðin leiðir af 

sér fleiri en eina ákveðna sögu þar sem túlkun okkar og sjónarhorn eru mismunandi. Það er 

nútíðin sem skapar sýn okkar á fortíðina en fortíðin er endursköpuð í nútíðinni. Fortíðin 

byggist síðan á því hvað hentar nútíðinni hverju sinni. Það er aftur á móti mikilvægt fyrir 
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samfélög að geta gleymt ákveðnum minningum úr fortíðinni. Samfélög vilja ekki muna 

alla atburði sem hafa gerst og að gleyma er samfélagslega innbyggt rétt eins og að muna. 

Með því að hagnýta menningarminjar er hægt að koma á menningartengdri ferðamennsku. 

Með aukinni áherslu á þann ávinning sem varðveisla menningarminja getur haft í tengslum 

við ferðaþjónustu er hægt að tvinna saman tvo þætti; annars vegar varðveislugildi 

menningarlegra minja og hins vegar mögulegan hagnað í tengslum við minjarnar. Áhuga er 

víða að finna hjá samfélögum sem vilja auka ferðaþjónustu hjá sér með því að nota þær 

menningarminjar sem eru fyrir hendi (Malviya, 2005). Með þeim ferðamönnum sem koma 

til staðarins kemur fjármagn sem má nota til að varðveita og endurreisa minjar (Gilmour, 

2007). 

3.1 Menningarminjar sem söluvara 

Menning þjóða er einskonar vörumerki og aðdráttarafl í ferðaþjónustu á sama hátt og 

sérkennilegt landslag eða hagstætt veðurfar eykur vinsældir annarra þjóða. Þetta hefur 

vaxandi áhrif á það hvert ferðamenn sækjast eftir að ferðast og það virðist vega þyngra hjá 

þeim sem eru efnaðir. Menningarleg sérstaða þjóðar hefur mikið viðskiptalegt gildi og ein 

leið til að nýta menningarminjar sem eru til staðar getur verið að markaðssetja svæði sem 

menningarstað (Tómas I. Olrich, 2001).  

Nýting menningarminja eykur möguleika staðarins til að efla ferðaþjónustu og byggja upp 

ferðamannaiðnað. Því er mikilvægt að velja vel það sem talið er að laði sem flesta 

ferðamenn að og það fer eftir þeim minjum sem eru til staðar hvernig þær eru síðan settar 

fram. Það eru svo fjölbreytilegar útfærslur sem geta höfðað til mismunandi neytendahópa 

og aukið eftirspurn á þjónustunnar þar og í næsta nágrenni. Svæði sem búa yfir 

menningarminjum geta því staðið að uppbyggingu á svæðinu og mögulega aukið hagnað 

staðarins. Ferðaþjónustufyrirtæki eru farin að keppast um að nýta menningarminjar til að 

selja ferðamönnum og þar af leiðandi eykst samkeppni milli fyrirtækjanna. Þau keppast sín 

á milli um að ná sem flestum ferðamönnum og setja pressu á allt það sem hefur 

menningarlega merkingu og gæti hugsanlega laðað að fleiri ferðamenn. Út frá þessu getur 

skapast hætta á misnotkun sem felst í vöruvæðingu ferðaþjónustunnar.   

Vaxandi fjöldi ferðamanna sem heimsækja ákveðna staði geta leitt til eyðileggingar á 

umhverfinu sem verður til þess að ímynd staðarins stendur ekki undir þeim væntingum 
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sem upphaflega voru markaðssettar (Gilmour, 2007: Briassoulis, 2002). Markverðir staðir 

eða minjar enda oft í formi minjagripa eða annars konar vöru. Ímynd minja hefur einnig 

verið notuð og þróuð til að vöruvæða menningarlegt umhverfi landa og þessi ímynd síðan 

seld til ferðamanna. Í Ástralíu er t.d. óperuhúsið táknrænt fyrir borgina Sidney og það 

hefur verið nýtt sem táknmynd borgarinnar. Óperuhúsið er staður sem flestir tengja við 

borgina þannig að nú er þetta staður sem allir verða heimsækja ef ferðast er til Ástralíu. 

Vegna frægðar óperuhússins þá hefur vöruvæðing orðið til þess að heimamenn mega ekki 

nota tákn þess til að selja vörur nema greiða fyrir notkun þess.  

Það má rekja ofnotkun staða til viðskiptahátta sem vilja hámarka  mögulegan ágóða af 

ferðamönnum. Það verður til þess að þolmörkum staða getur verið náð, hvort sem það eru 

félagsleg þolmörk eða þolmörk umhverfis. Uluru, sem er einn frægasti sandsteinn í 

heiminum, nánar tiltekið í Ástralíu, er dæmi um stað þar sem þolmörkum hefur verið náð. 

Uluru er á heimsminjaskrá UNESCO, sem náttúru- og menningarminjar, frá árinu 1987. 

Uluru hefur verið vöruvæddur þannig að ímynd hans er tákn Ástralíu þegar auglýsa á 

landið fyrir ferðamenn. Það hefur því komið sér illa fyrir þá ættbálka sem hafa búið í 

námunda við Uluru og álíta hann heilagan stað að ferðaþjónusta hefur gert hann að einu 

mesta aðdráttarafli landsins fyrir ferðmenn. Þangað koma gífurlega margir ferðamenn ár 

hvert og farið hefur verið yfir þolmörk innfæddra sem þar hafa búið í þúsundir ára. Þar sem 

staðurinn er mikilvæg söluvara í Ástralíu þá hefur þörfum ferðamanna verið mætt með 

góðri aðstöðu á kostnað þeirra innfæddu (Gilmour, 2007). 

3.2 Menningarminjar sem þjóðareinkenni á 

tímum hnattvæðingar 

Það getur verið erfitt að halda í sameiginlegt minni samfélaga vegna hnattvæðingar 

heimsins, þar sem flæði fólks, upplýsinga og hugmynda fer auðveldlega milli landamæra. 

Þetta flæði inniheldur sameiginlega menningu og minningar sem blandast eða taka yfir 

aðra menningu eða minningar sem til staðar voru. Með flæðinu milli landa myndast nýr 

blandaður menningarheimur og það getur flækt málið fyrir stofnanir sem vinna með hinar 

ýmsu menningarminjar (Urry, 1998).        

Með bættri samskipta- og samgöngutækni hefur heimsmyndin orðið alþjóðlegri síðustu 

áratugi og fjarlægð milli staða minnkað. Þessi hnattvæðing hefur gert það að verkum að öll 

samskipti, upplýsingaöflun og viðskipti hafa orðið auðveldari og um leið hefur fólk á 
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Vesturlöndum orðið meðvitaðra um umhverfi sitt (McIntosh o.fl., 1995).  Hnattvæðing 

hefur þau áhrif á lönd heimsins að menning þeirra verður einsleitari en á móti bendir 

Moring (1989) á að nauðsynlegt sé fyrir samfélög að skera sig úr og hafa sína eigin 

sérstöðu sem aðgreinir þau frá hinum. Flestir fræðimenn eru sammála um að minningar séu 

forsenda þjóðernisvitundar. Varðveisla menningararfs getur því verið lykilatriði í að búa til 

sameiginlegar minningar fyrir þjóð og þá sérstaklega í myndun þjóðernis og sjálfsmynd 

þjóðar (ICOMOS, 1999). Að hafa þjóðernisvitund er mikilvægt fyrir þjóðir en Antony  

Smith (1995, 56-57) skilgreinir þjóð sem „nafngreint mannlegt samfélag sem á sér 

sameiginlegar goðsagnir og minningar, fjöldamenningu, ákveðna ættjörð, efnahagslega 

einingu, og þar sem allir þegnarnir búa við sömu réttindi og skyldur“. Gallinn við þessa 

skilgreiningu er að stórir og fjölbreyttir hópar eins og þjóðir eiga sér ekki margar 

sameiginlegar minningar. Þjóðir hafa reynt að leysa þetta vandamál með því að skapa sér 

opinbera sögu, einskonar þjóðarsögu (Guðmundur Hálfdánarson, 1997).  

Hver erum við? Hvað gerir okkur ólík öðrum þjóðum og hvernig gerum við staði að okkar 

í heiminum? Þetta eru spurningar sem við spyrjum okkur þegar við skoðum sjálfsmynd 

okkar þjóðar. Þjóðarímynd er mikilvæg fyrir íbúa landa þar sem landamæri og þjóðerni eru 

að hverfa hægt og rólega með aukinni hnattvæðingu. Vegna hennar skapast óvissa um 

framtíðina og því er reynt að búa til sameiningu með því að mynda tengingu við 

þjóðareinkenni, það sem aðgreinir þjóðina frá öðrum þjóðum og gefur henni sérstöðu. 

Þjóðir vilja vernda sérkenni sín í hnattrænum heimi og leita því til menningarminja sem til 

eru og nota sem sameiningartákn (Tilley, 2006). Einhver ákveðinn staður getur verið 

ákaflega mikilvægur í lífi einstaklings þar sem staðurinn getur verið hlaðinn merkingu fyrir 

hann. Það er síðan á þessum stað sem ferðaþjónusta byggir markaðssetningu sína og býr til 

áfangastað út frá því sem hefur ákveðna söluímynd. Markaðssetning áfangastaða byggir á 

jákvæðri ímynd og menningarlegri sérstöðu þeirra (Guðrún Helgadóttir, Huijbens, Kristín 

Sóley Björnsdóttir, 2007). 
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4 UNESCO 

UNESCO eða United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, er ein af 

undirstofnunum Sameinuðu þjóðanna sem vinnur að því að skapa grundvöll til að vernda 

sameiginlega hagsmuni landa. Samtökin voru stofnuð í kjölfar ráðstefnu sem haldin var í 

Lundúnum í lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Fjörtíu og fjögur lönd tóku þátt en aðeins þrjátíu 

og sjö þeirra vildu taka höndum saman og stofna samtök til að stuðla að friði. Þessi ráðstefna 

varð til þess að UNESCO var stofnað. Með tímanum hafa fleiri lönd bæst í hópinn og en í dag 

eru löndin orðin 193 talsins. Ísland gerðist aðili að UNESCO árið 1964 (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 2011).  

„Markmið UNESCO er að styrkja frið og öryggi í heiminum í gegnum samstarf 

á sviði mennta-, menningar- og vísindamála og á sviði fjölmiðlunar. Þetta 

samstarf miðar að því að efla alþjóðlega virðingu fyrir réttlæti, lögum, 

mannréttindum og frelsi sem hafa verið staðfest fyrir þjóðir heims án tillits til 

kynþáttar, kyns, tungumáls eða trúar“ (Íslenska UNESCO nefndin, á.á).  

Það var síðan á World Heritage Convention (WTO) ráðstefnunni árið 1972 að fjallað var um 

verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins þannig að ákveðnir staðir gætu orðið 

mikilvæg kennileiti ríkja og þjóða í heiminum. Mikilvægt er að vernda þessa staði þar sem 

margir hverjir hafa tilfinningalegt gildi fyrir fólk og gefið þá tilfinningu að það tilheyri 

ákveðnum stað. 

Heimsminjaskráin varð til út frá þessum hugmyndum og hún var gerð til þess að varðveita 

merkilega menningarlega hluti eða náttúruundur sem má telja til menningararfs mannkynsins. 

Um 170 lönd hafa staðfest þennan sáttmála sem gerir hann að einu öflugasta verndartæki fyrir 

menningu og náttúru í heiminum. Í nefndinni eru tuttugu og einn einstaklingur sem ákveða 

hvaða staðir eru þess virði að setja á heimsminjaskrá UNESCO. Þessir staðir sem eru á 

listanum eiga það sameiginlegt að hafa ákveðið alþjóðlegt gildi og að þeir eigi að tilheyra 

sameiginlegri arfleifð mannkynsins. Til að staður komist á heimsminjaskrá þarf að byrja á því 

að sækja um að komast á listann. Það þarf að senda inn umsókn þar sem ítarlega er farið yfir 

hvernig er farið að stjórnun og verndun staðarins en fullkomleg sátt þarf að ríkja með allt 

rekstrarfyrirkomulag. Samtökin ICOMOS og IUCN fara yfir staðreyndir um staðinn og meta 
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hann. Síðan tekur stjórn WTO ákvörðun um það hvort staðurinn er þess verður að fara á 

listann. Ef staður verður fyrir valinu þá getur það aukið ferðamannastraum þangað.  Það hefur 

sýnt sig að með tilkomu staðar á listann sækjast fleiri ferðamenn eftir að skoða hann. Staðirnir 

þurfa ávallt að senda inn skýrslu til samtakanna svo að hægt sé að fylgja eftir hvort farið sé að 

öllum reglum (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2011). 

Meðal þekktra staða sem eru á heimsminjaskrá eru t.d. pýramídarnir í Egyptalandi, 

Signubakkarnir í París, Frelsisstyttan í New York, Akrópólis í Aþenu, Stonehenge á Englandi, 

Kínamúrinn, Taj Mahal í Indlandi og Grand Canyon í Bandaríkjunum. Þetta eru allt staðir 

sem eru heimsfrægir og með tilkomu þeirra á heimsminjaskrá þá er verið að hvetja til 

vandaðrar ferðaþjónustu. Reynslan hefur sýnt fram á að skráning staða á heimsminjaskrá 

UNESCO hefur leitt til aukins áhuga og virðingar ferðamanna og heimamanna. Forsvarsmenn 

staða sem eru á heimsminjaskrá geta óskað eftir að fá aðstoð við að upplýsa íbúa sem og 

ferðamenn um einstakt gildi staðarins og einnig aðstoð við að varðveita það sem er til staðar. 

Ferðamönnum fjölgar gjarnan til staða á heimsminjaskrá og því verða staðirnir mikilvægir 

fyrir þjóðarhag (Margrét Hallgrímsdóttir,  á.á.). Í dag eru 911 staðir á heimsminjaskránni frá 

151 landi en þar af eru 180 náttúrutengdir staðir, 704 menningartengdir og 27 staðir eru 

blandaðir af náttúru og menningu (UNESCO World Heritage Center, 2011b). 

4.1 Kostir og gallar heimsminjaskrár UNESCO 

Þeir staðir sem eru samþykktir á heimsminjaskrá þurfa að hafa sérstakt alþjóðlegt gildi og 

þurfa að tilheyra sameiginlegri arfleifð mannkynsins. Með tilkomu minja á listann er verið að 

stuðla að varðveislu og verndun þeirra. Til að náttúru- eða menningarminjar komist á 

heimsminjaskrá UNESCO þarf staðurinn að standast ákveðna staðla og viðhalda þeim. Ef ekki 

er farið eftir settum reglum við varðveislu minja er hugsanlegt að þær geti verið fjarlægðar af 

heimsminjaskránni. 

Þar sem aukinn ferðamannastraumur getur verið á staði sem eru á heimsminjaskrá getur það 

orðið hvati til þess að uppbygging vandaðrar ferðaþjónustu byggist upp á staðnum (Arthur 

Pedersen, 2002). Þrátt fyrir tvímælalausa kosti fyrir minjar að vera á heimsminjaskrá þá getur 

það einnig haft neikvæð áhrif að vera á listanum því minjar verða fyrir vikið gífurlega 

þekktar. Frægð minja getur leitt til þess að þær verða alþjóðatengdar, þær verða ekki lengur 

eign landsins sem þær tilheyra heldur eign heimsins en það getur breytt gildi staðarins. Þrátt 

fyrir strangar kröfur sem staðir þurfa að framfylgja til að vera á heimsminjaskrá þá koma þær 

ekki alveg í veg fyrir neikvæð áhrif. Dæmi um neikvæð áhrif sem átt hafa sér stað á minjum 
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sem eru á heimsminjaskrá UNESCO er t.d. á borginni Machu Picchu og grafhýsinu Taj 

Mahal.  

Machu Picchu er borg sem byggð var af Inkum í Perú hátt uppi í fjöllunum. Þessi forna borg 

var lengi vel gleymd af umheiminum en hún var síðan uppgötvuð árið 1911. Staðurinn þótti 

einstakur á heimsmælikvarða þannig að hann var settur á heimsminjaskrána árið 1983 

(Arellano, 2004). Annar einstakur staður er Taj Mahal höllin í Agra í Indlandi. Höllina lét 

keisarinn Saj Jahan byggja til minningar um uppáhaldseiginkonu sína, Mumtaz Mahal 

(Edensor, 2004). Taj Mahal var sett á heimsminjaskrá árið 1983 rétt eins og Machu Picchu. 

Báðir staðirnir hafa orðið fyrir neikvæðum áhrifum vegna gríðarlegrar aukningar ferðamanna 

á þeim (UNESCO World Heritage Center, 2011a).   

Þegar staður kemst á heimsminjaskrá UNESCO þá geta reglur s.s. umhverfisreglur verið 

hertar á staðnum. Það getur haft neikvæð áhrif en í Machu Picchu hefur gjaldið sem 

ferðamenn borga inn á svæðið hækkað úr sautján dollurum í fimmtíu. Það mega ekki fleiri en 

fimm hundruð manns ganga upp að Machu Picchu hvern dag og ferðamenn mega ekki dvelja 

þar lengur en í fjórar nætur. Vegna gífurlegs fjölda sem leggur leið sína þangað á hverju ári 

þarf að loka svæðinu í einn mánuð svo ekki sé farið yfir þolmörk hans (Arellano, 2004). 

Svipaða sögu má segja frá Taj Mahal en aðgangsgjald þar fyrir erlenda ferðamenn hefur 

hækkað úr tuttugu rúpíum í sjöhundruð og sextíu en fyrir heimamenn var verðið hækkað úr 

tveimur rúpíum í tuttugu. Þessi hækkun var gerð til þess að reyna að fjármagna aukið viðhald 

á staðnum og einnig til verndar honum. Hækkun gjaldsins leiddi til þess að margir heimamenn 

gátu ekki heimsótt staðinn og sumir erlendir ferðamenn höfðu ekki efni á að borga svo hátt 

gjald til að komast inn. Þetta leiddi til fækkunar ferðamanna og ýtti sumum þeirra frá staðnum 

en skapaði meira rými fyrir efnameiri ferðamenn. Þetta hindraði aðgang fólks að staðnum 

þannig að mismunun varð á milli ríkra og fátækra. Þetta voru ekki einu neikvæðu áhrif 

skráningar staðarins á heimsminjaskrána. Í Taj Mahal voru það stóru ferðaþjónustufyrirtækin 

sem voru staðsett í stórborgunum sem tóku yfir ferðirnar til Taj Mahal en það kom í veg fyrir 

að önnur minni fyrirtæki gætu keppt við þau. Stóru fyrirtækin höfðu einnig þau áhrif að farið 

var með ferðamenn beint á staðinn þannig að fólkið sem bjó í kring um Taj Mahal og hafði 

það að lifibrauði að þjóna ferðamönnum varð útundan. Þannig varð Taj Mahal fjarlægari 

heimamanninum (Edensor, 2004).  

Taj Mahal er ekki lengur þjóðartákn Indlands á sama hátt og áður og Machu Picchu er ekki 

lengur þjóðartákn Perú, heldur eru staðirnir orðnir að alþjóðlegum heimsminjum, þeir eru eign 
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íbúa heimsins. Staðirnir þurfa að fara eftir þeim reglum sem UNESCO setur en samtökin eru 

alþjóðlegt afl sem hefur mikil ítök um hvernig hátta skuli hlutunum. Hlutur UNESCO leggur 

til að staðurinn haldi ákveðnum staðli sem settur er en það hefur leitt til þess að sumum 

ferðamönnum er ýtt frá en skapað meira svæði fyrir aðra (Arellano, 2004: Edensor, 2004). 

Það fylgir ákveðin trygging á trúverðugleika staðarins að vera á heimsminjaskrá en þar sem 

hún hefur það að markmiði að vernda minjar þá getur skapast meiri ógn með skráningu staða 

því auglýsingagildið sem fylgir skráningunni eykur fjölda ferðamanna. Með heimsóknum 

þeirra er hugsanlegt að farið sé yfir þolmörk umhverfis, heimamanna eða jafnvel 

ferðamannanna sjálfra.  

4.2 Þingvellir á heimsminjaskrá UNESCO 

Ísland gerðist aðili að samningi UNESCO um verndun menningar- og náttúruarfleifðar 

heimsins árið 1995. Það er mennta- og menningarmálaráðuneytið sem hefur umsjón með 

framkvæmd samningsins en umhverfisráðuneytið ber ábyrgð á því sem lýtur að 

náttúruminjum. Það er Heimsminjanefnd Íslands sem vinnur að eftirfylgni við 

heimsminjasamninginn fyrir hönd stjórnvalda. Nefndin lagði fram fyrstu íslensku 

yfirlitsskrána í París árið 2001 og tilnefndir staðir voru; Þingvellir, Surtsey, Skaftafell, 

Breiðafjörður, Núpsstaður, Keldur, Gásir, Reykholt, Víðimýri, Mývatn, Herðubreiðarlindir og 

Askja. Í fyrstu var tilnefning Þingvalla samþykkt með atkvæðum allra aðildarríkja á fundi 

alþjóðlegu heimsminjanefndarinnar sem haldin var í Suzhou í Kína árið 2004. Það að fá stað á 

heimsminjaskrá UNESCO markaði kaflaskil í minja- og náttúruvernd á Íslandi. Þingvellir eru 

ekki eini staðurinn á Íslandi sem er á heimsminjaskrá UNESCO þar sem Surtsey var 

samþykkt í Québec í Kanada árið 2008. Í dag er verið að vinna að nýrri yfirlitsskrá í samræmi 

við nýjar áherslur UNESCO. Unnið er að því að koma fleiri stöðum inn á heimsminjaskrána 

en m.a. er verið að reyna fá Þingvelli í heild sinni setta inn en ekki aðeins sem afmarkað 

svæði eins og það er í dag. Stefnt er að því að senda inn næstu umsókn árið 2012 (Margrét 

Hallgrímsdóttir, á.á.). 
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5 Þingvellir 

Þingvellir eru seiðmagnaður staður. Þetta er staðurinn í landinu sem við eigum öll 

saman, staðurinn sem hefur innsiglað sögu okkar, sögu um fólk sem aldrei gafst upp, 

gleymdi aldrei tungunni, fornsögunum, minningunum. Hér stendur vagga fjöreggs 

okkar, lýðveldisins, lýðræðisins (Vigdís Finnbogadóttir, 2005, sjötta málsgrein). 

Fyrrum forseti Íslands lét þessi orð falla um Þingvelli í hátíðarávarpi sem hann flutti á 

Þingvöllum á baráttuhátíð kvenna árið 2005. Vigdís nær í fáum orðum að lýsa öllu því sem 

staðurinn stendur fyrir. Staðurinn er einstaklega fallegur, hann er náttúrulega sérstakur vegna 

flekaskilanna og hann á sér einnig merkilega sögu. Það sem gerir staðinn einstakan, að mati 

UNESCO, er að þar var alþingi stofnað í kringum árið 930 (UNESCO World Heritage Center, 

2011c). Samfélagið sem stofnaði alþingi er það eina sem hefur skráð nákvæmar upplýsingar 

um uppruna þess og einstakar fornleifar er þar að finna sem staðfesta skrárnar. Þessi 

varðveitta saga Þingvalla getur gefið upplýsingar um hvernig stjórnskipuleg þróun varð í 

Evrópu. Helstu upplýsingarnar um stofnun alþingis er að finna í Íslendingabók eftir Ara fróða 

sem talin er vera skrifuð um 1120-1130. Í þessu verki koma fram merkilegar upplýsingar um 

fyrstu byggð, upphaf íslensks þjóðríkis og samkomu á Þingvöllum. Einnig eru til nákvæmar 

upplýsingar um alþingi í bókinni Grágás en hún er ein merkasta lögbók germanskra þjóða. 

Það þykir merkilegt að Alþingi Íslands hefur samfellda sögu og hefur staðið í lengri tíma en 

önnur þing sem sett voru á stofn snemma á miðöldum (þó er hugsanlegt að færeyska þingið 

geti verið undantekning ásamt þinginu sem var á Isle of Man en heimildir þaðan eru hins 

vegar takmarkaðar). Þær fornleifar sem er að finna á Þingvöllum um alþingi eiga sér hvergi 

hliðstæðu í heiminum. Staðir svo sem Lögberg, Lögrétta og Biskupabúðir hafa verið 

varðveittar. Það er einnig einstakt við Þingvelli að stóran hluta búða fundarmanna er enn hægt 

að sjá á yfirborðinu og heildarskipulag þingsins er hægt að sjá fyrir sér þegar litið er yfir 

svæðið (Anna Guðný Ásgeirsdóttir, 2003).  

Samkvæmt umsókn Þingvalla á heimsminjaskrá þá eru Þingvellir þjóðargersemi, 

mikilvægustu menningarminjar Íslands, og á sama tíma meiriháttar menningarlegur fjársjóður 

á heimsvísu. Þar er að finna stórkostlega sögu sem gefur innsýn í hvernig brautryðjendur 

samfélags á víkingaöld skipulögðu þjóðfélag sitt frá grunni. Þingvellir hafa einnig að geyma 

úrval af náttúrulegum fyrirbærum sem sjaldgæft er að finna annars staðar í heiminum (Anna 
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Guðný Ásgeirsdóttir, 2003). Staðurinn hefur upp á margt að bjóða enda var hann gerður að 

fyrsta þjóðgarði Íslands árið 1930 til að vernda einstakan náttúru- og sögustað svo komandi 

kynslóðir landsins geti notið þeirra (Thingvellir, á.á.c).  

5.1 Stutt yfirlit sögu Þingvalla 

Það var á Þingvöllum sem allsherjarþing Íslendinga var stofnað um árið 930, þar komu menn 

hvaðanæva af landinu saman til þess að þinga. Þarna var æðsta löggjafarvald og dómsvald á 

Íslandi (Þorsteinn Guðjónsson, 1985). Alþingi á Þingvöllum var stofnað sem lögbundið 

samfélag af bændahöfðingjum þar sem menn komu saman tvær vikur í senn og settu niður lög 

og reglur svo þeir gætu leyst úr deilum og skorið úr dómum. Alþingi var einskonar öryggisráð 

héraðshöfðingja og goða sem háðu stríð um landsyfirráð (Björn Þorsteinsson, 1986). Á þeim 

tíma sem alþingi stóð yfir var þar miðstöð þjóðlífs og þeir sem lögðu leið sína þangað voru 

fleiri en aðeins þeir sem höfðu um stjórnarfar að segja. Þarna voru samankomnir 

verslunarmenn, betlarar, kaupmenn og iðnaðarmenn ásamt því að ýmsir leikir voru háðir og 

haldnar veislur.  

Árið 1000 skiptu íbúar landsins um trú á Þingvöllum, þeir tóku kristni fram yfir heiðna trú. 

Það þykir ótrúlegt hversu friðsamlega trúarskiptin fóru fram. Það sýnir hversu vel 

stjórnskipulag alþingis virkaði á þessum tíma, með einróma samþykki var hægt að leysa málið 

(Anna Guðný Ásgeirsdóttir o.fl., 2003). Alþingi var haldið á Þingvöllum þar til 1262 þegar 

yfirráð færðist í hendur Noregskonungs. Það kom síðan aftur saman 1798 á Þingvöllum þrátt 

fyrir erlenda stjórn yfir landinu en síðar var það afnumið árið 1800 og var síðan endurreist í 

Reykjavík árið 1845 sem síðan varð fastur staður þingsins (Þorsteinn Guðjónsson, 1985). 

Þrátt fyrir að alþingi komi ekki saman lengur á Þingvöllum þá kemur fólk þangað til þess að 

fagna mikilvægum áföngum. Á síðustu öld kom þjóðin þar saman fjórum sinnum. Árið 1930 

var alþingishátíðin haldin til þess að fagna þúsund ára afmæli þingsins, árið 1944 var 

lýðveldishátíð haldin þann 17. júní þar sem Íslendingar héldu upp á lýðveldisstofnun landsins. 

Árið 1974 var 1100 ára byggð fagnað og árið 1994 var haldið upp á fimmtugsafmæli 

lýðveldisins (Björn Þorsteinsson, 1986). Það sýnir samheldni þjóðarinnar þegar stór hluti 

hennar kemur saman á Þingvöllum til að fagna merkum viðburðum í sögu landsins. Þingvellir 

eru því afbragð annarra staða á Íslandi, þetta er hinn fullkomni staður minninga íslensku 

þjóðarinnar og því fullkomið þjóðartákn (Guðmundur Hálfdánarson, 1997). 
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5.2 Þingvellir sem þjóðartákn Íslands 

Í nútímaheimi þar sem þjóðerni er í rénun er mikilvægt að finna sameiginlegt kennimark, 

eitthvað sem tengir þjóðina saman. Landslag eða staðir eru oft hugsaðir sem formgerð 

tilfinninga, sem verða til í gegnum ýmsar athafnir eins og hátíðir eða skrúðgöngur en þær 

veita fólki þá tilfinningu að það tilheyri ákveðnum hópi. Með þessum athöfnum eru 

heimamenn að kynna sig hver fyrir öðrum. Sá staður eða landslag sem við kynnum fyrir 

öðrum er valið samkvæmt pólitískri leið, þ.e. hvað við viljum sýna og hvað ekki (Tilley, 

2006). Allar þjóðir hafa staði sem saga þeirra hvílir á og vilja sýna umheiminum að þær búi 

yfir. Hjá Grikkjum er það Akrópólís, Forum Romanum hjá Ítölum og Bastillutorgið hjá 

Frökkum. Þingvellir er staður þar sem Íslendingar koma saman til þess að fagna og minnast 

mikilvægra atburða í sögu þjóðarinnar. Fyrir Íslendinga eru Þingvellir tákn þjóðarsamstöðu 

þar sem meginþorri sögu þeirra hefur verið fléttaður saman við upphaf byggðar á 9. öld til 

dagsins í dag (Anna Guðný Ásgeirsdóttir o.fl., 2003). Það má því segja að Þingvellir séu 

einskonar tákngervingur fyrir sérstöðu íslensku þjóðarinnar en sérstaða staðarins endurspeglar 

mótunarsögu íslensks nútímasamfélags. Þjóðin sækir í rætur sínar, til staðar þar sem 

Íslendingar hófu lögbundið samfélag sitt. Á Þingvöllum fæddist ekki aðeins íslensk þjóð í 

árdaga, heldur endurfæðist hún þar einnig með reglulegu millibili og styrkir vissu sína um 

þjóðerni Íslands. Það er ekki einn hópur Íslendinga frekar en annar sem getur gert staðinn að 

sínum þar sem hann gegnir ekki neinu sérstöku hlutverki í íslensku nútímasamfélagi annað en 

að vera tákn og því má segja að hann sé sameign þjóðarinnar allrar (Guðmundur 

Hálfdánarson, 1997).  

Fyrir Íslendinga táknar staðurinn svo miklu meira en aðeins það sem erlendir ferðamenn sjá 

(Björn Þorsteinsson, 1986). Þarna hefur þjóðin komið saman og haldið upp á stórviðburði 

þannig að staðurinn hefur öðlast sess sem samkomustaður Íslendinga. Því hafa margir sterkar 

tilfinningar til hans og sumir finna til eignarréttar á staðnum (Kristófer Már Kristinsson, 

2011). Það að fólk finni til eignarréttar á Þingvöllum er ekkert óvenjulegt þar sem að 

staðurinn er þjóðgarður og stendur það í lögum að þetta friðlýsta land sé eign íslensku 

þjóðarinnar undir vernd alþingis (Lög um þjóðgarðinn á Þingvöllum 47/2004). 
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5.3 Ferðamenn sem heimsækja Þingvelli 

Þingvellir eru seiðmagnaður staður. Allir sem þangað leggja leið sína hljóta að verða 

fyrir sterkum hughrifum. Erlendir ferðalangar heillast þar af stórbrotinni náttúru en í 

hjarta Íslendingsins er öll sú náttúra samofin viðburðaríkri sögu og hugurinn leitar til 

fólksins sem áður byggði landið og seiglaðist öld af öld til funar við óræða framtíð 

(Vigdís Finnbogadóttir, 1994, 6).  

Þingvellir er fjölsóttur ferðamannastaður bæði meðal innlendra og erlendra ferðamanna. Þar 

sem Þingvellir eru aðeins um fimmtíu kílómetra frá höfuðborgarsvæðinu er tiltölulega stutt 

fyrir ferðamenn að heimsækja staðinn frá höfuðborginni. Samkvæmt rannsókn sem var gerð 

fyrir Þingvallanefnd árið 2001 heimsóttu 67% erlendra gesta sem komu til Íslands það sumar 

Þingvelli. Áætlað er að allt að 290 þúsund manns hafi heimsótt Þingvelli árið 2001, um 90 

þúsund Íslendingar og um 200 þúsund erlendir ferðamenn. Þingvellir er einn af þremur 

áningarstöðum ferðmanna í afar vinsælli ferð um Ísland sem kallast „Gullni hringurinn“.  

Flestir ferðamenn sem hingað koma fara til Þingvalla í skipulögðum ferðum eða keyra sjálfir 

og ferðirnar eru oftast dagsferðir. Þó er þarna tjaldstæði sem fólk nýtir sem vill gista þar 

(Anna Guðný Ásgeirsdóttir o.fl., 2003).  

5.3.1 Erlendir ferðamenn á Þingvöllum 

Það er mikilvægt að varðveita þennan sögufræga stað og vera meðvitaður um þá hættu sem 

getur skapast af ágangi. Helsta ógnin hingað til hefur verið sá mikli fjöldi ferðamanna sem 

heimsækir staðinn og m.a. hafa áhrifin sést á Lögbergi en sá staður er einna mest spennandi 

fyrir ferðamenn til að skoða. Þar fóru þinghelgun og þinglausn fram ásamt því að úrskurðað 

var í málum þar. Vegna ágangs ferðafólks á svæðinu voru byggðar göngubrýr og sviðspallar 

árið 1990. Með þessum aðgerðum var létt á þeim þunga sem var á svæði Lögbergs ásamt 

öðrum svæðum sem voru farin að láta á sjá. Fleiri göngubrýr voru svo byggðar í kjölfarið til 

að vernda svæðið sem og að auka aðgengi staðarins (Anna Guðný Ásgeirsdóttir, 2003). 

 Það er einnig umhugsunarvert að staðartekjur af ferðamönnum eru ekki í samræmi við 

þann fjölda sem heimsækir Þingvelli og samkvæmt ritgerð Kristófers Más Kristinssonar, 

Þingvellir helgistaður Íslendinga, (2011, 61) þá skilji ferðamennirnir „lítið annað eftir sig en 

fótspor og skolp“. Það er möguleiki á að hagnast frekar á þeim ferðamönnum sem fara til 

Þingvalla sem síðan væri hægt að nýta til uppbyggingar og viðhalds á staðnum. Þar sem 

menningartengd ferðaþjónusta snýst um að breyta menningu í auðlind fyrir ferðaþjónustu þá 

er hún ekki nýtt nógu vel á Þingvöllum. Það þarf að fá ferðamenn til að eyða peningum á 
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staðnum svo að fjármagn haldist á svæðinu. Það er þó flókið verk að koma upp aðstöðu þar 

sem ferðamenn gætu eytt peningum sínum því það má ekki hafa áhrif á ásýnd staðarins. 

Einnig kemur fram í ritgerð Kristófers Más að Íslendingar forðast álagstíma á Þingvöllum sem 

er yfir sumartímann þegar ferðaþjónustufyrirtæki eru með ferðir sniðnar að hinum „Gullna 

hring“.  

Það er mikilvægt að geta frætt þá ferðamenn sem heimsækja Þingvelli um þá sögu sem 

staðurinn býr yfir. Margir ferðamenn sem sækjast í menningartengda ferðamennsku vilja 

fræðast um þá staði sem þeir heimsækja. Kristófer Már (2011, 17) segir t.d. að: 

„Almennt er litið þannig á að Þingvellir gegni mikilvægu hlutverki í að laða 

erlenda ferðamenn til landsins. Sögufrægðin, landrekið, heimsminjaskráin og 

Gullhringurinn. Íslandsferð er af hálfu ferðamanna ákvörðun um kostnaðarsamt 

og tímafrekt verkefni og einhvern veginn er erfitt að trúa því að tilboð um 

klukkustundar dvöl á Þingvöllum hafi mikil áhrif þar á.“  

Það er mikilvægt að staðurinn sé eftirminnilegur í hugum ferðamanna og því þarf að nýta 

þennan stutta tíma vel til að fræða ferðamenn. Fræðslumiðstöð hefur verið byggð á 

Þingvöllum og í henni er sýning sem byggist nær eingöngu á margmiðlun. Sýningin er gerð 

nútímaleg til að ná athygli flestra sem þangað koma og er ókeypis inn á hana og því er hún 

aðgengileg fyrir ferðamenn (Thingvellir, á.á.a). Einnig hefur verið komið upp 

upplýsingaskiltum á íslensku og ensku fyrir ferðamenn til þess að fræðast um Þingvelli. Þegar 

ferðamenn fara frá Þingvöllum þá ættu þeir að vera betur upplýstir um það sem þar er og þá 

sögu sem þar er að finna. Það fer hins vegar allt eftir því hversu áhugasamur ferðamaðurinn er  

og tilbúinn að leggja á sig til þess að fræðast um staðinn, hvort hann hafi gagn af 

upplýsingunum eða ekki. Með því að hafa upplýsingar aðgengilegar og nútímalegar er verið 

að reyna höfða til sem flestra. 
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6 Niðurstöður 

 

Með tímanum hafa ferðalög fólks orðið auðveldari með aukinni tækni í samgöngum. Skjótari 

og auðveldari ferðamáti hefur leitt til þess að fleiri ferðamenn geta ferðast hverju sinni og 

farið lengri vegalengd á styttri tíma en áður. Með fjölgun ferðamanna um heiminn er vert að 

huga að verndun vinsælla ferðamannastaða gegn ágangi þeirra. Ferðamenn sækjast stöðugt 

meira í menningartengdar ferðir þar sem þeir vilja kynnast lífi og menningu annarra þjóða. 

Menningartengdir ferðamenn vilja margir hverjir skoða þær minjar sem gera staðinn einstakan 

og frábrugðinn öðrum stöðum. Fólk hefur ávallt haft áhuga og þörf fyrir að skoða menningu 

og minjar annarra þjóða. Rekja má fyrstu menningartengdu ferðirnar til tíma fornrómverska 

veldisins. „The Grand Tour“ ferðirnar voru farnar á miðöldum og síðan má segja að ferðir 

Thomasar Cook hafi verið einskonar upphaf að menningartengdum pakkaferðum.  

Þar sem að ferðamenn sækjast í menningartengda upplifun á ferðum sínum þá hafa staðir á 

heimsminjaskrá UNESCO dregið marga ferðamenn til sín og orðið vinsælli fyrir vikið. Borið 

hefur á neikvæðum áhrifum frá ferðamönnum á stöðum sem eru á heimsminjaskrá. Það felur 

því í sér ákveðin þversögn samþykkja staði á heimsminjaskrá því hún byggist á því mati að 

full ástæða sé um að vernda staðina gegn eyðileggingu og átroðningi, sem og hagsmunum 

heimamanna. Verndarmarkmiðinu er ógnað með þeirri auglýsingu sem skráningin hefur. 

Þessar hugmyndir má heimfæra á Machu Picchu og Taj Mahal þar sem skráning þeirra á 

heimsminjaskrá hefur ýtt undir fjölda ferðamanna þangað. Meðal annars hefur fjölgunin leitt 

til að þeir sem sjá um staðina hafa gripið til hækkunar aðgangseyris og fjöldatakmarkana 

t.a.m. mega aðeins fimm hundruð manns ganga upp að Machu Picchu dag hvern og tíminn 

sem þeir hafa er takmarkaður. Staðnum er lokað einn mánuð ár hvert til viðhalds og 

uppbyggingar. Þetta gerir það að verkum að heimamenn eru að vissu leyti útilokaðir frá eigin 

minjum. Með hækkun aðgöngugjalds er verið að búa til rými fyrir þá efnuðu en um leið er 

komið í veg fyrir aðgengi heimamanna og annarra ferðamanna þangað. Íbúar í grennd við Taj 

Mahal hafa kvartað undan því að þeir ferðamenn sem koma þangað panti ferðir sínar í 

stórborgunum. Ferðunum er stjórnað af stórum ferðaskrifstofum sem koma með stóra hópa 

fólks í pakkaferðir. Þetta kemur í veg fyrir að íbúarnir geti þjónað ferðamönnum en það hefur 

verið lífsviðurværi þeirra. Atvinnumöguleikar íbúanna í nágrenni við Taj Mahal minnka sem 

leiðir til þess að þeir fjarlægjast staðinn. 
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Þingvellir voru samþykktir á heimsminjaskrá UNESCO árið 2004 og sem fyrsti staðurinn á 

landinu til að komast á listann. Ferðaþjónustufyrirtæki fara með fjöldann allan af 

ferðamönnum til Þingvalla yfir sumartímann sem gerir það að verkum að heimamenn 

sniðganga Þingvelli yfir sumartímann. Það má því segja að farið sé yfir þolmörk heimamanna 

því þeir sækjast aðallega eftir að ferðast þangað á öðrum tímum ársins en á sumrin.  

Mikilvægt er að vernda umhverfi Þingvalla gegn ágangi ferðamanna og viðhalda sterkum 

tengslum þjóðarinnar við staðinn. Varðveita þarf staðinn sem sögulegan vettvang og sem 

samkomustað þjóðarinnar en ekki aðeins að nýta hann sem ferðamannastað sem hægt er að 

græða á. Nú þegar hefur umhverfið látið á sjá vegna ágangs ferðamanna og gripið hefur verið 

til þess að byggja sviðspalla og göngubrýr. Þetta kemur að einhverju leyti í veg fyrir 

eyðileggingu umhverfisins en breytir ásýnd staðarins.   

Vernda þarf einkenni landsins í hnattvæddum heimi en Þingvellir hafa menningarlegt gildi 

fyrir Íslendinga þar sem að sagan gegnir veigamiklu hlutverki. Sameiginlegt minni 

þjóðarinnar er að finna á staðnum og landsmenn heimsækja staðinn til þess að rifja upp 

fortíðina. Þingvellir eru tákngervingur fyrir sérstöðu íslensku þjóðarinnar og hann aðgreinir 

okkur frá öðrum. Þangað sækir þjóðin í rætur sínar og því má með sanni segja að Þingvellir 

séu einskonar þjóðartákn landsins. 

Heimsminjaskrá UNESCO hefur tvíþætta verkun, hún verndar staði en á sama tíma leiðir hún 

til þess að staðurinn fær á sig svokallaðan „ferðamannastimpil“. Þar af leiðandi skapast 

þversögn því með því að samþykkja skilmála heimsminjaskrár þá eru lönd í raun að afsala sér 

eignarrétti á staðnum og hann verður alþjóðlegur. Það er því mikilvægt og tímabært að finna 

jafnvægi fyrir Þingvelli, annars vegar sem alþjóðlegan ferðamannastaða og hins vegar sem 

þjóðarstað, þar sem Íslendingar geta sameinast. 
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