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Ágrip 
 

Hvernig upplifum við ferðalög? Margar kenningar eru uppi í ferðamálafræði um 

væntingar, upplifun og sanngildi ferðalaga. Hendumst við á milli staða með 

myndavélarnar á lofti og keppumst við að fanga táknin sem við höfum svo lengi 

heyrt talað um?  Sækjumst við eftir upplifun sem skilur okkur eftir steinrunnin og 

minnir okkur á hversu lítil við erum og máttlaus þegar náttúran er annars vegar? Til 

grundvallar þessarar ritgerðar eru lögð viðtöl sem tekin voru við erlenda ferðamenn 

sem höfðu farið í hestaferðir um hálendi Íslands og svo aðila sem tengjast 

hestatengdri ferðamennsku hér á landi. Flestir upplifðu að verða frá sér numdir af 

beinni snertingu við náttúruna, sitjandi á hestbaki, en í fræðunum er slík tegund 

upplifunar kennd við snertingu við hið göfuga (e. Sublime,) upplifun sem minnir 

okkur á smæð okkar. Margar kenningar fræðimanna sem snúa að upplifun, sanngildi 

og væntingum fengu byr undir annan ef ekki báða vængi eftir greiningu viðtalanna 

þó að sitthvað hafi komið á óvart.  

Abstract 
 

How do we experience travel?  There are many theories in the tourism industry 

regarding expectations, experience and the authenticity of travelling.  Do we move as 

fast as we can between places of interest we have heard so much about with our 

camera held high?  Do we rather seek experience that will take our breath away and 

remind us of how small we are in the big context of nature?   

The basis of this thesis is on one hand a number of interviews with foreign 

travellers who had taken a horse riding tour in the highlands of Iceland. On the other 

hand interviews with people working in horse related tourism in Iceland.   

Most of the interviewees experienced the close contact with nature and the 

horse very deeply, in the studies it is known as being sublime experience where we 

are reminded of how small we really are.  Many theories regarding experience, truth 

and expectations when travelling were very well supported in the interviews even 

though there were some surprises. 
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1  Inngangur 
 

Ferðaþjónustan er í stöðugum vexti hér á landi og framboðið mikið og fjölbreytt. 

Náttúran og hin hreina íslenska ímynd laðar að ferðamenn frá flestum heimshornum. 

Eitt af því sem stendur ferðamönnum til boða er hestatengd ferðaþjónusta. 

Hestatengd ferðaþjónusta er í mikilli sókn og ferðir inn á hálendi Íslands njóta 

vaxandi vinsælda.  

 Þegar leggja á upp í ferðalag byggjum við upp ákveðnar væntingar þar sem 

við styðjumst við upplýsingar sem við höfum um viðkomandi áfangastað eða 

frásagnir frá fólki sem hefur farið í sams konar ferðir. Ekki er sjálfgefið að 

væntingarnar standist og munur getur verið á því sem við vonumst eftir og því sem 

við upplifum þegar á hólminn er komið. 

 Í upphafi þessarar ritgerðar verður fjallað um íslenska hestinn og útbreiðslu 

hans auk þess sem farið verður yfir hvernig hestatengd ferðaþjónusta hefur þróast hér 

á landi. 

 Að því loknu verður fjallað um sanngildi upplifunar og kenningar sem því 

tengjast. Reifuð verða ólík sjónarmið á sanngildi upplifunar og hvaða máli hún 

skiptir fyrir ferðamanninn, auk þess sem kenningar um mismunandi upplifun á 

ferðalögum verða skoðaðar. Því næst verður farið yfir rannsóknaraðferðir og viðtöl 

sem tekin voru og þau tengd fræðilegri umræðu.  

 Í ritgerðinni verður leitast við að svara því hvernig ferðamenn upplifa 

ferðalög og hvort sú upplifun stenst væntingar. Einnig verður sanngildi ferðalaga 

skoðað og spurningum velt upp um mikilvægi sanngildis hjá ferðamanninum. 
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2   Hestaferðamennska 

 

2.1 Íslenski hesturinn 
 

Íslenski hesturinn á sér fjölmarga aðdáendur víðs vegar um heiminn. Þessi vinalega 

skepna hefur verið hér á landi síðan á níundu öld og verið aðskilin öðrum 

hestakynjum síðan um 1100, þ.e.a.s. engin genablöndun hefur átt sér stað síðan þá 

(Sigurður A. Magnússon, 1996). Íslenski hesturinn er lítill miðað við önnur hestakyn, 

um 138 cm á herðar, og vegur um 360-370 kg. Hann hefur fimm gangtegundir (fet, 

brokk, tölt, skeið og stökk), gott geðslag og mikla breidd í litadýrð. Hann er vinsæll 

sem fjölskylduhestur, keppnishestur og ferðahestur. Það að íslenski hesturinn sé 

hreinræktaður skiptir miklu máli fyrir markaðssetningu, bæði til sölu á hestinum og 

sem hluta þeirrar ímyndar Íslands að hér sé mikið lagt upp úr hreinleika; hreint land, 

hreint vatn og hrein orka (Guðrún Helgadóttir, 2006). 

 Á Íslandi eru um 75 þúsund hross á vetrarfóðrum en auk þess eru um 160 

þúsund íslensk hross í 18 löndum víðs vegar um heiminn (Worldfengur, 2011). 

Hesturinn nýtur sívaxandi vinsælda bæði hér á landi og á erlendri grundu, þar sem 

hann hefur heillað marga. Það er ekki síst vegna þess hve ljúfa og sterka lund hann 

hefur og mikinn persónuleika. Fjölskyldur sem hafa gefist upp á hverju hestakyninu á 

fætur öðru, vegna áfalla sem tengja má við hræðslu og bresti í lundafari hestanna, 

taka ástfóstri við íslenska hestinn og börn sem áður voru hrædd og óörugg finna 

öryggi hjá þessum taugasterka ferfætlingi.  

 Íslenski hesturinn er ræktaður við góð skilyrði, þar sem hann getur hlaupið 

frjáls, ýmist uppi á fjöllum eða á öðru opnu landsvæði. Þannig eyðir hann stærstum 

hluta ævinnar. Tíminn sem hesturinn eyðir í hesthúsinu er stuttur, frá því seinnipart 

vetrar, þegar hesturinn er tekinn inn og járnaður, og fram til vors þegar hann fer á 

sumarbeit. Folöldin fæðast á sumrin, þau ganga undir móðurinni fram á vetur en þá 

eru þau tekin til að móðirin geti undirbúið sig fyrir næsta afkvæmi. Þegar folaldið 

hefur verið tekið frá móðurinni byrjar barátta þess í hjörðinni þar sem það er skólað 

til en mjög skýr stéttaskipting er í hjörðinni (Guðrún Helgadóttir, 2006).  
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Þetta er mikilvægur tími fyrir hvern hest að ganga í gegnum enda er þetta eins konar 

skólaganga sem hesturinn býr að alla ævi. Það er svo ekki fyrr en fjögurra til fimm 

vetra sem hesturinn er tekinn á hús og hafist handa við að temja hann og þjálfa.  

Þetta mikla frelsi er mjög mikilvægt í uppvexti hestsins til að viðhalda persónuleika 

hans og þar með þeim einkennum sem við sækjumst svo mikið eftir hjá íslenska 

hestinum (Guðrún Helgadóttir, 2006). En frelsið er ekki sjálfgefið og stór hluti þeirra 

íslensku hesta sem fæðast og þroskast á erlendri grund búa við kröpp kjör hvað 

varðar landrými og verða fjölmargir þeirra eins konar hesthúshestar, eru í stíu inni í 

húsi nær allt sitt líf. Þessi réttur íslenska hestsins hér á landi er svo verndaður með 

reglugerð, sem meðal annars segir: „Hross skulu hafa aðgang að beit í a.m.k. tvo 

mánuði samfellt á tímabilinu 1.maí til 1. Október“ (Reglugerð um umhirðu og 

heilbrigðiseftirlit hrossa nr. 160/2006, 4. gr.).  

 

2.2  Hestatengd ferðaþjónusta 
 

Ísland hefur upp á margt að bjóða í ferðaþjónustu. Íslenski hesturinn er eitt 

aðdráttaraflið og hlutdeild hestatengdrar ferðaþjónustu verður æ meiri (Tómas I. 

Olrich, 2001; Rannsóknamiðstöð ferðamála, 2011). 

 Íslenski hesturinn er vinsæll í mörgum löndum og sú staðreynd að hann er 

ræktaður víða um heim eykur enn á þær vinsældir. Fjölmargir hestaklúbbar eru 

starfræktir í kringum íslenska hestinn og fyrir marga meðlimi þessara klúbba er það 

nokkurs konar pílagrímsferð að koma til Íslands til að sjá og umgangast íslenska 

hestinn í sínu náttúrulega umhverfi (Tómas I. Olrich, 2001). 

 Hestatengd ferðaþjónusta á sér ekki svo langa sögu hér á landi þó svo við 

höfum nýtt íslenska hestinn til ferðalaga í aldanna rás. Fyrstu hestaleigurnar og 

hestatengdu fyrirtækin voru stofnuð upp úr 1970 og miðum við upphaf greinarinnar 

við það (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005). Hér á landi er boðið upp á ýmsar útgáfur af 

hestatengdri upplifun, allt frá því að teymt sé undir viðskiptavinum, upp í margra 

daga ferðir (Guðrún Helgadóttir & Ingibjörg Sigurðardóttir, 2006). Ferðir sem eru 4 

til 10 daga eru gríðarlega vinsælar meðal erlendra ferðamanna og koma sumir þeirra 

ár eftir ár.  
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Ferðirnar eru skipulagðar af þeim sem best þekkja það svæði sem riðið er um til að 

tryggja að hentugustu reiðleiðirnar séu valdar með tilliti til umhverfis, þ.e. reynt er að 

fanga sem fjölbreyttasta náttúru, auk þess eru valdar leiðir sem auðvelt er að ríða, þar 

sem undirlag er hentugt, hvorki of mjúkt né hart og ekki of grýtt.  

Oftast eru ferðirnar nefndar með skírskotun í þær náttúruperlur sem verða á vegi 

ferðamanna í ferðinni og líklegar eru til að draga að sér ferðamenn. Sem dæmi má 

nefna Landmannalaugar, Gullna hringinn og Mývatn, en treyst er á að nöfn náttúru-

perlnanna dragi að (Gitta Krichbaum, starfsmaður Íshesta, munnleg heimild, 20. 

mars 2011). Í þessum ferðum eru nær eingöngu erlendir ferðamenn. Þær fimm þjóðir 

sem kaupa helst ferðir hjá Íshestum eru Þjóðverjar, Svíar, Bretar, Frakkar og Danir 

(Gitta Krichbaum, starfsmaður Íshesta, munnleg heimild, 20. mars 2011). Þó að 

aðdráttaraflið sé íslenski hesturinn dregur auðvitað náttúran og menningin í kringum 

hestinn líka að. 

 Sérstakt samband myndast milli manns og hests, og að fá að upplifa hestinn í 

sínu náttúrulega umhverfi er ferðamönnunum mikilvægt. Flestir sem koma til 

landsins til að fara á hestbak eru þegar tengdir hestum, eiga íslenskan hest eða hafa 

aðgang að honum eða öðrum hestakynjum (Guðrún Helgadóttir, 2006). Margt bendir 

því til þess að markhópurinn í hestatengdri ferðaþjónustu sé fólk sem hefur þegar 

tengsl við hesta. Sú staðreynd að við höfum notað hestinn um aldir til að þjóna okkur 

á ýmsan hátt, oft við erfið skilyrði, setur hestinn á ákveðinn stall, og þó að við 

treystum ekki á hann sem samgöngutæki í dag er ekki svo langt síðan hann var 

mikilvægur á þeim vettvangi. Þeir ferðamenn sem hingað koma til að fara í ferðir um 

víðáttur Íslands á íslenskum hesti eru hér til að ferðast með íslenska hestinum en ekki 

til að láta hann flytja sig frá einum stað til annars. Þannig myndast tengslin milli 

manns og hests. Hjá flestum er hestamennskan ástríða og ferðalagið með hestinum í 

náttúru Íslands verður raunveruleg og sanngild upplifun (Guðrún Helgadóttir, 2006). 
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2.3   Samband manns og hests 
 

Það er ekki auðvelt að skýra út það samband sem myndast getur milli manna og dýra. 

Hver þekkir ekki þjóðsöguna af Rómulusi og Remusi, rómversku bræðrunum sem 

ólust upp hjá úlfynju og stofnuðu síðar borgina Róm. Þegar við heyrum þessa sögu 

verðum við ekkert svo undrandi, við þekkjum umhyggju dýra fyrir afkvæmum sínum 

og mörg dæmi um að dýr af einni tegund ali upp afkvæmi af annarri tegund. Þannig 

er samband milli ólíkra dýrategunda þekkt og við megum ekki gleyma því að við 

erum dýr, þó að önnur dýr séu ekki mennsk. 

 Samband á milli manna og hesta á sér langa sögu. Fyrir það fyrsta byggist 

sambandið á því að hesturinn var matarauðlind fyrir manninn. Þannig var 

sambandinu háttað í margar aldir og gekk maðurinn svo nærri hestastofninum að 

hann var nær útdauður á tímabili. Það sem breytir sögu hestsins til frambúðar er 

þegar maður nokkur tekur upp á því að setjast á bak einum slíkum. Þá kviknar nýtt 

samband á milli þessara ólíku dýrategunda og hesturinn fær nýtt hlutverk. Í margar 

aldir verður hesturinn gríðarlega mikilvægur í framþróun mannkyns, gegnir 

lykilhlutverki í samgöngum, gjörbreytir vinnulagi við búskap og færir þeim sem nýta 

hann best glæsta sigra í orrustum og landvinningum (Anthony, 1984). 

 Þessi langa saga manna og hesta, fyrst sem keppinauta um að lifa af, og svo 

sem liðsfélaga og vina, hefur skapað einstakt samband milli þessara ólíku 

dýrategunda. Að umgangast hesta fyllir mann einhverri óútskýranlegri lotningu. Þótt 

varla finnist villtir hestar í heiminum lengur, það er hestar sem komast ekkert í tengsl 

við menn alla sína ævi, er enginn vafi á því að hið villta eðli hrossanna lifir innra 

með þeim. Ein skýring á því hversu djúpt samband getur myndast milli manna og 

hesta er sú staðreynd að hesturinn er félagsvera þrátt fyrir flóttaeðli sitt (Roberts, 

1997). Sé maður einn með ótömdum hesti í afmörkuðu gerði eru fyrstu viðbrögð 

hestsins að flýja og hlaupa undan manninum en fljótlega, ef maðurinn lætur hestinn 

afskiptalausan, fer hesturinn að leita í félagsskap mannsins. Þessi upplifun er mjög 

sterk og maður finnur fyrir einkennilegum tengslum við hestinn eftir að hann hefur 

ákveðið að maður sé þess verður að vera félagi hans.  
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Þegar þessum áfanga hefur verið náð er hægt að halda áfram að byggja ofan á þessa 

vináttu og kenna hestinum það sem þarf til að njóta þess að ríða honum um fjöll og 

firnindi, hesturinn tekur manninum sem sínum leiðtoga (Eyjólfur Ísólfsson, 1980). 

Auðvitað er þetta einföldun á veruleikanum, því það geta ekki allir tamið hest og nýtt 

sér það þegar hesturinn hefur fallist á að maðurinn sé leiðtoginn, því finni hesturinn 

til ótta eða hræðslu hjá manninum er hann fljótur að taka völdin (Eyjólfur Ísólfsson, 

1980). 

 Í löngum hestaferðum myndast oftar en ekki mjög sterkt samband milli 

manns og hests. Höfundur hefur farið í fjölda hestaferða, bæði sér til ánægju og sem 

ferðaþjónustuaðili og orðið vitni að því hvernig hestar geta brugðist við hinum ýmsu 

aðstæðum. Oftar en einu sinni hefur höfundur séð hvernig hestar hjálpa óvönum 

knöpum að halda jafnvægi með því að ríða undir þá, þannig að þegar knapinn fer að 

hallast of mikið til vinstri færir hesturinn sig til vinstri og hjálpar þannig knapanum 

að ná jafnvægi aftur. Einnig hefur höfundur lent í því að vera í mikilli þoku og ekki 

verið viss um hvar hann er, en verið á hesti sem farið hefur áður um svæðið, gefið 

tauminn lausan og leyft hestinum að finna leiðina á áfangastað. Fjölmargar sögur 

sem þessar eru til af samskiptum manna og hesta, þar sem maðurinn hefur treyst á 

úrræði hestsins með góðum árangri. Ferðamaður sem ríður dag eftir dag um fjöll og 

firnindi áttar sig fljótlega á því hversu mögnuð skepna hesturinn er og leggur traust 

sitt á hestinn og hann er sannarlega traustsins verður. 
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3   Vonir og væntingar á ferðalögum 

 

3.1  Framsvið eða baksvið 
 

Mikið var rætt um sanngildi innan ferðaþjónustunnar í kjölfar umræðu MacCannells 

um hugtakið. Trilling (1972) telur hugtakið þó upprunalega hafa orðið til í sambandi 

við safnmuni og safnamenningu og þá hvort hlutir sem inn á söfnin koma séu það 

sem þeir sýnast vera eða það sem sagt er að þeir eigi að vera. Í því samhengi er 

auðvelt að átta sig á sanngildishugtakinu, þar sem mikilvægi upprunans er ótvírætt 

þegar kemur að safnmunum, og hver sá sem hefur hug á að kaupa listmun sem á sér 

langa sögu leggur mikla áherslu á að munurinn sé það sem sagt er að hann sé. Ekki er 

eins auðvelt að átta sig á hugtakinu innan ferðaþjónustunnar þar sem mönnum 

gengur misvel að laga það að hinum ýmsu tegundum ferðaþjónustu.  

 „Nútímamaðurinn er að tapa atlögunni að vinnunni, nágrönnunum, bænum, 

fjölskyldunni sem hann kallaði einu sinni sína eigin, en á sama tíma er hann að þróa 

áhuga á raunverulegu lífi annarra“ (MacCannell, 1976, bls. 91). Í bók sinni talar 

MacCannell (1976) um þessa eilífu leit okkar að því raunverulega og hvort við séum 

að gleyma að lifa okkar eigin raunverulega lífi til að geta skoðað raunverulegt líf 

annarra. Þessar vangaveltur MacCannells (1976) færast svo yfir á ferðamennina og 

að hverju við leitum sem ferðamenn. Það virðist vera okkur eðlislægt á ferðalögum 

að vilja líta á okkur sem eitthvað allt annað enn ferðamenn. Túristi er í huga flestra 

neikvætt orð sem við viljum ekki tengja okkur við. Hvort það er þess vegna sem við 

leitumst við að komast nær raunverulegum aðstæðum og lífinu á þeim stöðum sem 

við heimsækjum og þar með líta á okkur sem hluta af veruleika staðanna veit ég ekki 

fyrir víst, en þó virðist þetta vera raunin með stóran hluta ferðamanna. Höfundur 

hefur upplifað þetta í ferðum sínum á hestum um hálendi Íslands þar sem ferðamenn 

eru með í för. Ferðamennirnir vilja þá komast í þau verk sem starfsfólk ferðanna er 

að sinna og brosa allan hringin þegar þeir fá að reka hesta hjörðina með okkur sem 

að ferðinni standa. MacCannell (1976) kallar þetta framsvið og baksvið og skilgreinir 

framsviðið sem þann hluta upplifunarinnar sem ferðamaðurinn upplifir en baksvið 

það sem einungis er sýnilegt heimamönnum og þeim sem standa fyrir viðburðinum.  
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 „Gott dæmi um baksvið er eldhús og dæmi um framsvið gæti verið hótelmóttaka“ 

(MacCannell, 1976, bls. 92). Við þekkjum það vel þegar við heimsækjum önnur lönd 

hversu mikill fengur okkur þykir í því þegar við þekkjum einhvern sem býr í 

viðkomandi landi sem getur leitt okkur í gegnum borgir og bæi sem áhugavert er að 

skoða. Þessi aðili lætur okkur líka líða betur því okkur líður ekki eins og túrista 

heldur sem einum af „hinum“, og oftar en ekki reynir maður að fá þann sem maður 

heimsækir til að fara á staði sem ekki teljast til túristastaða, þ.e. að fá að vera hluti af 

baksviðinu. Framsviðið er leiksvið sem ferðamaðurinn fær fullan aðgang að og þar er 

sett fram sýning sem talið er að ferðamaðurinn hafi áhuga á. Til að fullnægja 

nútímamanninum verður þó framsviðið stundum of raunverulegt. Ef við skoðum 

nýlegar dýralífsmyndir er hver mínúta þrungin spennu og við sjáum t.d. ljón í baráttu 

upp á líf og dauða og dramatísk atriði þar sem krókódílar ráðast á allt sem hreyfist. 

Þegar fólk svo fer í þjóðgarða þar sem þessi dýr lifa sínu daglega lífi er 

hamagangurinn mun minni og það getur tekið margar vikur að sjá jafnvel eitt atriði 

sem sást ítrekað í sjónvarpsþættinum. Sviðsettur áreiðanleiki er svo enn ein útgáfan. 

Þar er ferðamanninum leift að vera baksviðs og upplifa það sem gerist þar, eitt 

dæmið er eldhús þar sem allt er opið og ferðamaðurinn getur fylgst með þegar verið 

er að elda og jafnvel borðað í eldhúsinu í stað þess að borða í matsalnum. Þarna 

verður baksviðið að framsviði eða sviðsettu baksviði, en með þessu er verið að reyna 

að mæta þörfum ferðamannsins og svala forvitni hans á því sem fer fram baksviðs. 

Spurningin verður þá kannski sú hvert hið raunverulega baksvið verður ef opið 

eldhús er sviðsett baksvið. Það er þó gott að gera sér grein fyrir því að ekki kæra allir 

sig um að spranga um baksviðs, þar sem ýmiss ósómi og skítur grasserar. Við 

þekkjum líka vel að þegar við ferðumst til framandi landa og hyggjumst drekka í 

okkur framandi menningu erum við áður en við vitum af komin með MacDonald’s í 

aðra og kók í hina. En eins og MacCannell(1976) kemst að orði þá „bara það að hafa 

baksvið ýtir undir þá trú að það sé eitthvað meira en augun sjá; jafnvel þó að það séu 

engin leyndarmál baksviðs verður baksviðið alltaf staðurinn þar sem fólk vill trúa að 

leyndarmálin séu“ (MacCannell, 1976, bls. 93). 

Þrátt fyrir að umræða MacCannells (1976) um sanngildi sé góð eru margir 

sem vilja meina að hún nái ekki yfir nema hluta af þeim athöfnum sem 

ferðaþjónustan nær yfir.  
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Wang (1999) viðurkennir að sanngildi sé mjög mikilvægt í sumum tegundum 

ferðaþjónustu svo sem þjóðernis-, sögu- og menningarferðaþjónustu sem tekur á 

kynningu og framsetningu á „hinum“ og fortíðinni. En sé hugtakið takmarkað við 

ferðamennsku í þessum geira hvernig getur það þá verið svona mikilvægt í 

ferðatengdri umfjöllun (Wang, 1999).  

Wang (1999) bendir á að það sé misjafnt hverju ferðamaðurinn sé að leita 

eftir, upplifunin sé  persónubundin. Eldri skilgreiningar telja til dæmis að náttúra, 

landslag, strendur, sjósiglingar, ævintýri og ferðalög sem tengjast heimsóknum til 

vina og ættmenna hafi ekkert með sanngildi að gera. Þannig séu þessar tegundir 

ferðamennsku undanskildar sanngildinu því þær falli ekki í fyrrnefnda flokkinn. 

Sanngildi er ekki spurning um svart eða hvítt, heldur sé litrófið mun fjölbreyttara. 

Þannig getur fólk upplifað eitthvað sem sérfræðingarnir segja að hafi ekkert sanngildi 

eða sviðsett sanngildi sem áreiðanlegt og raunverulegt, sem gæti skýrt hvers vegna 

fólk upplifir fjöldaferðamennsku sem sanngilda upplifun (Wang, 1999).  

 Við verðum að gera okkur grein fyrir því að samfélög og menning þeirra eru í 

stöðugri þróun. Þannig er erfitt að tala um eitthvað sem er algerlega upprunalegt. 

Hvað menn telja upprunalegt getur verið spurning um hvernig menn sjá hlutina og 

þannig spurning um vald. Þannig getur upplifun á sanngildi verið mismunandi eftir 

ferðamönnum sem hver um sig hefur sína skilgreiningu, upplifun og túlkun á 

sanngildi. Stór hluti þess sem við leitumst við að sjá á ferðalögum hefur verið sett í 

ákveðinn ramma og búið er að skilgreina hvernig hlutirnir eigi að vera. Þannig er 

búið að stofnanavæða ferðamennskuna með ákveðnum viðmiðum sem við svo berum 

saman við það sem við sjáum og þannig fæst ákveðinn mælikvarði á sanngildið. Það 

sem ekki fellur innan þess ramma sem við höfðum séð fyrir okkur tapar samstundis 

sanngildi sínu. Það er búið að staðsetja væntingarnar af einhverjum stofnunum. 

Wang mótmælir þessu og spyr: „Hvað er raunverulegur Japani og hvað er Japani sem 

ekki er þess virði að sjá?“ (Wang,1999, bls. 355). Þannig upplifir ferðamaðurinn 

hlutina sanngilda, ekki vegna þess að þeir séu upprunalegir heldur vegna þess að þeir 

eru meðteknir sem tákn um sanngildi (Wang, 1999). 

 Sem mótvægi við áðurgreindar vangaveltur um sanngildið er talað um 

tilvistarlegt sanngildi (e. Existential). Þannig er tilvistarlegt sanngildi ólíkt 

hugmyndinni um hlutlegt sanngildi þar sem allt er lagt upp úr því hvort varan (e. 

Toured object) er raunveruleg eða upprunaleg.  
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Tilvistarlegt sanngildi er hreinlega spurning um að vera. Ferðamaðurinn hugsar um 

að njóta ferðalagsins og að vera að gera eitthvað annað en daglegt amstur krefst af 

honum. Þannig verður ferðalagið sanngilt um leið og það hefst. Upplifun 

ferðamannsins og hvernig hann upplifir hlutina er það sem skiptir máli.  

Upplifunin verður að draumórum, draumórum sem eru raunverulegir, 

draumóratilfinningu. Þessi draumóratilfinning er tilfinningin sem tilvistarlegt 

sanngildi gengur út á (Wang, 1999). 

Gefum okkur aðstæður þar sem ferðamenn eru dregnir áfram af óheftum 

hvötum. Það er verið að dansa rúmbu á Kúbu. Ferðamaðurinn skellir sér í dansinn og 

gleymir sér í takti og líkamlegri áreynslu, fellur inn í eins konar vellíðunartilfinningu 

þar sem unaður, gleði og skemmtun tekur völd, frelsi frá daglegu amstri. Upplifunin 

er ný og ósvikin. Enginn ferðamannanna er að velta því fyrir sér hvort þetta sé 

hefðbundin rúmba sem stenst allar kröfur um sanngildi, engu að síður er upplifunin 

raunveruleg og sanngild í þeirra augum (Wang, 1999). 

 Af þessu má sjá að sanngildi er margslungið hugtak og vinklarnir ófáir. 

MacCannell talar um að leitin að sanngildinu sé mótífið sem dregur ferðamanninn 

áfram (1976). 

 

3.2  Upplifun 
 

Það getur verið mikill munur á því hvernig við ímyndum okkur að framandi staðir 

séu og því hvernig raunveruleikinn er. Við gerum okkur væntingar sem oftast eru 

byggðar á því sem við höfum lesið okkur til um, heyrt af eða séð myndir af. Hér 

kemur lítil dæmisaga um það hvernig við getum búið til myndir í huga okkar um það 

hvernig framandi staðir líta út og svo hvernig raunveruleikinn getur komið aftan að 

okkur: 

Duc des Esseintes bjó einn í gríðarstórri villu í úthverfi 

Parísar. Hann fór helst ekki neitt til að forðast það sem hann 

sá sem ljótleika og heimsku annarra.  
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Einn eftirmiðdag á hans yngri árum, hafði hann þvælst inn í 

nærliggjandi þorp í nokkra klukkutíma og fundið andstyggð 

sína á fólki aukast gríðarlega. Síðan þá hafði hann valið að 

eyða dögum sínum einn uppi í rúmi í herberginu sínu, lesa 

klassískar bókmenntir og hugsa dapurlega um mannkynið. En 

snemma einn morgun, kom Duc sjálfum sér á óvart með 

ákafri ósk um að ferðast til Lundúna. 

Þessi þrá kom upp hjá honum þegar hann sat við arineldinn 

að lesa Dickens eintak. Bókin dró upp sýn af ensku lífi sem 

hann fegraði í huga sér og fann fyrir aukinni þörf á að sjá. 

Ófær um að halda aftur af æsingnum, skipaði hann þjóni 

sínum að pakka í tösku, klæddi sig upp í tvíhneppt jakkaföt, 

lakkskó, setti á sig lítinn kúluhatt og hörbláa Inverness 

herðaslá og tók næstu lest til Parísar.  

Af því hann hafði tíma aflögu áður en lestin til London átti 

að fara, fór hann í Galignani‘s English bókabúðina á Rue de 

Rivoli og keypti þar eintak af Baedeker‘s Guide to London. 

Honum var kastað inn í dásamlega útgáfu af hnitmiðaðri 

lýsingu á aðdráttarafli Lundúnaborgar. Hann hélt áfram inn á 

vínbar nálægt stórum hóp enskra fastagesta. Andrúmsloftið 

var langt frá því sem Dickens hafði lýst. Hann hugsaði um 

atriði þar sem Dorrit litla, Dora Copperfield og Ruth, systir 

Tom Pinch, sátu inni í álíka notalegu, björtu herbergi. Einn 

viðskiptavinurinn hafði ljóst hár og rjótt yfirbragð herra 

Wickfields og skarpa svipbrigðalausa andlitshluta og 

óþægilegt augnaráð herra Tulkinghorns. 

 Svangur fór Des Esseintes inn á enska krá í Rue 

d‘Amsterdam, nálægt Gare Saint Lazare. Þar var dimmt og 

loftið reykmettað, bjórdælurnar blöstu við með fram 

barborðinu, þar var einnig útstillt skinka sem var brún eins og 

fiðla og humar ryðrauður eins og ryðgað blý. Við lítið 

viðarborð sat hraustleg ensk kona með stráksandlit, tennur á 

stærð við steikarhníf, kinnar rauðar sem appelsína og langar 

hendur og fætur. Des Esseintes fann sér borð og pantaði  

súpu, reykta pylsu, skammt af steiktu kjöti og kartöflur, tvo 

bjóra og Stilton. 

 Þegar stundin til að stíga um borð í lestina rann upp, og 

stundin til að láta drauma um Lundúni verða að veruleika, 

fann Des Esseintes skyndilega til yfirþyrmandi þreytu.  
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Hann hugsaði hversu þreytandi það yrði að fara til Lundúna, 

hvernig hann yrði að hlaupa á lestarstöðina, berjast fyrir 

burðarmanni, fara um borð, þola óþekkt rúm, standa í biðröð, 

vera kalt og hreyfa brothættan líkamann í kringum útsýnið 

sem Baedeker hafði svo vandlega lýst og þetta fór með 

drauminn hans. Hvað er fengið með því að hreyfa sig þegar 

maður getur ferðast svo yndislega, sitjandi í stól. Var hann 

ekki nú þegar í Lundúnum, með lyktinni, veðrinu, 

borgurunum, matnum, jafnvel hnífapörin voru allt í kringum 

hann?  

Hvað gat hann búist við að finna þarna annað en fersk 

vonbrigði? Þar sem hann sat enn við borðið, hugsaði hann, ég 

hlýt að hafa þjáðst af andlegri villu að hafa hafnað sýn 

minnar hlýðnu ímyndunar og að hafa trúað eins og gamall 

bjáni að það væri nauðsynlegt, áhugavert og gagnlegt að 

ferðast til annarra landa. 

 Svo Des Esseintes borgaði reikninginn, yfirgaf barinn og 

tók fyrstu lest til baka í þorpið sitt, með kistuna sína, 

umbúðirnar, tvöföldu ferðatöskuna, ostinn sinn, regnhlífina 

sína og stafinn sinn – og yfirgaf heimili sitt aldrei aftur  

(Botton, 2002, bls. 10-11. Þýðing höfundar, frumtexti, sjá 

Viðauka A) 

 Þessi lýsing segir mikið um það hvernig við getum látið ímyndunaraflið fara 

með okkur og búist við einhverju á ferðalögum sem ekki stenst í raunveruleikanum.  

 Urry (1990) talar um glápið (e. Gaze) sem leið til að upplifa hluti á 

ferðalögum. Þannig snúist ferðamennska um að safna táknum í gegnum glápið. Við 

förum af stað til að finna staði sem við höfum heyrt um og leggjum áherslu á að 

senda póstkort heim til að sýna fram á að við höfum komið á viðkomandi stað. 

Einnig tökum við myndir af táknunum, helst með okkur í forgrunni, sem á sama hátt 

og póstkortin sýna fram á að við höfum verið á staðnum. Einnig hafa mismunandi 

staðir ákveðna ímynd yfir sér sem við sem ferðamenn viljum staðfesta með komu 

okkar þangað. Ef við ferðumst t.d. til Parísar og fylgjumst með ástföngnu pari 

kyssast, upplifum við rómantíska stemmingu í loftinu í gegnum glápið (Urry, 1990). 

Ekki er víst að sama upplifun grípi um sig ef ferðamaðurinn sér konu og karl kyssast 

í Taílandi, líklegra er að glápið kalli fram sóðalegri hugsanir hjá ferðamanninum þar. 

Þarna er ímyndunarsköpun að verki og við ferðumst til að fanga andartakið þegar það 

gefst með glápi.  
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Auðvitað eru uppi margar kenningar um það hvers vegna við ferðumst, en í 

samhengi við þessa umræðu telur Urry að dagdraumar séu stór hluti af þeim hvötum 

sem virka á nútímaneysluhyggju. Þannig verður okkur ekki fullnægt í gegnum vörur, 

söfnun á þeim eða notkun, heldur með leitinni að ímyndaðri ánægju. Þannig eru 

helstu hvatir fólks til neyslu ekki endilega efnishyggja heldur sú leit sem við 

leggjumst í til að upplifa í raunveruleikanum, það sem við höfum þegar upplifað í 

gegnum ímyndunaraflið (Urry, 1990). 

 Að fara í ferðalag með glápið að leiðarljósi hlýtur að teljast yfirborðskennd 

upplifun, þar sem við leitum uppi fyrirframákveðin tákn til að geta fært sönnur á það 

hversu sjóuð við séum í ferðalögum. Auðvitað er gláp-hugtakinu ætlað að skýra 

ákveðna hegðun hjá ferðamanninum og víst er að margir ferðast með glápið að 

leiðarljósi. En upplifun á ferðalögum getur verið dýpri, og andlegu og líkamlegu 

áhrifin sem við verðum fyrir á ferðalögum eru oftar en ekki hvatinn að því að við 

förum af stað aftur og vitjum nýrra ævintýra. Til að lýsa þessari tilfinningu sem menn 

finna fyrir þegar upplifunin er svo sterk að líkami og sál örvast þannig að það 

gleymist aldrei, nota menn orðið „göfugt“ (e. Sublime). Hugtakið kemur fram hjá 

heimspekingum og náttúrusinnum snemma á 18. öld, sem lögðu mikið upp úr 

ferðalögum á staði sem enginn hafði áður komið á. Bendix (2002) talar um að sálin í 

okkur stækki en á sama tíma verði hún ófær um að upplifa þetta aftur nema á nýjum 

stað. 

Í bókinni The Art of Travel ( Botton, 2002) er þessu líka lýst sem einhverju 

einstöku sem örvar líkama og sál. Í þeirri bók er lögð áhersla á það að einungis 

stórbrotnir hlutir geti náð fram þessari tilfinningu. Talað er um að náttúran kalli þetta 

fram í þeim tilfellum þegar okkur líður eins og við séum hjálparvana gagnvart henni, 

vegna stærðar, einsemdar eða hættu. Til frekari útskýringar notar Botton (2002) uxa 

og naut til að útskýra hugtakið göfugt (e. Sublime). Bendir hann á að uxinn sé stór og 

mikill en of vinalegur, þrátt fyrir krafta sína, til að kalla fram þau áhrif sem hér er 

fjallað um. Nautið aftur á móti getur verið óútreiknanlegt. Mikill kraftur fylgi 

nautinu, kraftur sem er af öðrum toga en kraftur uxans, oft og tíðum eyðileggjandi. 

Af þessum sökum verður hugmyndin um nautið stórkostlegri og þannig göfug. 
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4   Aðferðir og gögn 
 

Í rannsókninni sem fjallað er um hér var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

Qualitative methods). Þess konar rannsóknir byggja yfirleitt á aðleiðslu og eru því 

sveigjanlegar. Áhersla er lögð á að skilja og túlka fyrirbæri í sínu náttúrulega 

umhverfi en við þessar aðstæður er mikilvægt að rannsakandinn sé hlutlaus 

(Esterberg, 2002). 

 

4.1  Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 
 

Við öflun frumgagna var notast við hálfopin einstaklingsviðtöl. Þessi aðferð er góð 

til að átta sig á viðfangsefninu með opnum huga og til að fá viðmælendur til að tjá 

hug sinn og skoðanir með eigin orðum (Esterberg, 2002). Áður en viðtölin voru tekin 

samdi rannsakandinn spurningalista sem miðaði að því að ná fram ákveðnum þáttum. 

Þannig var lagt upp með ákveðinn ramma sem viðmið og allir viðmælendur fengu 

svipaðar spurningar svo hægt væri að bera svör þeirra saman og þannig fá einhverja 

línu í rannsóknina. Þegar þessi tegund viðtala er notuð er mikilvægt að hlusta vel á 

viðmælendur og bregðast við svörum þeirra, ef þurfa þykir, með eftirfylgni og bæta 

við spurningum ef svo ber undir. Það má líkja þessu ferli við ferðalag sem farið er án 

ítarlegs ferðaplans. Rannsakandinn veit hvert hann er að fara en þegar á áfangastað er 

komið þarf að athuga hvað svæðið hefur upp á að bjóða (Bogdan & Biklen, 1998). 

Þannig var viðtalið látið flæða en ákveðnum ramma þó fylgt og viðmælandinn látinn 

leiða samræðurnar. 

 Þegar rannsakandinn fór að huga að verkefninu var ljóst að þeir viðmælendur 

sem nauðsynlegir væru fyrir rannsóknina væru flestir staddir erlendis. Viðtölin áttu 

að vera við einstaklinga sem hefðu farið í 5-7 daga hestaferðir um Ísland sumrin 

2009 eða 2010. Auk þess sem tvö viðtöl voru tekin við aðila sem hafa mikla reynslu 

af slíkum ferðum, annars vegar fararstjóra sem starfað hefur lengi í greininni og svo 

starfsmann Íshesta sem hefur unnið við skipulagningu hestaferða í fjölda ára. 

Rannsakandinn hafði yfir að ráða lista með netföngum fjölmargra ferðamanna sem í 

slíkar ferðir höfðu farið.  



15 

 

Valdir voru handahófskennt, fimm einstaklingar af listanum og þeim sendur 

tölvupóstur þar sem þeim var kynnt rannsóknin í grófum dráttum og í framhaldinu 

voru þeir spurðir hvort þeir vildu taka þátt í henni. Allir viðmælendur voru tilbúnir til 

þess. Rétt er að taka fram að engin óeðlileg tengsl voru á milli rannsakanda og 

viðmælenda, þ.e. eina vitneskjan sem rannsakandinn hafði var að allir uppfylltu þær 

kröfur sem rannsakandinn hafði sett fram. Þá var það spurningin hvernig best væri að 

framkvæma rannsóknina. Esterberg (2002) leggur áherslu á að finna þurfi 

rannsóknaraðferð sem hentar hverri rannsókn best en ekki rannsakandanum. Til að 

auðvelda rannsakandanum lífið hefði sennilega verið best að útbúa staðlaðar 

spurningar og senda þær svo með tölvupósti. Sú leið hefði þó, að mati rannsakanda 

ekki þjónað rannsókninni best, vegna þess að rannsakandinn taldi mikilvægt að hægt 

væri að fylgja svörunum eftir þar sem umfjöllunarefnið er á margan hátt huglægt en 

ekki hreinar staðreyndir. Til að komast sem næst hálfopnum einstaklingsviðtölum var 

ákveðið að nálgast viðmælendurna fimm sem voru erlendis með því að spjalla á 

facebook. Allir viðmælendurnir voru á facebook svo rannsakandinn sendi vinabeiðni 

til þeirra og þeir samþykktu hann sem vin. Allir viðmælendurnir tóku vel í þessa leið. 

Reynt var að fara að öllu eins og um venjulegt viðtal væri að ræða, þar sem 

viðmælandinn situr á móti rannsakandanum og svarar spurningum. Hitað var upp 

með léttu spjalli áður en rannsakandinn hóf formlega viðtalið. Með þessu móti gat 

rannsakandinn spurt spurninga, fylgt þeim eftir og bætt við spurningum ef ástæða 

þótti til. Hvort nákvæmlega sami árangur náist með þessu móti og þegar viðtalið er 

tekið auglitis til auglitis (e. Face to face) er ekkert hægt að fullyrða um. Það sem 

breytist í aðstæðunum er helst það að nálægðin við viðmælendur er ekki sú sama. 

Það sem tapast þegar nálægðin hverfur eru þau tjáskipti sem eiga sér stað án orða. 

Það geta verið ýmiss konar líkamstjáning sem rannsakandinn getur svo nýtt sér til að 

fylgja svörum eftir. Við getum tekið dæmi um einstakling sem svarar spurningu en 

gefur um leið merki um stress eða kvíða, til dæmis með því að rugga sér í stólnum, 

dingla fótunum, með því að setja upp ákveðinn svip eða svitna í lófum. Við þessar 

aðstæður væri kannski tilefni til að fylgja spurningunni eftir.  
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Þessa hluti getur maður ekki greint í gegnum tölvu og verður það að teljast til hluta 

sem gætu skekkt rannsóknina, þó rannsakandinn telji að þessir hlutir vegi þyngra ef 

um viðkvæmara mál væri að ræða. Að sitja beint á móti viðmælandanum getur hins 

vegar líka verið truflandi og oft fer smá tími í upphafi viðtals í að skapa þægilegt 

andrúmsloft, sem stundum gengur vel og stundum alls ekki.  

Ef andrúmsloftið er þvingað allt viðtalið má leiða að því líkur að eftirfylgni 

spurninga verði erfiðari, viðmælandinn svari með stuttum svörum til að losna sem 

fyrst og/eða viðmælandinn verði ekki eins hreinskilinn í svörum sínum. Sú staðreynd 

að viðmælendurnir gátu setið í sínu umhverfi með tölvuna sína gæti hafa leitt til 

afslappaðra viðtals frá fyrstu mínútu. Á móti kemur að rannsakandanum gefst ekki 

eins góður kostur á að vinna traust viðmælandans þar sem einungis um 

tölvusamskipti er að ræða og því takmarkandi traust á milli rannsakanda og 

viðmælanda. Viðtölin við fararstjórann og starfsmann Íshesta voru hins vegar tekin á 

hefðbundinn hátt, þ.e. auglitis til auglitis (e. Face to face). 

 Eins og áður segir voru viðmælendurnir valdir handahófskennt út frá 

netfangalista og því lágu engar upplýsingar fyrir um þá fyrir viðtalið. Fararstjórinn 

var á hinn bóginn valinn sérstaklega vegna þekkingar hans og reynslu á 

málaflokknum.  
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Tafla 1 – Viðmælendur í viðtölum 

Þeir sem völdust sem viðmælendur voru: 

1. Susanne, dönsk kona á fimmtugsaldri. Hún á íslenska hesta og ríður 

reglulega út. 

2. Tom, norskur karlmaður á fertugsaldri. Hann á íslenska hesta í Noregi en 

ríður ekki mikið út því hann er búsettur í Kína. 

3. Jan, danskur karlmaður á fertugsaldri. Hann á íslenska hesta en hefur ekki 

riðið mikið út. 

4. Jennifer, bresk kona á fertugsaldri sem er búsett í Hollandi. Hún á ekki 

íslenska hesta en fær að fara á bak hjá vinafólki sínu.  

5. Janis, þýsk kona á þrítugsaldri. Hún á ekki íslenska hesta en keyrir tvisvar í 

mánuði í tvo tíma til að komast á námskeið og á bak íslenska hestinum. 

6. Vilborg, kona á fimmtugsaldri sem hefur mikla reynslu af leiðsögn og þá 

sérstaklega leiðsögn með hópa í hestaferðum. 

7. Gitta Krichbaum, sölustjóri Íshesta. 

 

Öll viðtölin tóku 30-40 mínútur. Viðtalið við fararstjórann var afritað og greint, þar 

sem svörin voru flokkuð í þemu. Viðtölin sem fóru fram á spjallinu voru afrituð yfir 

á Microsoft Office Word 2007, og greind og flokkuð þar í þemu til að auðvelda 

samanburð.  
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5   Niðurstöður 

 

5.1  Afstaða fararstjóra 
 

Til að átta sig betur á því hvernig ferðamaðurinn upplifir hestaferðirnar ákvað 

rannsakandinn að taka viðtal við Vilborgu Halldórsdóttur sem hefur verið fararstjóri í 

mörg ár og lengi starfað sem fararstjóri hjá Íshestum. Hennar innsýn og reynslu taldi 

rannsakandinn mikilvæga til að bera saman við svör þeirra viðmælenda sem höfðu 

farið í hestaferðir.  

 

5.1.1  væntingar 

 

Rannsakandinn spurði Vilborgu fararstjóra út í það hvernig hún hefði upplifað 

væntingar ferðamanna sem hún hefði tekið á móti. Vilborg sagði að yfirleitt væru 

miklar væntingar gerðar til Íslandsferðarinnar í heild sinni og svo sérstaklega til 

hestaferðarinnar. Hún benti á að ferðirnar væru mjög dýrar og augljóslega ætlaðist 

fólk til þess að fá mikið út úr þeim. Stór hluti þeirra sem kæmu í þessar ferðir væru 

vel efnað fólk sem jafnvel hefði farið í hestaferðir víða um heim og hefði því 

samanburð og væru kröfuharðir ferðamenn. Þó kæmu líka margir sem hefðu safnað 

lengi fyrir ferðinni og væru þar af leiðandi einnig mjög kröfuharðir:  

 

Væntingar fólks eru auðvitað misjafnar en í ferðum sem 

þessum gefur auga leið að hestarnir spila stærsta þáttinn í 

flestum tilfellum, það er alla vega mín upplifun sem 

leiðsögumaður. Þannig er fólk með miklar væntingar til 

hestsins. Í því samhengi erum við svo lánsöm að hestarnir 

sem við bjóðum upp á eru yfirleitt góðir og í flestum tilfellum 

betri en þeir hestar sem ferðamennirnir eiga að venjast, það 

auðveldar mitt starf mjög mikið. 

 

Segir Vilborg með bros á vör og er augljóst að þessi athugasemd kemur beint frá 

hjartanu.  
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5.1.2  upplifun 

 

Rannsakandinn hafði áhuga á að vita hvaða tilfinningu Vilborg hefði fyrir því 

hvernig ferðamennirnir upplifðu ferðirnar í raun og veru:  

 

Ferðamennirnir koma yfirleitt með miklar væntingar en þrátt 

fyrir það fara langflestir sem koma ánægðari en þeir bjuggust 

við til baka. Hestarnir og maturinn eru oftast í fyrstu tveimur 

sætunum og svo náttúran þar á eftir. Ef hestarnir og maturinn 

eru í lagi eru flestir ánægðir, náttúran stendur yfirleitt fyrir 

sínu. Helstu umkvörtunarefnin eru yfirleitt eitthvað sem búið 

er að auglýsa og gera mikið úr sem svo stenst ekki. Í upphafi 

ferðar tekur tíma að finna rétta hestinn fyrir hvern og einn og 

þá eru ekki allir ánægðir en þegar líður á ferðina og allir eru 

komnir með réttu hestana fer brosið að færast yfir andlitin. 

 

Vilborg lét það fylgja með að mikilvægt væri að þjappa hópnum saman og finna 

hópkenndina svo allir væru með en svo væri líka mikilvægt að gefa fólki svigrúm til 

að njóta náttúrunnar og hestanna í friði. Það væru alltaf einhverjir sem vildu fá að 

vera út af fyrir sig í svona ferðum, sem væri skiljanlegt því aðstæðurnar biðu upp á 

að kynnast sjálfum sér, ekki síður en öðrum. 

 

5.1.3  sanngildi 

 

Sanngildi ferðalaga og upplifunar hefur verið mikið rætt innan ferðamennskunnar og 

einnig verið tæpt á því í þessari ritgerð, en hvernig lítur Vilborg á sanngildishugtakið 

og mikilvægi þess innan ferðaþjónustunnar. 

Vilborg taldi mikilvægt að gera ferðamennina hluta af ferðinni. Þannig vill 

hún leyfa þeim að taka þátt í því sem verið er að gera, t.d. að gefa hestunum í 

náttstað, hjálpa til við að ná hrossunum og leyfa þeim sem geta að ríða með lausu 

hestunum og hjálpa til við að smala þeim. Með þessu móti telur hún að 

ferðamennirnir geti fengið mikið meira út úr ferðinni, auk þess sem upplifunin verði 

sanngildari:  
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Fólkið vill vera með og einfaldir hlutir sem við teljum 

sjálfsagða geta gert mikið fyrir farþegana, eins og að hjálpa 

til við að gefa. Auðvitað verðum við að hafa fulla stjórn á 

ferðinni og það eru hættur sem leynast víða, sem sést best á 

því að mörg alvarleg slys hafa orðið innan hestamennskunnar 

undanfarið. En til að ferðamaðurinn fái sem mest út úr 

ferðinni verður hann að upplifa sig sem einn af okkur 

starfsmönnunum. 

 

Af þessum svörum Vilborgar má álykta að henni finnist mikilvægt að hleypa 

fólki „baksviðs“, og átta sig á því að eitt og annað sem starfsmenn ferða af þessu tagi 

taka sem sjálfsögðum hlut getur breyst í ævintýri fyrir þá sem ekki hafa upplifað 

áður. 
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5.2  Væntingar 
 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að fara í ferðalag þarf að ákveða hvert skal 

halda. Þegar það hefur verið ákveðið byrjar hugurinn að reika og væntingar að verða 

til. Eins og fram kom í dæmisögu Botton (2002) um fyrirhugað ferðalag Ducs til 

Lundúna geta væntingar stundum farið fram úr hófi og valdið því að raunveruleg 

upplifun stenst þær ekki. Duc var búinn að sjá ferðalagið fyrir sér í huganum, þannig 

að þegar hlutirnir fóru að líta öðruvísi út en hann hafði ímyndað sér taldi hann best 

að drífa sig heim og njóta frekar ferðalaga í góðum stól heima hjá sér. Í þessu 

sambandi talaði Urry (1990) um að ferðalög gengju í raun út á það að leita uppi og 

upplifa í raun það sem við hefðum nú þegar upplifað í dagdraumum.  

 Þegar rannsakandinn spurði viðmælendur sína um þær væntingar sem þeir 

hefðu haft til hestaferðarinnar voru svörin flest á þá leið að væntingarnar hefðu verið 

miklar. Munurinn á svörunum lá helst í því hvort viðkomandi hafði komið áður til 

Íslands. Þeir sem komið höfðu áður til landsins voru með heldur minni væntingar en 

það má kannski skýra með því að búið var að svala einhverjum hluta af 

væntingunum. Þannig voru þeir sem áður höfðu komið til landsins búnir að upplifa 

náttúruna og menninguna að einhverjum hluta og því voru væntingarnar meira 

bundnar við hestaferðina sjálfa. Hinir sem ekki höfðu komið áður voru með miklar 

væntingar til hestaferðarinnar en líka til náttúrunnar. Janis, sem aldrei hafði komið til 

Íslands áður sagði:  

 

Ég var með miklar væntingar þegar ég lagði af stað. Ég hafði 

aldrei komið til Íslands áður, en alltaf langað rosalega mikið. 

Frá því ég kynntist íslenska hestinum fyrst hef ég bara viljað 

fara á bak honum og var mjög spennt að prófa það á Íslandi, 

þar sem hann á heima. Einnig var ég spennt að prófa að vera 

svona lengi á baki í einu og prófa marga hesta á dag. Það 

hafði ég aldrei gert áður og hlakkaði til að prófa hvort ég gæti 

það. 

 

Frásagnir og upplifun annarra er sennilega ein sterkasta hvatning til ferðalags. 

Bendex (2002) talar um að frásagnir geti lýst upp ferðamannastaði og við þekkjum 

það öll þegar vinir eða fjölskylda segja okkur frá stöðum sem þau hafa komið til, þá 

förum við öll á ið, því við treystum þessum frásögnum.  
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Bendex (2002) varar þó við því að frásagnir geti líka skapað mikil vonbrigði, því 

væntingar okkar skrúfast upp og svo þegar við upplifum sjálf ferðalagið, staðinn eða 

athöfnina stenst það ekki samanburðinn við það sem við sáum fyrir okkur þegar við 

hlýddum á frásögnina. Susanne, sem aldrei hafði komið til Íslands sagði m.a. í 

viðtalinu:  

 

Mig langaði til að upplifa íslenska hestinn í upprunalegu 

umhverfi og njóta þess að ríða út í sveitinni og íslenskri 

náttúru. Ég frétti af ferðunum í gegnum danska vini mína sem 

höfðu farið í hestaferð á Íslandi og upplifun þeirra hafði verið 

ótrúleg. Áður en ég kom til Íslands notaði ég tímann vel til 

þess að kynna mér landið og skoðaði á landakorti þau svæði 

sem ég kæmi til með að ferðast um. 

 

 Tom, sem hafði komið áður til Íslands en aldrei farið í hestaferð hér á landi 

talaði um að alltaf væri gaman að koma til Íslands. Hann vonaðist til að fá að prófa 

góða hesta og smakka íslenskan sveitamat auk þess sem hann hlakkaði til að 

umgangast fólk sem hefði sama áhugamál og hann, hestana. Með því að ráðfæra sig 

við fólk sem hefði reynslu af hestum gæti hann kannski leyst ýmis vandamál sem 

upp koma við þjálfun, auk þess sem gaman væri að deila reynslusögum og skoðunum 

á hestum með þeim sem vit hafa á því. „Ég á íslenska hesta en hef aldrei prófað þá í 

landslagi eins og Ísland býður upp á. Að ríða upp fjöll og niður dali, yfir ár og vötn 

það er alvöruferð.“ 

 Jennifer, sem ekki hafði komið áður til Íslands vonaðist til að hitta 

skemmtilegt fólk, borða skrítinn mat og prófa góða íslenska hesta, auk þess sem 

náttúran heillaði hana. Hún bjóst við því að verða fyrir miklum áhrifum frá 

náttúrunni.  

 

Ég hafði heyrt mikið talað um íslenska náttúru og hlakkaði til 

að eyða viku í óbyggðum Íslands. Ég reyni að ferðast til að 

upplifa, fer ekki í ferðalög til að liggja á sólarströnd. Svona 

fjallaferð er það sem ég er að leita að, þannig kemst ég í 

snertingu við náttúruna og í tengsl við sjálfa mig. 
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Af svörum viðmælendanna má greina mikla eftirvæntingu, þar sem náttúran og 

íslenski hesturinn gegna veigamiklu hlutverki. 

 

 

Mynd 1 - Á góðri stund inni á hálendi Íslands. Mynd úr einkasafni (2009) 

 

5.3  Upplifun 
 

Þegar við förum í ferðalag erum við með væntingar um að upplifa eitthvað 

skemmtilegt. Urry (1990) talar um glápið og hvernig við ferðumst með það að 

leiðarljósi að safna táknum. Upplifun okkar snýst þá um það að vera í nálægð við 

þessi tákn sem við höfum þá þegar nokkuð skýra mynd af í huganum. Stór hluti af 

ferðalaginu er svo að senda póstkort heim til vina og vandamanna og þar með 

staðfesta að við höfum fangað viðkomandi tákn í safnið okkar. Einnig fer hluti 

ferðalagsins fram eftir að við komum heim og skoðum myndir og sýnum öðrum þar 

sem við erum í nálægð við þessi tákn. Önnur gerð upplifunar er sú sem kölluð hefur 

verið hin göfuga upplifun (e. Sublime). Í bók sinni The Art of Travel kemur Botton 

(2002) inn á þessa upplifun. Hann talar um að upplifun af þessu tagi sé ekki hægt að 

ná fram við hvaða aðstæður sem er og vill meina að aðstæður þar sem við upplifum 

okkur lítil og ósjálfbjarga kalli fram þessa göfugu upplifun.  
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Þannig tekur hann náttúruna sem dæmi en þá einungis þá staði sem geta talist 

hrikalegir og jafnvel hættulegir. Bendex (2002) kemur líka inn á þetta en í því 

samhengi að við verðum fyrir einstökum áhrifum þegar við upplifum staði sem við 

höfum aldrei komið til áður. Það er þó mikilvægt að átta sig á því að upplifun er 

einstaklingsbundin og því getur fólk upplifað sömu ferðina á gerólíkan hátt. 

 Þegar viðmælendurnir voru spurðir hvernig raunveruleg upplifun hefði verið 

reyndust allir mjög ánægðir. Sumir höfðu lagt mikla áherslu á myndatöku, að fanga 

augnablikið og táknin sem Urry (1990) talar um, meðan aðrir gleymdu sér með 

sjálfum sér og náttúrunni og komust í snertingu við hina göfugu (e. Sublime) 

upplifun. Það má því segja að það hafi verið upplifun bæði í anda glápsins og hin 

göfuga upplifun sem flestir tóku með sér heim.  

 Janis sem hafði mjög miklar væntingar fyrir ferðina var himinlifandi. Hún 

hafði talað um það að eitt af því sem hún hlakkaði til að upplifa væri náttúran: 

 

Yfirhöfuð var ég rosalega ánægð, varð þó fyrir smá 

vonbrigðum með Landmannalaugar, lýsingin var svo 

svakaleg í bæklingnum að ég bjóst við meiru. Mikið var lagt 

upp úr því að lýsa litadýrðinni í fjöllunum, sem mér fannst 

ekki hreyfa við mér. Á móti kom að ég var enn ánægðari með 

að ríða yfir þessa ótrúlegu hrauneyðimörk og svæðin þar sem 

ekkert sást nema mosi hvert sem litið var. 

 

 Susanne var hreinlega í skýjunum. Hún talaði um að hestarnir hefðu verið 

ótrúlega góðir og að hún hefði fundið hest í ferðinni sem hefði breytt lífi hennar og 

gert henni ljóst hversu góðir íslenskir hestar gætu verið.  

 

Ferðin var miklu betri en ég þorði að vona. Ekki í mínum 

villtustu draumum bjóst ég við svona góðri ferð. Hún breytti 

lífi mínu. Nú veit ég að ég vil leggja meiri áherslu á það að 

ríða út á góðum hestum og áhugamál mitt númer eitt eru 

hestarnir. 

  

Tom sem hingað hafði komið áður vildi meina að ferðin hefði verið vel heppnuð, 

skemmtilegt fólk og maturinn góður. „Gaman að umgangast fólk með sömu 

áhugamál, maður gat spjallað um hesta allan daginn.“ 
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 Jan sem ekki er mikill hestamaður var líka ánægður og fékk mikið út úr því 

að vera úti í náttúrunni og fannst mikilvægt hversu vel hópurinn aðlagaðist. 

„Skemmtilegt fólk, mikið sungið og ferðin góð í alla staði.“ 

 Jennifer lagði mikla áherslu á að upplifunin hefði verið framar væntingum. 

Frábært hefði verið að ríða um íslenskt hálendi á góðum hestum. „Mér fannst ég 

komast í snertingu við sjálfa mig úti í auðninni, leið stundum eins og það væri bara 

ég og hesturinn minn.“ 

 Mjög merkilegt er hversu sterka upplifun ferðafólkið hafði af ferðinni. Þessi 

síðasta tilvitnun í Jennifer leiðir hugann að hinni göfugu (e. Sublime) upplifun, og 

því sem Bendex (2002) talar um þegar við upplifum eitthvað í fyrsta skipti.  

Yfir okkur færist yfirþyrmandi tilfinning og við verðum mjög meðvituð um smæð 

okkar. Rannsakandinn telur að hér sé það auðnin sem spilar stærstan þátt í því 

hvernig Jennifer leið þó leiða megi líkur að því að hesturinn magni þá upplifun. 

 

 

Mynd 2 - Hestar og menn komnir í áningu í Kletti.  Mynd úr einkasafni (2009) 
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5.4  Sanngildi 
 

Sanngildi er hugtak sem menn hafa velt fyrir sér lengi og komist að ólíkum 

niðurstöðum. Menn velta fyrir sér hvar sanngildið eigi við og hvar það skipti máli 

eða hvort það skipti máli yfirhöfuð. Í minni rannsókn spurði ég út í sanngildið og 

verð að segja að það kom mér á óvart hversu sterkar skoðanir viðmælendurnir höfðu 

á þessu hugtaki, sem oft og tíðum vill vefjast fyrir fræðimönnum og hvað þá 

venjulegum  ferðamanni sem spáir oftar en ekki lítið í það, eða hvað? 

 Svör viðmælenda minna um sanngildið voru áhugaverð og vöktu spurningar 

hjá mér, en svöruðu einnig mörgum. 

 Þegar ég spurði Janis út í sanngildið var hún ekki alveg viss fyrst hvert ég 

væri að fara, en þá setti ég spurninguna þannig fram hvort henni fyndist ferðin hafa 

verið raunveruleg eða sviðsett: 

 

Þar sem mér fannst andrúmsloftið vera mjög þægilegt og 

vinalegt leið mér eins og allt væri eins og það ætti að vera. Ég 

fékk aldrei á tilfinninguna að þeir sem að ferðinni komu væru 

að búa til einhverja tálsýn. Þannig að, já, mín skoðun er sú að 

þetta hafi verið sanngilt, annars hefði mér ekki liðið svona 

vel. 

  

Sanngildis hugtakið er vandmeðfarið og oft getur verið erfitt að koma spurningum  

því tengdum vel frá sér.  

Í viðtali rannsakandans við Janis var spurningin of leiðandi og því óvíst hvort  mikið 

mark sé takandi á þeim svörum sem fengust.  

 Susanne var sannfærð um að Íslendingar færu sjálfir í svona ferðir og því væri 

ekki um algera sviðsetningu að ræða: 

 

Allir sem komu að ferðinni, að fararstjóranum meðtöldum, 

létu okkur líða eins og ferðin væri mjög sanngild. En 

auðvitað geri ég mér grein fyrir því að það er mjög dýrt að 

halda marga hesta á búgarði. Til að ráða við þann kostnað 

þarf að fá inn peninga og vera hugmyndaríkur en mér leið 

ekki eins og það væri forgangsatriði. Ég fékk á tilfinninguna 

að Íslendingar væru stoltir af íslenska hestinum og náttúrunni 

og vildu deila þessari upplifun með okkur sem gestum. 
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Reiðmennirnir sem störfuðu við ferðina virtust njóta 

ferðarinnar rétt eins og við. 

 

 Tom vildi meina að ferðin væri sæmilega sanngild en hefði þó viljað fá að 

taka meiri þátt í henni og fá að gera það sem starfsmennirnir væru að gera. Honum 

fannst það gera sig að „túrista“ að vera í stórum hópi kvenna og fá ekki að láta sitt 

karlmannlega eðli í ljós. Það hefði þó lagast þegar líða tók á ferðina og honum var 

boðið að ríða með starfsmönnunum og reka lausu hestana. „Þá fór mér að líða eins 

og ég skipti einhverju máli og ferðin varð öll miklu skemmtilegri.“ 

 Jan, sem alltaf var einstaklega jákvæður í svörum, breytti ekki út af vananum 

þegar talið barst að sanngildinu. Hann vildi meina að ferðalagið hefði verið mjög 

sanngilt. Hann talaði um að hópurinn hefði verið mjög góður, maturinn skrítinn og 

góður, auk þess sem náttúran hefði staðið fyrir sínu. „Mér leið eins og ég væri að 

ferðast með vinum mínum, það hlýtur að vera raunverulegt.“ 

 Jennifer, sagðist hafa notið ferðarinnar til hins ýtrasta og að hún hefði verið 

góð blanda af sviðsetningu og sanngildi. Þannig vildi hún meina að til þess að halda 

stemmningu í hópnum og gleði væri nauðsynlegt fyrir fararstjórann að segja sögur og 

vera með sprell. Þessar sögur hefðu þó sumar verið ansi skrítnar og sennilega ekki 

sannar en þær fengu fólk til að hlæja og skemmta sér. Sanngildið hefði svo komið frá 

hestunum og náttúrunni. „Fyrir mér var íslenski hesturinn mjög raunverulegur og 

sanngildur, og náttúran var einnig mjög sanngild, og ógnvænleg á köflum. Það var 

nóg fyrir mig og þannig var þetta góð blanda af skemmtun og sanngildi.“ 

 Eins og áður segir er sanngildi vandmeðfarið hugtak, rannsakandinn telur þó 

að mikilvægt hafi verið að grennslast fyrir um hug ferðamanna til sanngildis, ekki 

síst vegna þeirrar miklu umræðu sem þetta hugtak fær í ferðamálafræðunum. 
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6  Umræður og ályktanir 
 

Í viðtölum mínum við fólk sem hingað hefur komið til að fara í hestaferðir reyndi ég 

að átta mig á því hvernig upplifunin hefði verið. Af hverju varð hestaferð á Íslandi 

fyrir valinu þegar fríið var skipulagt? Stóðust þær væntingar sem fólkið hafði fyrir 

ferð og voru ferðirnar sanngildar að þeirra mati og skiptir það yfirhöfuð einhverju 

máli? Þegar ég hóf vinnu við ritgerðina og velti vöngum yfir því hvað ég vildi fá 

fram hjá viðmælendum mínum og leggja áherslu á hugðist ég reyna að sleppa við að 

tala um sanngildi. Mér fannst einhvern veginn vera búið að tala og skrifa svo mikið 

um það hugtak, auk þess sem umræðan virtist vera orðin svolítið þvæld og 

óskiljanleg á köflum. Þegar ég svo fór að lesa heimildir og ákveða hvað ég myndi 

leggja áherslu á í viðtölum mínum við ferðafólkið komst ég að því að erfitt væri að 

útiloka umræðuna um sanngildi. Enda kom það í ljós í viðtölunum að sanngildi var 

viðmælendum mínum hugleikinn og skipti þá máli. 

 Ef við byrjum á því að skoða hvers vegna viðmælendur mínir kusu að verja 

fríinu sínu á Íslandi kemur í ljós að íslenski hesturinn er aðdráttaraflið. Allir 

viðmælendur mínir hafa aðgang að hestum, flestir íslenskum hestum. Að fá að 

kynnast íslenska hestinum í sínu náttúrulega umhverfi virðist vera stór útgangs-

punktur. Það er því ekki fjarri lagi að tala um pílagrímsferð, en það er einmitt 

niðurstaðan sem Guðrún Helgadóttir (2006) komst að í sínum rannsóknum, en hún 

og Ingibjörg Sigurðardóttir eru þeir aðilar sem hvað mest hafa rannsakað 

ferðahegðun og hvatir til ferðalaga hjá því fólki sem sækir hestaferðir til Íslands. 

Guðrún (2006) komst líka að þeirri niðurstöðu að flestir sem í slíkar ferðir færu ættu 

eða hefðu aðgang að hestum og flestir íslenskum hestum. Þessi sameiginlega 

niðurstaða okkar Guðrúnar er staðfesting á því hver markhópurinn er og er 

mikilvægur þáttur í umræðunni um hestatengda ferðaþjónustu. Það vekur hins vegar 

líka upp spurningar um það hvernig við getum fengið fólk í ferðir sem ekki er tengt 

hestamennsku, en það hefur margoft sýnt sig að óvanir geta vel notið hestaferðar og 

eru flestir fljótir að komast upp á lagið með að bjarga sér á vel tömdum hestum. Ekki 

má heldur gleyma því að umhverfið sem riðið er um í ferðunum er í alla staði boðlegt 

hvaða útivistarmanni sem er. 
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Fullnægju er náð þegar eftirvæntingum gesta er fullnægt eða þegar farið er fram úr 

þeim (Rojas & Camarero, 2008). Það hlýtur að vera markmið allra sem í 

ferðaþjónustu starfa að senda frá sér ánægða viðskiptavini. Það er þó ekki sjálfgefið 

að það markmið náist. Horfa verður til þess að við þekkjum ekki væntingar 

ferðamannsins en þær eru væntanlega byggðar á einhverju sem við þekkjum. Þannig 

hefur ferðamaðurinn aflað sér upplýsinga sem væntingarnar eru svo byggðar á. Ef 

við skoðum svar Janis þar sem hún lýsir því hvernig hún varð fyrir vonbrigðum með 

Landmannalaugar, kemur í ljós að væntingar hennar voru byggðar á bæklingi sem 

hún hafði skoðað frá því fyrirtæki sem hún keypti ferðina af. Þannig má segja að 

lýsing ferðaþjónustuaðilans á Landmannalaugum hafi verið of krassandi og þar með 

valdið vonbrigðum. Af þessu má sjá að ferðaþjónustuaðilinn hefur heilmikið að segja 

um það hvernig væntingar byggjast upp hjá viðskiptavinum. Þessi umræða tengist 

líka sanngildinu, því það er vandmeðfarið að ætla að hafa sanngildið að leiðarljósi en 

auglýsa samt ferðirnar sínar á hörðum samkeppnismarkaði þar sem mikilvægt er að 

gera þær aðlaðandi. Bendix talaði um í grein sinni (2002), hvernig frásagnir fólks 

geta haft áhrif á væntingar og hvernig taka verður með fyrirvara upplifun annarra 

sem getur verið önnur en okkar, auk þess sem ferðir eiga það til að verða 

mikilfenglegri í minningunni. Þetta átti þó ekki við í tilfelli Susanne sem sagðist hafa 

heyrt frá vinum og vandamönnum hversu frábært það væri að fara í hestaferð á 

Íslandi og byggði sínar væntingar í kringum þeirra upplifun. Ef við rifjum upp svar 

Susanne við raunverulegri upplifun ferðarinnar þá hljóðaði það svo: „Ekki í mínum 

villtustu draumum bjóst ég við svona góðri ferð.“ Rojas og Camarero (2008) myndu 

klárlega tala um að þarna hefði fullnægju verið náð.  

 Ef svör viðmælenda minna eru skoðuð má sjá að væntingar þeirra voru 

miklar. Þessar væntingar byggja á mismunandi grunni en flestir nefndu náttúruna og 

tilhlökkunina um að ríða í þessari náttúru. Það þarf þó ekki að koma á óvart að 

náttúran sé nefnd í þessu samhengi enda verið hluti af okkar ímyndarsköpun frá 

fyrstu tíð. 
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 Upplifun var eitt af því sem ég lagði áherslu á í viðtölum mínum. Til að byrja 

með, þegar ég var að sjá verkefnið fyrir mér og var enn þá að reyna að forðast 

sanngildis umræðuna, velti ég þessu hugtaki mikið fyrir mér og fannst eins og það 

væri grunnurinn að því sem ég vildi ná fram. Fljótlega komst ég að því að upplifun 

og sanngildi eru á margan hátt samofin og þar með varð sanngildið stór þáttur í 

ritgerðinni.  

 Urry (2002) fjallar um glápið og hvernig ferðamaðurinn upplifir ferðalagið í 

gegnum það. Ef við skoðum svör viðmælenda minna í því samhengi má sjá ákveðna 

þætti sem falla undir skilgreininguna á glápi. Að ferðast með íslenska hestinum og 

taka myndir af sér í návígi við hann í sínu upprunalega umhverfi er hluti af glápinu, 

hesturinn er tákn.  

 MacCannell fjallar um baksvið og framsvið og þráhyggju ferðamannsins að 

upplifa baksviðið (1976). Tom, einn af viðmælendum mínum, fer inn á þetta svið og 

lýsir því hversu mikilvægt það var fyrir hann að fá að vera hluti af starfsfólkinu og 

ríða með þeim sem voru að reka hestana, fá eitthvað að gera. Þessi hugsun er 

dæmigerð fyrir þá hugmyndafræði MacCannells sem snýr að baksviði og framsviði. 

Tom naut ferðarinnar ekki til fulls fyrr en hann fékk að fara baksviðs. Það vekur 

spurningar fyrir ferðaþjónustuaðilana um það hvort nauðsynlegt sé að hleypa 

farþegunum baksviðs. Vilborg fararstjóri kemur inn á þetta líka og vekur athygli á 

því hversu mikilvægt sé að farþegarnir taki þátt í einföldum athöfnum eins og að gefa 

hrossunum. Þessi hugsun Vilborgar fellur beint undir hugmyndir MacCannells um 

framsvið og baksvið. En er það sanngilt þegar farþegum er gefinn kostur á að taka 

þátt í þessum athöfnum? Ég held að hér eigi skilgreining MacCannells um sviðsett 

baksvið afar vel við. Ferðaþjónustuaðilinn er mjög meðvitaður um það að þetta 

skiptir máli fyrir farþegann, og þar af leiðandi er athöfnin sett á svið fyrir 

ferðamanninn, jafnvel þó að það sé staðreynd að það verði að gefa hestunum.  

 Nálgun Wangs á sanngildinu og hans hugmyndir um hvernig megi útvíkka 

hugtakið snertir svör viðmælenda minna. Tom fellur vel undir hugmyndafræði 

MacCannells en svör hinna eru nær hugmyndum Wangs.  
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Þannig svarar Jennifer því til þegar hún er spurð að því hvernig hún upplifir 

sanngildið í ferðinni að hesturinn og náttúran séu nógu sanngild fyrir hana, hún hefði 

náð snertingu við sjálfa sig. Þessi upplifun nálgast hugmyndafræði Wangs, þ.e. 

tilvistarleg upplifun.  

Jennifer var ekki svo mikið að spá í það hvað væri sanngilt heldur hvernig 

henni liði, hvað hún fengi út úr ferðinni. Þessi nálgun Wangs er mikilvæg í þessu 

samhengi, þ.e. þér sem ferðamanni getur liðið eins og hlutirnir séu sanngildir, jafnvel 

þó að þeir séu það ekki samkvæmt skilgreiningum ákveðinna fræðimanna.  

 Ferðalagið er þín ákvörðun, hvert á að fara, hverjar eru væntingarnar, hvað 

viltu sjá, hvernig líður þér. Kannski er ferðamaðurinn flóknari en svo að einfaldar 

skilgreiningar nái yfir hann. Getur verið að ferðamaðurinn ferðist mikið til að leita að 

sjálfum sér og því sem fullnægi hans eigin þörfum, þeim þörfum sem láta honum líða 

vel, burt séð frá kenningum þeirra sem telja hann vera sífellt að leita að sanngildinu? 

Þessum spurningum verður ekki svarað að fullu hér, enda væri heimur ferðamannsins 

einfaldur ef til væru skýr svör við öllum þessum spurningum. Ferðamálafræði 

heimurinn mun halda áfram að reyna að skilja hvatir, vonir og væntingar 

ferðamannsins og nú þegar þetta er skrifað er næsta víst að einhver kenning er að 

fæðast í höfðinu á fræðimönnum víðs vegar um heim. 
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Viðauki A 
 

Duc des Esseintes lived alone in a vast villa on the outskirts of Paris. He rarely went 

anywhere to avoid what he took to be the ugliness and stupidity of others. One 

afternoon in his youth, he had ventured into a nearby tillage for a few hours and had 

felt his detestation of people grow fierce. Since then, he had chosen to spend his days 

alone in bed in his study, reading the classics of literature and moulding acerbic 

thoughts about humanity. However, early one morning, the Duc surprised himself by 

an intense wish to travel to London. The desire came upon him as he sat by the fire 

reading a volume of Dickens. The book evoked visions of English life which he 

contemplated at length and grew increasingly keen to see. Unable to withhold his 

excitement, he ordered his servants to pack his bags, dressed himself in a grey tweed 

suit, a pair of laced ankle boots, a little bowler hat and a flax-blue Inverness cape and 

took the next train to Paris. Because he had time to spare before the departure of the 

London train, he went to Galignani‘s English bookshop on the Rue de Rivoli and 

there bought a volume of Baedeker‘s Guide to London. He was thrown into delicious 

reveries by its terse description of London‘s attractions. He moved on to a wine bar 

nearby frequented by a largely English clientele. The atmosphere was out of 

Dickens: he thought of scenes where Little Dorrit, Dora Copperfield and Tom 

Pinch‘s sister Ruth sat in similarly cosy, bright rooms. One customer had Mr 

Wickfield´s white hair and ruddy complexion and the sharp, expressionless features 

and unfeeling eyes of Mr Tulkinghorn. 

 Hungry, Des Esseintes went next to an English tavern in the Rue 

d‘Amsterdam, near the Gare Saint Lazare. It was dark and smoky there, with a line 

of beer pulls along a counter, which was spread with hams as brown as violins and 

lobsters the colour of red lead. Seated at small wooden tables were robust 

Englishwomen with boyish faces, teeth as big as palette knives, cheeks as red as 

apples and long hands and feet. Des Esseintes found a table and ordered some oxtail 

soup, a smoked haddock, a helping of roast beef and potatoes, a couple of pints of ale 

and a chunk of Stilton. 

 However, as the moment to board his train approached, along with the chance 

to turn dreams of London into reality, Des Esseintes was abruptly overcome with 

lassitude. He thought how wearing it would be actually to go to London, how he 
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would have to run to the station, fight for a porter, board the train, endure an 

unfamiliar bed, stand in queues, feel cold and move his fragile frame around the 

sights that Baedeker had so tersely described-and thus soil his dreams: ´What was the 

good of moving when a person could travel so wonderfully sitting in a chair? Wasn´t 

he already in London, whose smells, weather, citizens, food, and even cutlery were 

all about him? What could he expect to find over there except fresh disappointments? 

´Still seated at his table, he reflected, I must have been suffering from some mental 

aberration to have rejected the visions of my obedient imagination and to have 

believed like any old ninny that it  was necessary, interesting and useful to travel 

abroad.‘ 

 So Des Esseintes paid the bill, left the tavern and took the first train back to 

his villa, along with his trunks, his packages, his portmanteaux, his rugs, his 

umbrellas and his sticks-and never left home again. 


