
Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um Útvarp Norðurlands. Í ritgerðinni er saga útvarpsins 
rakin, tekin viðtöl við fyrrverandi og núverandi svæðisstjóra útvarpsins, gerð úttekt á 
svæðisskiptingu fréttaflutnings og kannað viðhorf bæjar- og sveitarstjórnarmanna nokkurra helstu 
byggðarkjarna Norðurlands. 

Í ljós kom samkvæmt svæðisskiptingunni að útvarpið sinnir öllu útsendingarsvæði sínu, 
sem nær frá Hvammstanga í vestri til Þórshafnar í austri, nokkuð vel þó greinilega sé mest fjallað 
um þéttbýlustu staðina.  

Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar leiða í ljós að almenn ánægja ríkir á meðal bæjar- 
og sveitastjórnarmanna í fjórðungnum með störf útvarpsins. Það þykir sinna útsendingasvæði 
sínu vel, en mesta athygli vakti að þó menn virðist ánægðir með almenn störf útvarpsins eru þeir 
óánægðir með að sínum bæjum sé ekki meira sinnt. Eins kom fram krafa um fleiri jákvæðar 
fréttir. 

Viðtölin við svæðisstjóranna leiddi ýmislegt merkilegt í ljós. Svo virðist sem að stefna 
og markmið svæðisútvarpsins hafi verið ansi óljós til að byrja með. Jónas Jónasson, fyrsti 
svæðisstjórinn, kom stofnuninni á koppinn og reyndi frá upphafi að skapa henni sérstöðu. Mikil 
óánægja ríkti í tíð Ernu Indriðadóttur á meðal hlustenda Ríkisútvarpsins vegna þess að 
svæðisútsendingar Útvarps Norðurlands voru á sama tíma og Þjóðarsálin, sem var á þeim tíma 
einn allra vinsælasti útvarpsþáttur landsins. 

Í niðurlagi ritgerðarinnar er farið yfir helstu niðurstöður ritgerðarinnar, þær ræddar og 
velt upp spurningum. Rætt er um mikilvægi útvarpsins fyrir nærsamfélagið og hvernig best væri 
fyrir útvarpið að haga starfsemi sinni. Einnig er rætt er um hvert hlutverk stofnunarinnar ætti að 
vera og hvort hugmyndir fólks á Norðurlandi um hlutverk þess, fari saman. 

 

This essay focuses on the Northern regional Radio. It is a branch from the Icelandic 
National Radio. Its main objective is to report news from the quarter within the area. The story of 
the Northern regional Radio will be told, former regional managers were interviewed, the 
distribution of news in the region was examined and the views of local authorities in the biggest 
towns towards the radio. 

The result of the news distribution examination revealed that the radio services all of its 
broadcast area fairly well although the most populated areas got more coverage.  

Local authorities seem fairly positive towards the radio. They feel the radio does a 
good job in servicing the region, but most remarkable was the fact that even though town councils 
seem happy with the radio, they want more coverage on their towns. Also they wanted more 
positive news. 

The interviews with former regional managers revealed many interesting points. It 
seems that the objective of the regional radio was pretty unclear to begin with. Jónas Jónasson, 
the first regional manager, put the radio in motion and tried to establish it. Many listeners were 
unhappy while Erna Indriðadóttir was in charge, because while the regional news were 
broadcasted in the region, one of the most popular radio shows was on at the same time, called 
Þjóðarsálin. 

The essay concludes with the main focus points being discussed and question raised. 
The importance of the regional radio for its local community is discussed and how the radio 
should operate. The role of the radio is discussed and whether the ideas of the people in the north 
about its role are the same. 
 


