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Ágrip 

Menningarhúsið Hof mun opna á Akureyri haustið 2010. Húsið var upprunalega hugsað sem 
tónlistarsalur fyrir Sinfóníuhljómsveit Norðurlands en er orðið umfangsmeira en áætlað var í 
byrjun. Húsið er mjög umdeilt og þar sem nú er mikill niðurskurður í opinberri stjórnsýslu 
skapast enn meiri togstreita varðandi húsið. Einnig tekur húsið mikið pláss í bæjarmyndinni 
og því erfitt að líta fram hjá því. Menningarhúsið Hof opnar nýja möguleika í bæjarlífi 
Akureyrar til dæmis fyrir stóra viðburði, einkum á listasviðinu, sem hafa hingað til verið 
óframkvæmanlegir. Í húsinu eiga að vera haldnir tónleikar, ráðstefnur, fundir, veislur, 
leiksýningar og upplestrar. Þar verða einnig tónlistarskóli, upplýsingamiðstöð ferðamanna, 
veitingahús og skrifstofur Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og Menningarfélagsins Hofs.  
Akureyrarstofa, sem annast menningar og kynningarmál bæjarins, verður einnig með 
skrifstofur sínar þar. Lykilorðið í starfsemi hússins er því fjölbreytni. Það er mikið lagt upp úr 
því að ólíkir listamenn og fólk upplifi að það sé velkomið í húsið. Þessar miklu breytingar 
hafa haft mikinn kostnað í för með sér og með betri undirbúningsvinnu hefði mátt lækka 
kostnaðinn við húsið og tryggja rekstrargrundvöll þess áður en farið var af stað með 
framkvæmdir. Fjölmargir í listageiranum hefur áhyggjur af því að listalífið líði fyrir háan 
framkvæmdarkostnað með háum leigugjöldum. Þau óttast að hin svokölluðu markaðsöfl verði 
hin drífandi kraftur í húsinu en ekki listin og menningin, sem þó er grundvallar forsenda þess 
að húsið er byggt. Af þessu má sjá að það er eitt mikilvægasta verkefni þeirra sem standa að 
húsinu að skapa sátt um húsið til þess að áhrif þess á efnahag og listalíf á Norðurlandi verði 
sem jákvæðust.  
 

Abstract 

Hof culture house will open in Akureyri fall 2010. The House was originally meant for the 
symphony orchestra of northern Iceland but the idea has grown in the building process. The 
purpose of the house is being torn in many different directions and now when Iceland is in an 
economic recession and cutback in official administration more turmoil develops. The House 
is also very conspicuous and is hard not to notice it. Hof culture house will open new 
opportunity for big events in Akureyri especially along the artistic line that have been 
unworkable until the coming of the house. Hof will be a multifunctional house with concerts, 
conventions, meetings, feasts, command performances and recitals. The house will also 
contain a music school, tourist information centre, restaurant, and the offices for the 
symphony orchestra of northern Iceland, the Culture Association of Hof, and Akureyrarstofa, 
which is the cultural- and marketing office of Akureyri. The keyword of the activity in the 
house is diversity and emphasis is placed on that artists and other visitors feel welcome. The 
changes during the building process have been costly, and with better preparation it would 
have been possible to lower the cost. Some influential people in the art world in Akureyri 
worry that the art will pay for the expended cost with high rent and think that the force that 
drives on the activity of the house will not be the art that it was built for but the market. 
Therefore it is most important now to create a settlement about this operation for the house to 
serve a positive purpose for the artistic and cultural life of Northern Iceland. 
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1.Inngangur 
 

Á Akureyri er öflugt menningarlíf. Í hverri viku eru margir og fjölbreyttir tónleikar í 

bæjarfélaginu allt frá plötusnúðum og farandsöngvurum á ölduhúsum bæjarins til 

sinfóníutónleika. Reglulega eru svokallaðar Laugardagsopnanir í Listagilinu, en þá opna 

margar myndlistarsýningar sama dag og eru sýningarnar vel sóttar. Leikhúsið á Akureyri hefur 

sótt í sig veðrið síðustu ár og hefur aðsókn í það aukist mjög. Þessi öfluga starfsemi er 

grundvöllur þess að það var ákveðið að byggja menningarhúsið Hof. 

Megin markmið með menningarhúsinu eru að skapa verðugan ramma um menningar og 

tónlistarlíf á Norðurlandi ásamt almennu ráðstefnu- og sýningarhaldi. Að skapa byggingu í 

miðbæ Akureyrar sem gæti orðið eitt helsta kennileiti bæjarins og búa til aðstöðu fyrir 

móttöku ferðamanna sem hefur ákveðna sérstöðu við fjörðinn. Húsið á að taka mið af 

nærliggjandi umhverfi sínu en þó hafa sitt eigið sjálfstæði. (Arkþing, e.d, bls.1) 

Hugmyndin um menningarhús á Akureyri er mjög gömul og erfitt er að ímynda sér 

heildarfjölda klukkustunda sem ólíkir einstaklingar hafa samanlagt velt því fyrir sér hvernig 

það eigi að starfa, hvað eigi að vera í því, hvar það eigi að vera, hver áhrif þess muni vera á 

bæinn sem heild, hvaða áhrif það muni hafa á listalífið í bænum og hverjir muni starfa í því. 

Byggingin er mjög umdeild meðal bæjarbúa og sitt sýnist hverjum um hinar ýmsu hliðar 

málsins. Höfundur þessarar ritgerðar telur eðlilegt að bygging sem tekur svona mikið pláss í 

bæjarmyndinni sé umtöluð og það gerir þetta verkefni en meira spennandi. 

Ritgerðin byggir á opinberum gögnum frá Akureyrarbæ og Háskólanum á Akureyri sem og 

upplýsingum af heimasíðum stofnana. Sagt er frá niðurstöðum fjölmargra eigindlegra viðtala 

sem höfundur þessarar ritgerðar tók við aðila sem koma að menningarhúsinu. Haustið 2009 

talaði höfundur við Valdísi Viðars, stjórnanda Menningarmiðstöðvarinnar í Listagilinu, Hjalta 

Jón Sveinsson bæjarfulltrúa og skólastjóra Verkmenntaskólans á Akureyri, Guðmund Óla 

Gunnarsson, Stjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands Freyju Dögg Frímannsdóttur sem 

situr í stjórn menningarfélagsins Hofs, Kristján Þór Júlíusson, fyrrverandi bæjarstjóra 

Akureyrar, og Loga Már Einarsson, Arkitekt.  

Einnig voru tekin eiginleg viðtöl á tímabilinu 9. febrúar til 4 mars 2010. Viðmælendur þá 

voru: Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, framkvæmdarstjóri menningarhússins Hofs, Edward 

Huijbens, forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, Ólafur Búi Gunnlaugsson, 

forstöðumaður fasteigna og rekstrar við Háskólann á Akureyri, María Sigurðardóttir, 

leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar, Sigrún Björk Jakobsdóttir, sem hefur verið bæjarfulltrúi 

fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins frá 2002, fyrrverandi bæjarstjóri og núverandi forseti 
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bæjarstjórnar og Jóhannes Gunnar Bjarnason, sem hefur setið í bæjarstjórn frá 2002 fyrir 

Framsóknarflokkinn. Í viðtölunum er meðal annars spurt út í aðdraganda þess að 

Menningarhúsið var reist, hvernig fólkið sér starfsemina fyrir sér, hvað áhrif það mun hafa á 

mann- og listalífið í bænum, hvað þeim þyki óljóst varðandi framtíð og starfsemi 

menningarhússins Hofs og hver séu álitamálin. 

Ritgerðin fjallar einnig um aðra tónleika- og ráðstefnusali á Akureyri og kostað við að 

leigja þá fyrir sýningar, tónleika, ráðstefnur eða fundi. Enn hefur verðskrá Hofs ekki verið birt 

svo ekki er hægt að bera hana saman við það framboð sem er á markaðnum. Húsið er einnig 

borið saman við önnur menningarhús í Svíþjóð, Grænlandi, Danmörku, Finnlandi og Sviss en 

þar er fjallað um öll menningarhús sem forsvarsmenn Akureyrarbæjar skoðuðu í aðdraganda 

verkefnisins ásamt fleirum. Ekki var mögulegt fyrir höfund þessarar ritgerðar að fara í 

kynnisferð til þessara húsa og því var látið nægja að skoða heimasíður þeirra á 

veraldarvefnum. 

Ástæðan fyrir því að höfundur þessarar ritgerðar valdi þetta viðfangsefni er mikill áhugi á 

listum og menningu. Á framhaldsskólaárum höfundar starfaði hún með leiklistarfélagi 

Verkmenntaskólans á Akureyri. Þá átti leikfélagið í miklu basli við að finna viðeigandi 

húsnæði fyrir þær sýningar sem átti að setja upp og endaði það með því að sýnt var í 

Verkmenntaskólanum í þrígang, við misjafnan fögnuð samnemenda. Höfundur hafði látið sig 

dreyma um að þarna væri komin fullkomin lausn á þessum vanda, loksins! Hún ímyndaði sér 

einnig að þarna yrðu vinnustofur fyrir listamenn og jafnvel ókeypis æfingarhúsnæði og að 

staða fyrir jafnt unga sem aldna til að leggja stund á list sína. 

Þær spurningar sem hafðar verða að leiðarljósi í þessu verkefni eru: Hver eru áhrif 

menningarhússins Hofs, hver er tilgangur byggingarinnar, hvernig verður starfseminni háttað 

og hver er sagan á bak við húsið? 
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2. Þörfin fyrir menningarhús 
 

Á Akureyri er sinfóníuhljómsveit sem er í örum vexti og öflugt tónlistarlíf almennt, til dæmis 

eru margir kórar starfræktir á svæðinu. Þar er atvinnuleikhús sem hefur verið starfandi til 

margra ára og hefur starfsemi þess eflst til muna síðustu ár. Einnig eru áhugamannaleikhús 

starfrækt á svæðinu og undanfarin ár hafa framhaldsskólarnir einnig sett upp nokkuð stórar 

sýningar. Ekki er hefð fyrir dansi nema þá helst á skemmtistöðum bæjarins. Í skýrslu ARTEC 

frá 2002 kemur fram að markaðurinn fyrir listastarfsemi á Akureyri og nágrenni hafi verið 

kannaður. Niðurstöður skýrslunnar voru að hann væri til staðar og færi líklega vaxandi. Einnig 

sé mikill stuðningur við slíka starfsemi á landinu og líklega fari hann vaxandi með árunum 

(SRTEC, 2002, bls.3). 

 

2.1. Aðstæður fyrir tónleika á Akureyri  

 
Eins og kemur fram í skýrslu ARTEC (2002, bls.1) eru aðstæður fyrir tónlistarmenn á 

Akureyri ekki eins og best verður á kosið,  sérstaklega hvað varðar tónleikaaðstöðu. Einnig 

eru aðstæður til æfinga og kennslu óviðunandi. Hingað til hefur aðallega verið notast við 

kirkjur til tónleikahalds en salir þeirra eru litlir, henta illa fyrir flutning á tónlist og þar að auki 

eru þar haldnir ótal viðburðir og kristilegar athafnir svo erfitt er að komast að þar. Því til 

stuðnings kemur fram í skýrslu ARTEC að um 1800 viðburðir séu haldnir til samans í 

Glerárkirkju, Akureyrarkirkju og safnaðarheimilum þeirra á ári, þar með talin brúðkaup, 

jarðarfarir og þess háttar. Talið er að um 80.000 manns sæki viðburðina á ári hverju. 

Þegar Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, sem telur um 50 meðlimi, heldur tónleika í 

Glerárkirkju verður hún að koma sér fyrir í litlu rými á milli altaris og fremsta kirkjubekks. 

Kirkjan rúmar um 300 manns í sæti, sem er heldur lítið fyrir tónleika hljómsveitarinnar. Að 

samnýta rýmið er einnig óhentugt þar sem það krefst töluverðrar vinnu að koma 

hljóðfærunum og statífum á sinn stað og taka það niður aftur fyrir hverja tónleika, það kostar 

að sjálfsögðu líka peninga. Þar að auki er oft naumur tími til þess að stilla upp og ganga frá 

eftir tónleika þar sem ýmsar athafnir koma gjarnan upp með skömmum fyrir vara. Þetta 

fyrirkomulag hefur líka kosti í för með sér. Til dæmis er orgel í Akureyrarkirkju sem hægt er 

að nota á tónleikum sinfóníunnar og kóra. Sinfónían hefur einnig haldið stærri tóneika í 

íþróttahúsunum sem eru ekki ætluð til slíkrar starfsemi(ARTEC, 2002, bls.1-2). 

 Íbúar á Eyjafjarðarsvæðinu voru 26.000 árið 2002 og er fólksfjölgun þar meiri en gengur 
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og gerist á Íslandi eða 5,5% á árunum 1990- 2000. Upplýsingar um tónleikahald hér á landi 

eru ekki tæmandi en samkvæmt skýrslu ARTEC frá júní 2002 bls.10  var heildarfjöldi 

tónleikagesta á Íslandi árið 1995 um 300.000 þar af 180.000 á höfuðborgarsvæðinu. Athygli 

vekur að Norðurland skarar fram úr ef skoðaðir eru tónleikar á hvern íbúa. Þar eru 6,6 

tónleikar á hverja 1000 íbúa. Næst á eftir kemur höfuðborgarsvæðið með 5,3 tónleika á hverja 

1000 íbúa. Á blaðsíðu 18 kemur fram að aðsókn að listviðburðum á Norðurlandi eru að 

aukast. 

 

2.2. Tónlistarskólinn 
 

Tónlistarskólinn á Akureyri er einn elsti og rótgrónasti tónlistarskóli landsins. Skólinn var 

stofnaður árið 1946 og í dag starfa við hann fjórar deildir; Suzuki-, klassísk-, ritmísk- og 

grunndeild. Tónlistarskólinn heyrir undir skólanefnd Akureyrarbæjar og vinnur í nánu 

samstarfi við grunnskóla bæjarins. Kennarar við tónlistarskólann kenna meðal annars 

einkatíma í hljóðfæranámi, tónfræði, tónmennt og aðra hóptíma tengda tónlistarnámi innan 

grunnskólanna. Tónlistarskólinn á Akureyri er einn stærsti skóli landsins með um 1200 

grunnskólanemendur og um 500 nemendur í hljóðfæranámi að auki. Einnig eru haldin 

óteljandi námskeið og nemendum boðið upp á að starfa í fjölbreytilegum hljómsveitum 

(Tónlistarskólinn á Akureyri, 2010) 

Í núverandi húsnæði tónlistarskólans eru almennar kennslustofur, æfinga- og 

vinnuherbergi, slagverksherbergi, skrifstofur og lítill salur þar sem hægt er að halda tónleika. 

Skólinn geymir eitt stærsta tónlistarsafn á Íslandi og má þar meðal annars finna allar upptökur 

með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Aðstaða skólans er ófullnægjandi, einkum vegna þess 

að herbergin þar sem einkakennsla á hljóðfæri fer fram eru ekki hljóðeinangruð. Það þýðir að 

ef verið er að kenna á trompet, þá heyrist það vel í næstu herbergi og þegar verið er að kenna 

á slagverk getur engin starfsemi verið í nærliggjandi rýmum né í litla salnum (ARTEC, 2002, 

bls.2). Aðgengi fyrir fatlaða að skólanum er ágætt á annarri hæð skólans, hurðaopnarar fyrir 

fatlaða, lyfta og fleira. Skólinn er í sama húsi og Fjölmennt og njóta stofnanirnar báðar  

nálægðarinnar. Í Fjölmennt fer fram öflugt starf fyrir fatlaða og árið 2009 hóf tónlistarskólinn 

samstarf við Fjölmennt og sinnir tónlistarkennslu nemenda Fjölmenntar (Hjörleifur Örn 

Jónsson, skólastjóri tónlistarskólans á Akureyri, tölvupóstur, 1.3. 2010). 

Yfirvöld á Akureyri hafa lengi verið meðvituð um slæma starfsaðstöðu tónlistarskólans og 



7

hafa aðstandendur skólans útbúið nokkurskonar óskalista yfir þá aðstöðu sem þeir myndu 

vilja. Listinn inniheldur eftirfarandi atriði: Æfingarherbergi fyrir samspil, æfingarherbergi 

fyrir nemendur, tónlistarstofur, stofur fyrir bóklega kennslu, tölvuherbergi, herbergi fyrir 

hljóðblöndun, geymslurými fyrir hljóðfæri, setustofu, bókasafn, sal þar sem hægt er að halda 

tónleika (e. rectical space) og skrifstofurými. Öll þessi rými þurfa að vera hljóðeinangruð eins 

og gefur að skilja (ARTEC, 2002, bls.2). 

Hljóðfærakostur skólans er að sögn skólastóra tónlistarskólans óviðunandi. Hljóðfærin eru 

30 – 40 ára gömul og mörg þeirra í miklu lamasessi og sum einfaldlega ónýt. Það hefur staðið 

til í um áratug að bæta úr þessu ástandi og átti að gera það við flutningana í Hof, en í kjölfar 

kreppunnar var því slegið á frest enn á ný (Hjörleifur Örn Jónsson, skólastjóri tónlistarskólans 

á Akureyri, tölvupóstur, 1.3. 2010). 

 

2.2.1. Samstarf Tónlistarskólans og Sinfóníunnar 
 

Starfsemi Tónlistarskólans á Akureyri er mjög tengd starfsemi Sinfóníuhljómsveitar 

Norðurlands þar sem framtíð hennar byggir á starfsemi skólans. Skólinn veitir starfsfólki 

Sinfóníunnar ókeypis skrifstofuaðstöðu og geymir upptökur og útsetningar hljómsveitarinnar. 

Þar að auki eiga hljómsveitin og skólinn mörg hljóðfæri í sameiningu. Þessar tvær stofnanir 

hafa sameiginlegan bakgrunn og munu því halda áfram að hjálpast að og treysta hvor á aðra 

(ARTEC, 2002, bls.2). 

 Mikil áhersla er lögð á það í skýrslu ARTEC (2002, bls.3) að Tónlistarskólinn og 

Sinfóníuhljómsveitin séu undir sama þaki. Þar er því haldið fram að bæði nemendur og þeir 

sem starfa við Sinfóníuhljómsveitina njóti góðs af. Þar sem þeir einstaklingar sem eru bæði 

kennarar og meðlimir hljómsveitarinnar eigi auðveldara með að flytja sig á milli kennslu og 

æfinga. Nemendur gætu notað æfingarherbergi fyrir meðlimi Sinfóníunnar og æft sig að koma 

fram í stórum sal sem ætlaður er fyrir sinfóníutónleika ásamt þeim möguleika að fá að fylgjast 

með og jafnvel taka þátt í einstaka æfingum hjá Sinfóníuhljómsveitinni. Stundum væri einnig 

hægt að nýta kennslurými Tónlistarskólans fyrir æfingar í Sinfóníuhjómsveitinni Þetta er 

auðvitað allt hægt sé tónlistarskólinn, tónleikasalurinn og aðstaða Sinfóníunnar aðskilin en 

sambýlið myndi þó styrkja tengslin á milli tónlistarnema og tónlistarkennara. 

Í skýrslunni er bent á að allar bestu hljómsveitir heims hafa sprottið upp þar sem 

tónlistarskóli og hljómsveiti eru í sama húsi, til dæmis; Vienna Philharmonic og The 

Hochschule für Musik, The New York Philharmonic og The Juilliard School, The 
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Philadelphia Orchestra og The Curtis Institute, The Clevelad Orchestra og Cleveland 

Conservatory og síðast en ekki síst The Moscow Philharmonic og Moscow Conservatory 

(Artec, 2002, bls. 28). 

Í skýrslu AVH á blaðsíðu 4-5 er aftur lögð áhersla á hve mikilvægt það er fyrir 

Tónlistarskólann og Sinfóníuhljómsveitina að vera undir sama þaki vegna náins samstarfs. Þó 

er einnig sagt að kennslustofur Tónlistarskólans megi byggja sem sérstakan áfanga en einnig 

að sjálfstæð bygging Tónlistarskólans væri mun dýrari en að hafa hann í Menningarhúsinu. 

 

2.3. Leikhúsið 
 

Í skýrslu AVH kemur fram að lofthæðin í leikhússalnum þurfi að vera töluverð. Höfundar 

skýrslunnar töldu þó að það væri of dýrt að útbúa aðstöðu fyrir svokallaðan flugturn og töldu 

það hefta að ýmsu leyti nýjar hugmyndir varðandi uppsetningu á leikverkum í annars nokkuð 

sveigjanlegu rými, sem leikhússalurinn á að vera. Einnig töldu höfundar skýrslunnar að óþarfi 

væri að hafa aðstöðu fyrir smíði á leikmynd eða hönnun og gerð búninga í húsinu. 

Forsvarsmenn Leikfélags Akureyrar eru þó ósammála þessu. Í skýrslunni er einnig nefnt að 

með tilkomu betri aðstöðu leiklistar á Norðurlandi mætti skoða möguleika á námskeiðum í 

leiklist og jafnvel vísi að leiklistarskóla á Akureyri. Einnig ætti að íhuga það alvarlega að efla 

danslist á svæðinu (AVH, 1999, bls. 4-5). 

 



9

3. Aðdragandi 
 

Ríkisstjórn Íslands kynnti áform um byggingu menningarhúsa á landsbyggðinni í janúar 1999. 

Húsunum var ætlað að veita aðstöðu fyrir lista- og menningarstarfsemi. Húsin áttu að rísa á 

fimm stöðum, á Sauðárkróki, Ísafirði, Egilstöðum, Vestmannaeyjum og Akureyri. Í kjölfar 

ákvörðunar ríkisstjórnarinnar skipaði bæjarráð Akureyrarbæjar starfshóp til að undirbúa 

byggingu menningarhúss þar í bæ. Í hópnum voru Sigurður J. Sigurðsson, sem var formaður, 

Kristján Þór Júlíusson, Þröstur Ásmundsson, Jakob Björnsson og Ágúst Hilmarsson. Í 

framhaldi af því gerði Arkitekta og verkfræðistofa Hauks ehf (AVH) greinargerð og áætlanir í 

samstarfi við starfshóp bæjarstjórnar. Verkefnastjóri var Fanney Hauksdóttir hjá AVH ehf. 

Verkefninu var skipt upp í eftirfarandi þætti: 

1: Hugmyndavinnu um hlutverk og rekstur menningarhús á Akureyri. 

2: Rýmisáætlun. 

3: Kostnaðaráætlun byggð á rýmisáætlun 

4: Rekstrarkostnaður. 

(AVH, 1999, bls.2) 

,,Starfshópur bæjarstjórnar gerir ráð fyrir að í Menningarhúsi á Akureyri skuli 

tónlist, leiklist, tónlistarskóla og ráðstefnuhaldi vera búin góð aðstaða á Norðurlandi. 

Einnig skyldi kanna hvort og þá hvernig upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn gæti 

tengst Menningarhúsinu. Gert var ráð fyrir að Leikfélag Akureyrar (LA), 

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands (SN) og tónlistarskólinn á Akureyri muni hafa fasta 

aðstöðu í húsinu. Hugsanlega hefðu fleiri aðilar fasta aðstöðu eins og t.d kórar og 

smærri leikhópar. Menningarhús verði opið öllum listamönnum og félögum til 

tónleikahalds, leiksýninga og ráðstefna“. (AVH, 1999, bls.2) 

AVH ræddi við fulltrúa Tónlistarskólans, Leikfélags Akureyrar, Sinfóníuhljómsveitar 

Norðurlands, starfsmenn Atvinuþróunarfélags Eyjafjarðar og Upplýsingamiðstöðvar 

ferðamanna. Allir fulltrúar lýstu yfir ánægju sinni yfir byggingu Menningarhússins og sáu í 

henni möguleika á auknu ráðstefnuhaldi á Akureyri. Einnig óskaði AVH eftir hugmyndum og 

samantekt á rýmisþörf til að áætla stærð Menningarhússins og skilgreina hlutverk þess. AVH 

kynnti sér einnig Salinn í Kópavogi, Borgarleikhúsið, hugmyndir að ráðstefnu og tónlistarhúsi 

í Reykjavík. Auk þess kynnti stofan sér sambærileg hús erlendis, menningarhús Grænlendinga 

í Nüük og menningarhúsið Luzern í Sviss. AVH réð sérfræðinga á sviði hljómburðar frá 

Akustion í Gautaborg til að skoða umfang, form og búnað í tónleikasalnum. Um 
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rekstrarráðgjöf sá VSÓ ráðgjöf og einnig var óformelaga rætt við forstöðumann Listasafnsins 

á Akureyri um hugmyndina að húsinu. (AVH, 1999, bls.3) 

Hugmyndin að húsinu var sú að það yrði lifandi og opið hús sem muni efla 

menningarstarfsemi og ráðstefnuhald á Norðurlandi. Húsið á að vera búið nýjungum og 

notkunarmöguleikum sem gerir það eftirsóknarvert fyrir flytjendur og gesti. Í húsinu á að vera 

starfsemi allan daginn sem veitir húsinu líf og láti fólk eiga þangað erindi í þeim tilgangi að 

það fylgist með hvað er um að vera í húsinu. Menningarhúsið á einnig að vera hluti af ímynd 

bæjarins og daglegu lífi bæjarbúa sem og gestkomenda (AVH, 1999, bls.3). 

Loka skýrsla Hópsins var lögð fyrir bæjarráð í byrjun nóvember 1999 og í framhaldi af því 

mælti bæjarráð með því við bæjarstjórn að áfram yrði unnið að málinu á grundvelli 

hugmyndar starfshópsins. Þá mæltist bæjarráð einnig til þess að sem fyrst yrði óskað eftir 

viðræðum við fulltrúa ríkisvaldsins um forsendur og framkvæmd hugmyndarinnar. Niðurstaða 

starfshópsins er dregin saman í töflu 1 (VSÓ ráðgjöf, 2002, bls.1) 

 Stærð í m² Kostnaður m.kr. 

Leikhús með sal fyrir 350 áhorfendur 1820 372 

Tónlistarhús með sal fyrir 500 áhorfendur 1040 244 

Tónlistarskóli 685 103 

Sérstakt rými vegna ráðstefnuhalds 110 17 

Upplýsingamiðstöð 40 6 

Sameiginlegt rými, stjórnun 1501 237 

Umferðarrými, veggir 913 142 

Alls 6109 1121 

Búnaður alls  460 

Lóð alls  30 

Heildar kostnaður  1611 

Tafla 1: Niðurstöður starfshóps um menningarhús á Akureyri (VSÓ ráðgjöf, 2002,bls.1) 
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í skýrslu ARTEC frá 2002 bls. 3 kemur fram að þeir mæla með því að menningarhúsið 

muni innihalda, tónleikasal, tónlistarskóla, leikhús, og fjölnotasal sem hægt yrði að nota sem 

fundaaðstöðu. 

Þann 7. apríl 2003 undirrituðu Tómas Ingi Olrich þáverandi mennta-málaráðherra og 

Kristján Þór Júlíusson þáverandi bæjarstjóri á Akureyri undirrituðu samkomulag um byggingu 

menningarhúss á Akureyri Í samræmi við áðurnefnt samkomulag var skipuð verkefnisstjórn, 

sem var ætlað að gera tillögu um framkvæmdina í heild sinni. (Akureyrarbær og 

Menntamálaráðuneytið, e.d, bls.3) Gert var ráð fyrir að húsið yrði 3500m² og að kostnaður við 

verkið myndi ekki verða meiri en 1.200 miljónir króna. Í samkomulaginu sem var gert kemur 

fram að ríkið muni borga 720 milljónir af heildarupphæðinni. (Fasteignir Akureyrarbæjar, 

2009, bls.3). 

 

3.1. Staðsetning 
 

Í skýrslu ARTEC er því einnig velt upp hvort að það eigi að hafa tónlistarsal og 

tónlistarskólann staðsettan við Háskólann á Akureyri. Í niðurstöðu skýrslunnar var talið að 

það væri betra að hafa menningarhúsið staðsett við höfnina. Í fyrsta lagi vegna þess að það er 

einstök staðsetning, í öðru lagi myndi tónlistarsalur ekki fullnægja þörfum háskólans. Í 

þriðjalagi yrði tónlistarsalurinn sem einnig yrði nýttur undir ráðstefnur staðsettur langt frá 

hótelunum í miðbænum og í fjórða lagi er ekki áætlað að ráðstefnum muni fjölga á næstunni 

og jafnvel ekki til langs tíma heldur. Bæði vegna skorti á hótelherbergjum og 

fundarherbergjum (ARTEC, 2002, bls.4- 5). 

Á móti kemur að Háskólinn áætlar að stofna listnámsbraut og í því samhengi mjög gott ef 

tónlistarskólinn og tónlistarsalurinn væru á háskólalóðinni. Einnig leikur engin vafi á því að 

Háskólinn á Akureyri hefur mikla þörf fyrir stærri fyrirlestarsal þar sem nemendum við 

skólann fjölgar hratt og stærsti salurinn nú tekur 100 manns í sæti. Þar að auki fékk háskólinn 

oft fyrirspurnir um afnot af stórum sal frá hinum ýmsu fyrirtækjum og stofnunum í bænum. 

Með tímanum áttaði fólk á því að hann var ekki til staðar í skólanum og þá hætti fólk 

einfaldlega að spyrjast fyrir (ARTEC, 2002, bls.7- 8). 

Varðandi staðsetningu hússins stendur orðrétt í skýrslu menntamálaráðuneytisins og 

Akureyrarbæjar frá árinu 2003bls.6 : 

,, Í samkomulagi ráðuneytis og bæjar er ákveðið á um staðsetningu hússins á 

uppfyllingu sunnan strandgötu og austan Glerárgötu (sjá mynd). Verkefnisstjórnin er 
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sammála um ágæti þessarar staðsetningar og að húsið geti með henni og vandaðri 

byggingarlist orðið eitt af megin kennileitum Akureyrar og þannig haft mikil áhrif á 

bæjarmyndina“ 

.Í skýrslunni kemur einnig fram að þar sem um nýlega uppfyllingu sé að ræða að stórum 

hluta hafi verkefnisstjórnin látið gera forathugun á jarðtæknilegum þætti þessa svæðis. 

Niðurstöður þeirra athugana munu liggja fyrir innan skamms. Það vekur mann til umhugsunar 

þar sem síðar kom í ljós að uppfyllingin hélt ekki húsinu. 

 

3.2. Hönnunar samkeppni um húsið 
 

Verkefnisstjórinn lauk þessu verki í nóvember 2003 með greinargerð til Akureyrarbæjar og 

menntamálaráðuneytisins. Á grundvelli hennar samþykktu Menntamálaráðuneytið og 

Akureyrarbær að efna til samkeppni um hönnun hússins. Jafnframt var ákveðið að 

samkeppnin skyldi vera í samræmi við samkeppnisreglur Arkitektafélags Íslands. Þá var 

skipuð dómnefnd með fulltrúum frá þeim aðilum sem stóðu að húsinu. Formaður dómnefndar, 

Guðmundur Árnason ráðuneytisstjóri sem var tilnefndur af menntamálaráðuneytinu, 

Akureyrarbær tilnefndi Odd Helga Halldórsson og Sigrúnu Björg Jakobsdóttur, bæjarfulltrúa. 

Arkitektafélag Íslands tilnefndi Guðrúnu Ingvarsdóttur og Þorvald S. Þorvaldsson, arkitekta 

til að sitja í dómnefnd. Ráðgjafar dómnefndar voru Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt, Akustion 

A/B, VST hf og Fasteignir Akureyrarbæjar. Ritari dómnefndar var Jónas V. Karlsson, 

verkfræðingur hjá VST hf og trúnaðarmaður hennar var Guðrún Guðmundsdóttir, arkitekt og 

framkvæmdarstjóri AÍ (Akureyrarbær og Menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 3). 

Í keppnislýsingunni kemur fram að í menningarhúsinu sé ráðgert að hvers konar 

tónlistarflutningur verði í öndvegi en í húsinu verði jafnframt aðstaða til annarrar fjölþættrar 

starfsemi, til dæmis fyrir fundi, dans, leiklist og sýningar. Menningarhúsinu er ætlaður staður 

á landfyllingu sem gerð hefur verið á fyrir sunnan Strandgötu og austan Glerárgötu sem sagt í 

miðbæ Akureyrar út við sjóinn. Gera má ráð fyrir að húsið verði eitt af kennileitum bæjarins 

vegna þess á hve áberandi stað það er. Tilgangur keppninnar var að fá snjallar og raunhæfar 

tillögur að fallegri byggingu sem fellur vel að umhverfi sínu, sem er heildstæð gömul 

bæjarmynd, en standi þó sem sjálfstæð eining. Húsið þarf ennfremur að vera hagkvæmt og 

hentugt til þeirrar starfsemi sem þar er ætlað að vera. Í keppnislýsingunni er sagt að 

aðaláhersla sé lögð á byggingarlist, þar með talið form, efnisval, heildarmynd, innra 

fyrirkomulag og hagkvæmni í rekstri. Það á einnig að gæta samræmis við forsögn, 



13 
 

byggingarkostnað og umferð (Akureyrarbær og Menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 3-4). 

Í keppnislýsingu er gert ráð fyrir að í húsinu verði stór tónlistarsalur, fjölnotasalur, forsalur, 

anddyri og upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og gesti. Þar kemur einnig fram að áformað sé 

að á lóð hússins verði síðar byggður tónlistarskóli sem tengist menningarhúsinu. Tillögur áttu 

að taka mið af því að menningarhúsið standi sem sjálfstætt hús, en það verði þannig útfært að 

síðar megi tengja fyrirhugaðan tónlistarskóla við húsið. Ekki var óskað eftir tillögum um 

fyrirkomulag og innri gerð tónlistarskólans, heldur eingöngu að sýna ytra meginform og 

samspil tónlistarskóla og menningarhúss. Niðurstað dómnefndar var birt 28. ágúst 2004 í 

tengslum við Akureyrarvöku og var þá jafnframt opnuð sýning á tillögunum sem bárust 

samkeppninni, alls 33 tillögur. Dómnefndin komst að þeirri niðurstöðu að mæla með tillögu 

frá Arkþing ehf til frekari úrvinnslu (Fasteignir Akureyrarbæjar, 2009, bls.3). 

Umsögn dómnefndar um verðlaunatillöguna er svo hljóðandi: 

,, Tillaga nr.13, auðkenni 56312 

Afstöðumynd er skýr falleg og einföld. Heildaráhrif byggingarinnar eru kröftug og ekki fer 

á milli mála að hún yrði athyglisvert kennileyti í bæjarmyndinni. Höfundi tekst vel að koma til 

skila hugmyndum sínum um opna, létta jarðhæð og skemmtilegt samspil glugga og raufa í 

stuðlabergsklæðningu. Almennt er efnisval einfalt og úthugsað en ytri klæðning á hinum 

svífandi kring, sem er úr þungu stuðlabergi, ef til vill nokkuð yfirdrifin og yfirþyrmandi og 

jafnvel óraunhæf miðað við útfærslu á teikningum. Innra fyrirkomulag byggir á snjallri 

hugmynd um gjá og samspil hennar við aðliggjandi rými, að ekki sé heldur minnst á mikil 

flæði gesta, hvort heldur þeir eigi erindi í húsið eða ekki. Þá er forsalurinn afar auðveldur í 

rekstri og býður upp á ótakmarkaða nýtingarmöguleika. Grunnmynd hússins er í heild vel 

leyst. Tónleikasalurinn er góður, en fjölnotasalur, sem hefur einstaklega góð tengsl við forsal 

og listaverkagarð, nokkuð afskiptur varðandi bakrými. Tónlistarskóli er í lagi en tenging hans 

við menningarhúsið er ófullnægjandi.“ (Akureyrarbær og Menntamála-ráðuneytið, 2004, 

bls.9) 
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4. Framkvæmdarmál 

4.1. Hönnun og breytingar 
 

Samningur við hönnuði hússins var undirritaður að lokinni samkeppni í júní 2005 og var 

ákveðið að hanna tónlistarskólann samhliða hönnun menningarhúss. Sú hugmynd kom fram 

fyrr á árinu að bæta þriðju hæðinni við og hafa tónlistarskólann þar. Hann myndi glæða húsið 

lífi en jafnframt væru miklir möguleikar á samnýtingu á rými Hofs. Gerð var rýmisáætlun í 

samráði við stjórnendur Tónlistarskólans á Akureyri, hún gerði ráð fyrir því að skólinn þyrfti 

um 1.200 m² undir starfsemi sína og myndi auk þess samnýta um 600 m² með annarri 

starfsemi í húsinu. Þá var heildar-stærð hússins komin upp í 5388 m² og áætlað var að 

heildarkostnaður við að fullgera Tónlistarskólann myndi nema um 390 milljónum króna 

(Fasteignir Akureyrar, 2009, bls.3-4). 

Við fergingu á fyrirhuguðum byggingarreit kom fram talsvert jarðvegssig og einnig seig 

jarðvegur mishratt og mismikið og í framhaldi af því var ákveðið að setja kjallarar undir allt 

húsið. Aukakostnaður við gerð kjallarans var áætlaður af hönnuðum um 100 milljónir og 

myndi húsið stækka um 2000 m² við að bæta kjallaranum við. Þá í janúar 2006 var heildar 

stærð hússins orðin 7414 m² og aðeins áætlað að hluti af kjallara væri nýttur, eða um 1550 m². 

Þegar byggingin var í hönnun var ákveðið að verða við óskum Leikfélags Akureyrar um 

búnað og aðlögun á húsinu fyrir leikhússtarfsemi.Við það þurfti að bæta inn búnaði og laga 

húsnæðið að þörfum leikfélagsins. (Fasteignir Akureyrar, 2009, bls.4) 

Nokkrar breytingar áttu sér einnig stað á húsnæðinu eftir að útboðsgögn lágu fyrir. Þann 8. 

maí 2007 var ákveðið að Akureyrarstofa fengi aðstöðu í húsinu (135 m² ) og að 

búningsaðstaða leikara yrði færð niður í kjallara og yrði um 147 m². Árið 2008 var ákveðið að 

nýta rými á annarri hæð, sem áður átti að vera fyrir skrifstofur Tónlistarskólans, fyrir stjórn 

hússins eða um 196 m². Skrifstofum skólans var þá komið fyrir á þriðju hæð, þar sem 

Tónlistarskókinn er staðsettur (Fasteignir Akureyrar, 2009, bls.4) 
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Tafla 2: Helstu rými í menningarhúsinu Hofi. (Fasteignir Akureyrar, 2009, bls.4) 

 

4.2. Húsakostir og tækjabúnaður og þjónusta 
 

Húsið er hringlaga og klætt að utan með stuðlabergi og í gegn um bygginguna miðja liðast á 

sem myndar sprungu eða gjá, það er forrými hússins. Úr forrýminu dreifast gestir hússins út í 

aðliggjandi rými. Gjáin skiptir húsinu upp í tvennt, með tónlistarsalinn og stoðrými tengd 

honum austan til í húsinu, en fjölnotasalurinn og upplýsingamiðstöðin vestanmegin í húsinu. 

Þannig er hægt að virkja báða hluta hússins saman eða hvorn fyrir sig (Arkþing, e.d, bls.1). 

Í upphafi var forsalur menningarhússins hugsaður sem lífæð hússins, sem tengir saman alla 

starfsemina innan þess. Einnig voru uppi hugmyndir um að hafa litlar uppákomur þar svo sem 

hádegistónleika, myndlistarsýninga eða kynninga af ýmsu tagi. (AVH, 1999, bls. 3) 

Aðalsalur hússins tekur 500 manns í sæti og í honum er stórt svið sem má aðlaga að 

þörfum notanda hverju sinni. Sætin eru föst á hallandi gólfi og í honum er fullkomið 

hljóðkerfi, ljósabúnaður, tækniklefi, myndavarpar til kvikmyndasýninga, fjarfundabúnaður, 

þráðlaus nettenging, DVD spilari og túlkunaraðstaða. Fjölnotasalurinn tekur 200 manns í sæti. 

Gólfið þar er flatt sem býður upp á margskonar uppsetningar ásamt því verður hægt að 

staðsetja sviðið að vild í salnum. Það gefur kost á því að halda þar fundi, ráðstefnur eða 

veislur. Í salnum er fullkominn ljósabúnaður og hljóðkerfi, fjarfundabúnaður, DVD spilari, 

N e ttó  
s tæ rð  m ²

B rú ttó  
s tæ rð  m ²

H lu tfa ll  
a f h e ild

T ó n lis ta rs k ó li 1 2 0 9 ,1 1 3 4 4 ,4 1 8 ,1 %
T ó n lis ta s a lu r 1 0 6 6 1 1 8 5 ,3 1 6 ,0 %

L is ta m e n n 3 6 6 ,3 4 0 7 ,3 5 ,5 %
F jö ln o ta  s a lu r 1 8 0 ,5 2 0 0 ,7 2 ,7 %

F o rs a lu r 2 4 6 ,7 2 7 4 ,3 3 ,7 %
F ljó t ið 3 5 9 ,3 3 9 9 ,5 5 ,4 %

V e it in g a s a lu r o g  e ld h ú s 2 0 7 ,6 2 3 0 ,8 3 ,1 %
U p p lýs in g a m ið s tö ð  o g  v e rs lu n 1 5 4 ,4 1 7 1 ,7 2 ,3 %

A k u re y ra rs to fa 1 2 1 ,5 5 1 3 5 ,2 1 ,8 %
S tjó rn  H o fs 1 9 6 ,5 2 1 8 ,5 2 ,9 %

S k r ifs to fu r o g  s e tu s to fu r 1 2 ,8 1 4 ,2 0 ,2 %
R æ s tin g 2 1 2 3 ,4 0 ,3 %

T æ k n irým i 8 6 8 ,8 9 6 6 ,0 1 3 ,0 %
G e y m s lu r 2 1 5 ,3 2 3 9 ,4 3 ,2 %

A n d d y ri,  g a n g a r �o g s tig a h ú s 5 7 3 ,5 6 3 7 ,7 8 ,6 %
S n y rt in g a r 9 0 ,6 1 0 0 ,7 1 ,4 %

S ta rfs m a n n a a ð s ta ð 3 2 ,9 3 6 ,6 0 ,5 %
Ó rá ð s ta fa ð 7 4 4 ,7 8 2 8 ,0 1 1 ,2 %

S a m ta ls 6 6 6 7 ,5 5 7 4 1 3 ,7 1
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tjald og skjávarpi. (Menningarhúsið Hof, 2010). 

Á heimasíðu menningarhússins (2010) kemur fram að í húsinu séu mörg fundar- og 

vinnuherbergi sem er hægt að leigja. Sem dæmi má nefna skemmtilegt fundarherbergi á 2. 

hæð með útsýni inn í húsið og yfir bæinn. Einnig verður veitingahús Hofs á tveimur hæðum 

og tekur allt að 120 manns í sæti. Þar er þó með lítilli fyrirhöfn hægt að opna inn í 

nærliggjandi rými og þannig veislur fyrir allt að 500 manns. Í anddyri hússins er fullkomin 

þjónustumiðstöð með ljósritunaraðstöðu, netsambandi, tölvum og símum. Á sömu hæð verður 

fallegt opið rými með mikilli lofthæð sem hentar til sýningarhalds og kynninga. Þar er einnig 

margmiðlunarhellir fyrir myndrænar sýningar og svo er forsalur fyrir framan aðalsalinn sem 

hentar vel fyrir móttökur og sýningar. Salurinn rúmar um 50-450 manns. Fatahengi verður í 

forsalnum fyrir framan aðalsalinn. Hægt verður að panta þjónustu í fatahengið í tengslum við 

uppákomur í húsinu (Menningarhúsið Hof, 2010). 

4.3. Starfsemi og starfsfólk 

Starfsemi hússins verður mjög fjölbreytt. Húsið mun m.a hýsa skrifstofu framkvæmdarstjóra 

menningarhússins Hofs, skrifstofur og kennslustofur Tónlistarskólans á Akureyri, skrifstofu 

Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og haldnar verða leiksýningar á vegum Leikfélags 

Akureyrar. Ásamt því verður upplýsingamiðstöð ferðamála, sem nú er staðsett í Hafnarstræti 

82, flutt yfir í Hof. Í Hofi verður Akureyrarstofa einnig staðsett, sem er menningar,- markaðs- 

og ferðamálaskrifstofa Akureyrarbæjar (2009). 

Menningarfélagið HOF annast rekstur hússins, en félagið er sjálfseignarstofnun. Hof er 

staðsett í hjarta Akureyrar og þar mun fara fram líflegt starf á sviði menningar og lista, 

ferðamála og upplýsingamála. Stjórn Hofs er skipuð Freyju Dögg Frímannsdóttur, Magnúsi 

Þór Ásgeirssyni og Karli Frímannssyni sem einnig er formaður. Stofnfundur stjórnarinnar var 

1.október 2008 og höfðu stjórnarmeðlimir ekki komið að undirbúningi Hofs fram að því. 

Stjórnin átti það verk fyrir höndum að vinna að stefnumótun um rekstur Hofs. Fyrsta verk 

stjórnarinnar var að skipa Ingibjörgu Ösp Stefánsdóttur sem framkvæmdarstjóra Hofs. Þetta 

eru fyrstu starfsmenn hússins, en óljóst er hve margir munu starfa þar þegar húsið er komið í 

fulla notkun (Menningarhúsið Hof, 2010). 

 

4.4. Hugmyndafræðin í rekstri hússins 
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Hugmyndafræðin á bak við húsið snýst um að skapa sem mest líf í húsinu og hámarka nýtingu 

þess. Menningarfélagið Hof tekur við rekstri hússins á forsendum samnings sem gerður var 

við Akureyrarstofu. Í honum kemur fram að Tónlistarskólinn á Akureyri, Sinfóníuhljómsveit 

Norðurlands og Leikfélag Akureyrar hafi aðgang að húsinu á tilteknum kjörum miðað við 

ákveðin skilyrði. Frávik á samningnum geta átt sér stað til dæmis á markaðslegum forsendum 

gagnvart menningarfélaginu Hofi eða öðrum forsendum. Þá reka notendur mál sitt gagnvart 

Akureyrarstofu eða skóladeild, eftir því sem við á. Menningarfélagið ræður ekki yfir 

fjármunum til þess að niðurgreiða viðburði eða framleiðslu og er ákvörðun um 

meðframleiðslu í höndum stjórnar Hofs hverju sinni. Menningarfélagið Hof getur þó stuðlað 

að þríhliða samstarfi ef styrkur fæst frá þriðja aðila. (Ingibjörg Ösp, e.d, bls1) 

Menningarfélagið Hof vinnur að markaðssetningu fyrir húsið sem getur einnig falið í sér 

markaðssetningu gagnvart listamönnum og þeim sem standa að ráðstefnum eða margskonar 

sýningum. Félagið kynnir einnig vetrardagskrá á hverju hausti og í þeirri vinnu skal leitast við 

að komast hjá hagsmunaárekstrum hvað varðar lykilnotendur og hagsmunaaðila. Þegar 

vetrardagskránni er stillt upp getur Menningarfélagið fengið listrænan ráðgjafa sér til aðstoðar 

telji stjórn félagsins það æskilegt. Hlutverk listræna ráðgjafans er aðallega að koma með 

tillögur til stjórnenda hússins um viðburði sem eftirsóknavert væri að bjóða upp á. Slíkum 

tillögum eða vinnu fylgir ekki fjármagn til framleiðslu (Ingibjörg Ösp, e.d, bls 1). 

 

4.5. Kostnaðaráætlun, raunkostnaður og hagræn áhrif 
 

Í skýrslu AVH (1999, bls. 9)er gerð grein fyrir áætluðum rekstrarkostnaði við húsið. Áætlað er 

að opinber gjöld séu 24.432.000. en önnur gjöld 88.905 það er því samanlagt 113.337.000 á 

ári. Stærstu kostnaðarliðirnir eru viðhald á fasteign og tækjum. Athygli vekur að laun 

framkvæmdarstjóra eru áætluð 3.432.000 á ári, í skýrslunni er gert ráð fyrir því að húsið sé 

6.109 fermetrar. Fyrirhugað var að þá yrðu salirnir 3 

Í skýrslu menntamálaráðuneytisins og Akureyrarbæjar (2003, bls.3) kemur í ljós að 

fermetrafjöldi hússins rúmast ekki innan þess fjárhagsramma sem fyrir var og því var farið að 

skera niður. Í fyrri rýmisáætlun var gert ráð fyrir því að salirnir yrðu þrír æfingasalur, 

leikhússalur og tónlistarsalur, í ljósi þess að það þurfti að skera niður stærð hússins var 

ákveðið að fækka um einn sal. Til að skerpa á hugmyndum hópsins um starfsemi hússins var 

farið í kynningarferð til Svíþjóðar. Hópurinn skoðaði tónlistarsali í Vara, Växjö, Hässelholm 

og Kaupmannahöfn. Eftir þá ferð var ákveðið að fækka sætum í stóra salnum úr 600 niður í 
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500 og hætta við að gera sérstakan leiklistarsal en í stað þess að búa til ,,Black box“ sem er 

fjölnota salur. Einnig var sérstaklega tekið fram í skýrslunni að rýmisáætlunin gerði ekki ráð 

fyrir því að hvorki Leikfélagið né Sinfóníuhljómsveitin myndi eiga heima þar. Með þessum 

aðgerðum var búið að skera stærði hússins niður í 3500 fermetra. 

 Í rekstraráætlun skýrslu menningarhússins er búið að skera niður stærð hússins niður í 

3500 fermetra einnig er rekstrarkostnaður mun minni. Inni í því er ekki gert ráð fyrir 

veitingasölu, skrifstofum stjórnar Menningarfélagsins Hofs, skrifstofu sinfóníunnar, 

tónlistarskólanum né Akureyrarstofu (Menntamálaráðuneyti og Akureyrarbær, 2003, bls.15). 

Í stöðuskýrslu 7 frá Fasteignum Akureyrar (2009, bls.11) má sjá þann kostnað sem 

Akureyrarbær áætlaði til uppbyggingar menningarhúsinu, það sem Akureyrarbær borgaði til 

hússins í raun og framlag ríkisins til hússins í september 2008. Í síðari töflunni má sjá 

endurskoðaða áætlun frá september 2009. 

 

Tafla 3: Kostnaðaráætlun september 2008. 

 

Tafla 4: Kostnaðaráætlun september 2009. 
 

gr 2006-2007  gr. 7. jan 2008 2009 2010 Samtals
Áætlun greitt af Akureyarbæ 346.847 735.000 455.000 525.000 2.061.847
Raun greitt af Akureyrarbæ 346.847 645.080 574.920 525.000 2.091.847
Framlag ríkisins 651.191 67.509 240.000 0 958.700
Samtals 998.038 712.589 814.920 525.000 3.050.547
Samtals 998.038 1.710.627 2.525.547 3.050.547

gr 2006-8 2009 2010 samtals
Framlag Akureyrarbæjar áætlun 2009 1.042.773 455.000 525.000 2.022.773

Framlag Akureyrarbæjar áætlun 2009 ESK 1.042.773 473.000 1.085.000 2.600.773
Framlag ríkisins 718.699 240.000 0 958.699

Heildarkostnaður 1.761.472 713.000 1.085.000 3.559.472
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Í töflunum kemur fram að í kostnaðaráætluninni sem gerð var fyrir Hof í September 2008 

var áætlaður kostnaður við húsið rúmir 3,05 milljarðar. Endurskoðuð áætlun í sept. 2009 gerir 

ráð fyrir að heildarkostnaður við byggingu Hofs verði um 3.6 milljarðar á verðlagi þess 

mánaðar. Í stöðu skýrslu sjö kemur einnig fram að ekki hafi verið gert ráð fyrir 

fjármagnskostnaði á byggingartíma inn í fyrri áætlun nema að litlu leyti. 

Breyting frá áætlun 2009 er meðal annars til komin vegna hærri fjármagnskostnaðar um kr. 

310 milljónir, fasteignagjalda sem nemur 35 milljónum, hærri kostnaðar við húsvörslu um 12 

milljónir, hækkun á verði fyrir stóla í sal um 10 milljónir, hækkun á samning við Ístak um 30 

milljónir og aukinn kostnaður við loftræstingu m.a vegna margbreytileika. Kostnaðurinn við 

málun jókst um 5 milljónir „panelar“ og listaloft um 10 milljónir og hækkun á búnaði vegna 

þess að gengi íslensku krónunnar lækkaði nam 100 milljónum. Hækkun byggingavísitölu um 

11,5% frá september 2008 til september 2009 hafði einnig áhrif á aukinn kostnað við húsið. 

Hægt var að ná kostnaðinum aðeins niður með því að fresta brú sem átti að gera og nam sú 

breyting 30 milljón króna lækkun í áætluninni. Samkomulag við Menntamálaráðuneytið gerir 

ráð fyrir um 720 milljóna kóna framlagi frá ríkinu til byggingar Hofs menningarhúss. Ríkið 

greiddi verðbætur á upphæðina sem nemur 240 milljónum króna og hefur ríkið nú greitt 958 

milljónir króna til uppbyggingar menningarhúss á Akureyri. Þann 1. sept. 2009 var búið að 

greiða til verksins um kr. 2,5 milljarða eða um 60 % af endurskoðaðri áætluðum (Fasteignir 

Akureyrar, 2009, bls.11) 
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5. Samanburður 
 
Þó að ákveðið hafi verið að byggja menningarhús er það langt frá því að það sé enginn salur á 

Akureyri sem hægt er að halda ráðstefnu, fund eða tónleika í á Akureyrir eru aðallega notaðir 

átta salir og verður fjallað sérstaklega um hvern og einn þeirra hér fyrir neðan. 

Þegar ráðist er í verkefni sem ekki hafa verið framkvæmd áður er gott að skoða hvernig 

aðrir hafa leyst sambærileg verkefni. AVH var fengin til að gera fyrstu drög að hugmyndum 

um greinargerð og áætlanir í samstarfi við starfshóp bæjarstjórnar um menningarhúsið Hof. 

Starfsmenn verkfræðistofunnar sáu um s.s. um  menningarhúsið í Luzern í Sviss, 

menningarhúsið á Grænlandi og Salinn í Kópavogi. Síðar fór starfshópur á vegum 

Akureyrarbæjar og skoðaði menningarhús Vara, Växjö, Hässelholm og óperuna í 

Kaupmannahöfn. 

 

5.1 Önnur hús til tónleikahalds á svæðinu. 
 

Populus Tremula er menningarsmiðja sem rekin er af sjálfstæðu félagi listamanna úr ýmsum 

greinum. Staðurinn er vettvangur fyrir menningarviðburði af ýmsu tagi sem og vinnustofa 

fyrir listamenn. Populus Tremula starfrækir hljómsveit sem heitir Húsbandið þar eru líka lesið 

úr verkum sem Populus Tremula gefur út og haldnir tónlekar, leiklistar- og 

myndlistarsýningar. Aldrei er tekið gjald af gestum á viðburði í húsinu og er öll starfsemi 

hússins unnin í sjálfboðavinnu í samvinnu við aðra listamenn þegar svo ber undir. 

(Akureyrarstofa, 2010) 

Græni hatturinn er staðsettur í miðbæ 

Akureyrar. Þar er lifandi tónlist nánast um hverja 

helgi og oftast fimmtudags, föstudags og 

laugardagskvöld. Þar hafa komið fram mjög virtir 

og frægir tónlistarmenn bæði íslenskir sem 

erlendir, þótt íslensku tónlistarmennirnir séu í 

miklum meiri hluta. Græni hatturinn leyfir einnig 

óþekktum böndum að spreyta sig öðru hverju, 

sem skiptir mjög miklu máli fyrir þróun í íslensku 

tónlistarlífi. Staðurinn tekur lágt hlutfall af 
Mynd 1: Græni hatturinn 
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miðaverði fyrir að leyfa fólki að spila hjá sér því hann þarf að standa straum af stefgjöldum. 

 

Deiglan er einnig rekin af menningarmiðstöðinni en hún 

tekur um 100 manns og samskonar verðskrá gildir um hana 

og Ketilhúsið en Deiglan er rúmlega helmingi ódýrari 

(Valdís Viðars, verkefnisstóri menningarmiðstöðvarinnar í 

Listagili, tölvupóstur, 1.mars.2010). 

Laugaborg var vígð sem tónlistarhús árið 2002, en fram 

að því hafði laugaborg verið félagsheimili. Samhliða því 

hófst samstarf á við Tónlistarfélag Akureyrar um 

tónleikahald og fjölþætta tónlistarstarfsemi í húsinu (Eyjarfarjarðarsveit, 2010). Það kostar 

28.000 að leigja salinn undir tónleikahald en þar að auki þarf að borga stefgjöld af þeirri 

tónlist sem þar er leikin. Um það bil 170 áhorfendur komast fyrir í sæti í húsinu (Eggert 

Eggertsson, húsvörður í Laugaborg, munnleg heimild, 1.mars.2010). 

Ketilhúsið er í Grófargili sem er í daglegu tali kallað listagilið. Lengst af var það Ketilstöð 

KEA. Ketilstöðin í Ketilhúsinu framleiddi gufu fyrir þær verksmiðjur KEA sem voru þá í 

gilinu. Eftir að KEA flutti úr Grófargilinu stóðu húsin tóm þar til Gilfélagið fór fram á það við 

Akureyrarbæ að festa kaup á húsunum til þess að félagið gæti komið upp listastarfsemi þar. 

Árið 1992 var undirritaður samningur milli Gilfélagsins og Akureyrarbæjar um rekstur 

menningarmiðstöðvar í Grófargili, sem þá var þegar farið að kalla Listagil. Árið 2003 tók 

Akureyrarbær við rekstrinum því að hann var orðinn það viðamikill að lítið félag gat ekki 

ráðið við það. (Menningarmiðstöðin, 2010) 

Salurinn í Ketilhúsinu er fjölnota, þar eru m.a 

haldnar myndlistarsýningar, ráðstefnur, málþing, 

móttökur og tónleikar. Þess má til gamans geta að í 

húsinu er landsþekktur flygill sem allir betri 

píanósnillingar vilja spila á (Menningarmiðstöðin, 

2010). Ketilhúsið rúmar 180- 200 manns. Verðskrá 

Ketilhússins er töluvert flóknari en hjá flestum því að 

hún skiptist í annarsvegar í virka daga og helgar og 

rauða frídaga og hinsvegar í hálfa og heila daga. Hún er 

sem hér segir: 

Mynd 2: Deiglan 

Mynd 3: Ketilhúsið 
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Hálfur virkur dagurr 21.500 kr. 

Heill virkur dagur 43.000 kr. 

Hálfur dagur um helgi 32.000 kr. 

Heill dagur um helgi i. 65.000 kr. 

Heill rauður opinber frídagur heill 86.000 kr. 

hálfur rauður opinber frídagur hálfur 43.000 kr.  

(Valdís Viðars, verkefnisstóri menningarmiðstöðvarinnar í Listagili, tölvupóstur, 

1.mars.2010). 

Almenna reglan í Glerárkirkju er að borga 30.000 fyrir salinn ef selt er inn á tónleikana og 

280 áhorfendur komast í sæti í kirkjunni (Sverrir Viðar Pálmason, umsjónarmaður 

Glerárkirkju, tölvupóstur 1.mars.2010.) Fyrsta skóflustungan að Glerárkirkju var tekin árið 

1985 og var fyrsta hluta hennar lokið 1987. 

Kirkjan var þó ekki fullkláruð og vígð fyrr en 

1992. Við tilkomu þessarar kirkju batnaði öll 

aðstaða, sérstaklega aðstaða kórsins. Glerárkirkja 

hýsir fleira en hið kirkjulega starf. Skátafélagið 

klakkur og velunnarar Krógabóls komu þar inn 

með starfsemi sína árið 1989. Síðar var dagheimi 

Krógabóls rekið af Akureyrarbæ. Fleiri samtök 

hafa fengið að vera með starfsemi í kirkjunni, en 

verða þau ekki talin hér. (Glerárkirkja, 2010) 

Akureyrarkirkja rúmar 450 gesti fyrir í 

kirkjunni og það 50.000 að leigja hana fyrir 

tónleika og að auki þarf að standa skil af 

stefgjöldum. Ef um styrktartónleika er að ræða 

er vanalega ekki rukkuð leiga. (Gyða 

Sigþórsdóttir, kirkjuritari við Akureyrarkirkju, 

tölvupóstur, 1.mars.2010). 

 

Mynd 4: Glerárkirkja 

Mynd 5: Akureyrarkirkja 
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Íþróttahöllin má hýsa allt að 1740 gesti samkvæmt 

brunavarnarreglum. Aðalsteinn Sigurgeirsson, 

forstöðumaður íþróttahallarinnar (símtal 5.4.2010.) 

sagði að samkvæmt gjaldskrá Akureyrarbæjar kostaði 

það 230.000 að leigja höllina undir ráðstefnur og 

sýningar. Að auki eru teknar 520 krónur fyrir hvern 

gest umfram 300. 

Samkvæmt vefsíðu STEF, sambandi tónskálda og eigenda flutningsréttar (2010) er af 

aðgangseyrir að einstaka tónleikum skuli greiða 4% til STEF þar með talin eru skattar og 

opinber gjöld. Þó eigi fjárhæðin aldrei að vera lægri en hér segir. 

Ef samkomugestir eru 100 eða færri kr. 4.333 

Ef samkomugestir eru 101-200 kr.13.000 

Ef samkomugestir eru 201-300 kr.19.5000 

Ef samkomugestir eru 301 eða fleiri skal greiða kr.5958 fyrir hvert byrjað hundrað umfram 

300. 

Af þessu má sjá að ekkert rými á Akureyri er beinlínis ætlað undir tónleikahald. Þó er 

talsvert af minni tónleikastöðum sem ekki er svo dýrt að leigja.Til að halda litla tónleika fyrir 

um 50 áhorfendur er ódýrast fyrir tónlistarmenn að spila í Populus Tremula en það gefur 

heldur ekki neitt í aðra hönd. Tónlistarmenn geta einnig spilað á Græna hattinum án þess að 

taka fjárhagslega áhættu sjálfir þar sem einungis er tekið lágt hlutfall af verði miðans í þóknun 

fyrir að nota staðinn. Deiglan er líka föl fyrir lítið ef það er nóg fyrir listamanninn að leigja 

hana frá kl 18 til að koma öllum búnaði fyrir þar komast fyrir um 100 manns og hún hentar 

einnig vel fyrir minni fundi.  

Ef halda á viðburði fyrir 100 – 200 manns er hægt að velja um Laugaborg sem tekur 170 í 

sæti og kostar 28.000 eða ketilhúsið sem rúmar 170- 200 gesti og kostar 21.500 – 86.000 eftir 

því hvaða dag er um að ræða og hve lengi viðkomandi þarf að nota húsið. Fyrir tónleika fyrir 

200 gesti eða fleiri er hægt að nota Akureyrarkirkju sem tekur 450 manns í sæti og kostar 

50.000 auk stefgjalda eða Íþróttahöllina sem kostar 230.000 að leigja en samkvæmt bruna 

stöðlum má taka á móti 1740 gestum í húsinu. Að auki eru teknar 520 krónur fyrir hvern gest 

umfram 300 sem er 52.000. Það er því frekar dýrt að leigja hana fyrir 500 gesti eða 334.000 

svo að það borgar sig ekki að leigja hana nema að það sé hægt að hafa miðaverðið hátt og 

vera viss um að það komi mjög margir helst fleiri en 500. 

Mynd 6: Íþróttahöllin 
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Verðskrá menningarhússins Hofs var ekki orðin opinber 17.04.2010 svo að höfundur 

þessarar ritgerðar gat ekki borið saman verðlagningu hjá því og öðrum sölum á Akureyri. Þó 

skal hafa í huga að allur búnaður er betri í Hofi en í hinum sölunum og því má reikna með því 

að leigan á salnum verði eitthvað dýrari en jafnframt betri.  

5.2. Sambærileg erlend menningarhús 
 

Nuuk er stærsta bæjarfélag á Grænlandi með rúmlega 15.000 íbúa (Wikipedia, 2010) Katuaq 

er menningarhúsið þar og var það opnað í febrúar 1997. Þar eru haldnir tónleikar og 

leiksýningar fyrir unga sem aldna, listaverka 

sýningar eftir fræga listamenn, myndir fyrir 

börn og fyrirlestrar fyrir börn og fullorðna. Í 

húsinu er einnig hægt að halda ráðstefnur og 

svo er skipulögð sýning eða tónleikar sem fer 

um allt landið um það bil tvisvar á ári á vegum 

hússins. Þar að auki er staðsett kaffihús í húsinu. 

Húsinu er ætlað að mynna á norðurljósin, sýna 

sérstöðu Grænlands og efla ímynd þess (Katuaq 

í Nuuk, 2010).  

Vara Konserthus er eitt stærsta tónlistarhús í Svíþjóð með 507 sæti í stærri salnum og þar 

eru um 140 viðburðir á hverju ári sem um 50.000 gestir koma á. Á heimasíðunni eru 

hefðbundnar upplýsingar um viðburði og hægt á kaupa miða á þá einnig er hægt að hafa 

samband við stjórnendur hússins í gegn um síðuna. Á síðunni er fjallað um veitingareksturinn 

í húsinu og þar kemur fram við hvaða aðila þeir eru í samstarfi við og hverjir séu 

styrktaraðilar. Allir undir 26 ára aldri fá miða á tónleika og annað á hálfvirði svo að 

verðmunurinn á það að fara í bíó eða að sjá tónleika, leikrit eða danssýningu er lítill. Þær 

uppákomur eru styrktar af 

bankanum Sparbanksstiftelsen 

Skaraborg. Á laugardögum 

eru stundum uppákomur fyrir 

börn á aldrinum 2-6 ára og svo 

fyrri 6 ára og eldri, boðið er 

upp á fjölbreytta dagskrá. Ef 

barn gerist meðlimur í 

Mynd 7: Katuaq á Grænlandi 

Mynd 8: Tónlistarhúsið í Vara í Svíþjóð 
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svokölluðum klúbb þá fá þau ódýrari aðgang að þessum uppákomum. Síðastliðin 7 ár hefur 

skólabörnum verið boðið í kynnisferð um húsið og boðið að taka þátt í viðburðum þar eða 

standa sjálf fyrir einhverri uppákomu. Einnig er hægt að nálgast fréttatilkynningar á vefnum 

hjá þeim (Vara Konserthus, 2007) Í Vara búa um 16.000 manns á 700 km² (Vara kommun, e.d) 

Ákveðið var að byggja Kulturens Hus í Luleå í Norðurhluta Svíþjóðar árið 2003. Fyrsta 

skóflustungan tekin af húsinu árið 2005 og var húsið formlega tekið í notkun í janúar 2007. 

Húsið er 14.000 fermetrar að stærð og eru tveir salir í því annar tekur 1000 manns í sæti en 

hinn tekur 308 manns í sæti en 450 komast þar inn ef það eru ekki sæti fyrir gestina. Í húsinu 

eru haldnir fjölbreyttir tónleikar og myndlistarsýningar. Þar er einnig bókasafn, kaffihús og 

veitingastaður og hægt halda ráðstefnur fyrir 300- 1000 manns. Það sem er sérstakt við húsið 

er þjónusta þeirra fyrir börn. Einu sinni í mánuði er boðið upp á einhverja uppákomu sem er 

sérstaklega ætluð börnum að auki er boðið upp á ókeypis tíma fyrir börn á aldrinum 10-13 ára 

til að fá leiðsögn með að skrifa 

sögur. Á eins til tveggja vikna 

fresti eru söngtímar fyrir börn 

þar sem foreldrar eru hvattir til 

að koma með börn sín til að 

syngja saman undir stjórn 

forsöngvara. Aðgangur í sögu- 

og söngtímana er ókeypis 

(Kulturens hus, e.d) í Luleå 

voru 45.467 íbúi árið 2005. 

(Wikipedia, 2010).   

 Mynd 9: Menningarhúsið í Luleå í Svíþjóð 

 

Hässelholm er á Skáni í suður Svíþjóð og búa um 50.000 íbúar á svæðinu en 18.000 íbúar 

búa í bænum sjálfum. (Hässleholm kommun, 2008). Á síðu þeirra er hægt að finna 

hefðbundnar upplýsingar hvað er um að vera, hvernig á að hafa samband og kort af húsinu.. 

Einnig kemur fram að það er bókasafn, kaffihús og veitingastaður í húsinu. Síðan er undirsíða 

heimasíðu bæjarfélagsins og mætti vera vandaðri að mati höfundar þessarar ritgerðar 

(Hässleholm Kommun, 2010). 
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Í Växjö í suður svíþjóð voru 56.000 íbúar árið 2005 (Wikipedia, 2010) Tónlistarhúsið í 

Växjö leggur megináherslu á ráðstefnuhald, eða það lýtur allavega út fyrir það á heimasíðu 

húsin þar sem opnunar síða hússins fjallar um hvernig aðstaðan 

fyrir ráðstefnur hjá þeim er. Þeir leggja áherslu á sveigjanleika 

og segja að þar sé hægt að halda fundi, þing, ráðstefnur og 

málstofur. Þar kemur fram að þeir hafi aðstöðu fyrir 2- 800 

manns og hafi 20 vel búna sali á sínum snærum og hægt að fá 

tæknilega aðstoð frá starfsfólki hússins. Í ráðstefnu hótelinu er 

anddyri sem hentar einkar vel fyrir sýningar á myndlist eða 

höggmyndum. Þar er lögð áhersla á að gott andrúmsloft sé í 

kring um ráðstefnugesti, góður matur í boði, fallegt umhverfi og 

góð þjónusta. Í Växjö Konserthus eru um hundrað fjölbreyttir 

viðburðir á hverju ári. Þar eru koma fram bæði atvinnu og áhuga 

listamenn og haldnir eru klassískir tónleikar, óperur, söngleikir, rokktónleikar, leikrit. Sviðið 

er 250 fermetrar og góð tæknileg aðstaða. Salur sem kallast Karl Birger Blomdahl salurinn 

tekur 150 í sæti og er oft notaður af klassískum tónlistarmönnum (Växjö Konserthus , e.d) 

Síbelíusarhöllin í Lahti í Finnlandi er 

nefnd eftir tónskáldinu Jean Sibelius. 

Verkinu var lokið árið 2000 og tekur 

salurinn 1229 gesti í sæti (Lahti 

Simphony Orchestra, e.d). Sagt er að ein 

besta sinfóníuhljómsveit í Finnlandi sé í 

Lahti ekki var hægt að sjá heimasíðu 

hússins á ensku og er höfundur þessarar 

ritgerðar ekki nógu góður í finnsku til að 

geta greint frá efni hennar. Á vefsíðu 

Austurhafnar (2009.) Kemur þó fram að þar 

hafi gömlum húsum verið breytt í ráðstefnu og veitinga sali en tónlistarhúsið sjálft hafi meira 

og minna verið byggt frá grunni. Íbúar Lahti eru um 200.000 (City of Lathi, e.d). 

Mynd 10: Tónlistarhúsið 
í Växjö í Svíþjóð 

Mynd 11: Síbelíusarhöllin í Finnlandi 
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Västerås konserthus er tónleikahús í vinabæ 

Akureyrar sem er staðsettur suð- vestur af 

Stokkhólmi. Þar bjuggu tæplega 134.000 íbúar árið 

2007 (Wikipedia, 2009). Í húsinu eru fjölbreyttar leik 

og- danssýningar eða tónleikar og þar eru tveir salir. 

Annar er með föstum sætum og tekur 912 áhorfendur 

í sæti en hinn rúmar 150- 200 manns og hefur ekki 

föst sæti. Það er líka hægt að halda ráðstefnur í 

húsinu. Á heima síðu hússins er hægt að nálgast 

upplýsingar um starfsfólk og einnig sjá hverskonar 

tæknibúnaður er á staðnum og hver gefur nánari 

upplýsingar um það. Þar er einnig hægt að nálgast upplýsingar um styrktaraðila og staðreyndir 

um húsið t.d hvað það eru margir fermetrar, hvað það hafa komið margir gestir í það og svo 

framvegis (Västmanlandsmusiken, 2010). 

Óperuhúsið í Kaupmannahöfn var tekið 

í notkun árið 2005 og er heildarflatarmál 

hússins 41.000 fermetrar. Aðalsalurinn 

tekur um 1400 áhorfendur í sæti. Í húsinu 

er einni æfingaraðstaða fyrir hljómsveitir, 

söngvara og dansara (Austurhöfn, e.d). Í 

húsinu fara fram margskonar viðburðir 

óperur, ballettsýningar, leiksýningar og 

tónleikar einnig er boðið upp á leiðsögn um 

húsið. Á heimasíðu hússins er fjallað um 

hvernig siðir og venjur eru í húsinu. Sagt er frá hvernig fólk kemur vanalega klætt og hvernig 

á að haga sér ef einhver úr konungsfjölskyldunni er viðstaddur sýninguna sem þú ert á . Farið 

er yfir reglur um notkun farsíma og talað er um viðeigandi klæðnað. Einnig er þar að finna 

hagnýtar upplýsingar um hvernig bílastæðin eru hvar snyrtingin er og að það eigi að skilja 

allar töskur of yfirhafni eftir í fatahenginu. Hjá dönsku óperunni er hægt að fá miða á hálfvirði 

fyrir þá sem eru undir 25 ára og yfir 65 ára og fyrir miða sem hafa ekki verið seldir 

klukkutíma fyrir sýninguna. Ef keyptir eru 25 miðar eða fleiri er líka hægt að fá 10% afslátt af 

miðunum (The Royal Danish Theatre, 2009) Í janúar 2009 bjuggu 683.387 manns í höfuðborg 

Danmerkur og því er grundvöllurinn fyrir svona gerð menningarhúss mun sterkari þar en hér á 

Mynd 12: Tónleikahúsið í 
Västerås í Svíþjóð 

Mynd 13: Óperuhúsið í Kaupmannahöfn 
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Íslandi. (Norðurlandaráð, e.d) 

Menningarhúsið í Luzern í Sviss (Kultur und Kongresszentrum Luzern) hefur tvo 

tónlistarsali sem eru báðir 2100m² að stærð annar salurinn er með 1892 uppstilltum sætum en 

hinn með 1839 sæti en þau eru ekki uppstillt. Á 

heimasíðunni er hægt að fá upplýsingar um 

ráðstefnur og viðburði sem eru fyrirhugaðir á 

næstunni og hægt að leggja fram fyrirspurn. Þar er 

einnig að finna hagnýtar upplýsingar um laus störf í 

boði, hótel og ferðir með leiðsögumönnum á 

svæðinu einnig er sagt frá versluninni sem er í 

húsinu. Þar er hægt að sækja kort af húsinu, 

fréttatilkynningar, fá upplýsingar um hvernig á að 

komast þangað og kaupa miða á viðburði í húsinu. 

Það er líka gefið út blað á vegum hússins. (KKL 

Luzern Management AG , 2010) í Luzern er 

aðallega ferðamannabær og hefur tæplega 200.000 

íbúa (Wkikipedia, 2010) 

 Mynd 14: Menningarhúsið í Luzern í Sviss 

 

Menningarhúsið í Århus á Jótlandi í Danmörku var stofnað 1995. Það framleiðir og 

skipleggur fjölbreytta listviðburði. Í húsinu gera listamenn fengið ráðgjöf og stuðning þar sem 

húsnæðið veitir listamönnum aðstöðu og gerir tilboð í verk þeirra. Núna er húsið til dæmis 

grundvöllur fyrir því að 38 dans, sviðslista, myndlistar og bókmennta verkefni eru í gangi. Í 

þessu tilfelli er þó valla hægt að taka um menningarhús því að um 11 byggingar á talsvert 

stóru svæði er að ræða (Kulturenshus, 2010). Í Århus búa tæplega 300.000 manns (Portal 

Danmark, 2010).  

Í Stokkhólmi höfuðborg Svíþjóðar og svæðinu þar í kring búa tvær milljónir manna sem 

eru 21% af íbúum landsins (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010). Í Stokkhólmi er að finna 

Kulturhuset við Sergelstorg Það var byggt árið 1974 og hefur mjög fjölbreytilega starfsemi og 

lofa forsvarsmenn hússins að þar finni allir eitthvað við sitt hæfi. Þar eru settar upp mynd- og 

leiklistarsýningar, leikin tónlist, sýndar kvikmyndir og rithöfundar frá ólíkum löndum lesa úr 

verkum sínum. Í Kulturhuset er bókasafn sem hefur að geyma eina safn teiknimyndasagna í 

Svíþjóð. Þar er aðstaða fyrir unga listamenn til að lesa, syngja, mála eða hlusta á tónlist. Alla 

daga vikunnar nema mánudaga geta öll börn komið og leikið sér með mismunandi form, efni 
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og liti undir handleiðslu listamanns. Börnunum er skipt niður eftir aldri 0-3 ára, 4-7 ára og 8-

11 ára. Í húsinu er líka bókasafn fyrir börn, þar eru flestar bækurnar á sænsku en þar má líka 

finna barnabækur á finnsku, frönsku, þýsku, rússnesku og spænsku. Hægt er að kaupa Sænska 

hönnun og bækur eftir sænska rithöfunda 

í húsinu en þar er líka hægt að bara setjast 

niður og njóta útsýnisins yfir kaffisopa. Á 

heimasíðu hússins eru allar helstu 

upplýsingar um húsið að finna. Svo sem 

hvernig á að komast þangað, hvar 

snyrtingin og aðstaða fyrir börn er, 

upplýsingar um alla viðburði og hvar á að 

kaupa miða (Kulturhuset Stockholm, e.d). 

 

Af þessu má sjá að það hafa vissulega 

verið byggð mörg menningarhús á síðustu 

árum jafn misjöfn og þau eru mörg. Það er þó ýmislegt sem má læra af því að skoða þessi hús. 

Til dæmis að bjóða reglulega upp á menningarviðburði fyrir börn og bjóða upp á námskeið 

fyrir þau. Að mínu mati líkist menningarhúsið Hof mest menningarhúsinu í Nuuk þar sem það 

eru álíka margir íbúar þar og hér og Akureyri stærsta bæjarfélagið á Norðurlandi.  

Flest þessi hús hýsa bæði listastarfsemi og ráðstefnur því virðist sem hægt sér að reka 

þessa ólíku starfsemi ágætlega saman. Það sem er einnig áberandi er hve mikilvægt það er að 

það sé hægt að finna upplýsingar um nánast allt sem tengist húsinu á heimasíðu þess. Nánast 

allar upplýsingar sem eru á öðrum heimasíðum menningarhúsanna sem skoðuð eru á síðu 

menningarhússins Hofs eða í vinnslu á síðunni. Nema það er enginn kassi sem hægt er að taka 

við fyrirspurnum, þó er hægt að nálgast netföng framkvæmdarstóra og allra stjórnarmeðlima í 

menningarfélaginu Hofi. Það mætti líka bæta við upplýsingum um umgengnisreglur í húsinu, 

viðeigandi klæðnað og svo síðar siði og venjur þegar þær hafa myndast. 

 

Mynd 15: Menningarhúsið við Sergelstorg í 
Stokkhólmi 
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6. Ráðstefnur 
 

Anna Valdimarsdóttir verkefnisstjóri Ráðstefnuskrifstofu Íslands hélt fyrirlestur á ráðstefnu 

Samtaka ferðaþjónustunnar um mikilvægi funda- og ráðstefnumarkaðarins þann 10. 

September 2009. Í fyrirlestrinum segir hún frá því að Ísland eigi góða möguleika á að komast 

inn á ráðstefnumarkaðinn vegna þess hve náttúran hér er stórbrotin og einstök. Landfræðilega 

er landið einnig mjög vel staðsett. Hér er líka reynt fagfólk í að halda ráðstefnur og almennt er 

vinnuafl vel menntað. Aðstöðuleysið setur ráðstefnuhaldi skorður hér á landi og Ísland er 

einnig nokkuð þekkt erlendis fyrir að vera dýr áfangastaður.  

Það sem þarf til þess að ráðstefnumarkaðurinn geti blómstrað er aukin almenn vakning á 

því hvað þessi markaður hefur upp á að bjóða. Einnig þurfa stjórnvöld og stofnanir að styðja 

betur við bakið á ráðstefnumarkaðinum. Fyrirtæki sem eru nú þegar á þessum markaði á 

Íslandi þurfa að starfa meira saman sérstaklega hvað varðar markaðssetningu erlendis. Það er 

vel til þess vinnandi að reyna að auka markaðshlutdeild Ísland því að veltan á ráðstefnu og 

funda markaðnum á heimsvísu árið 2008 er talin vera um voru 12 milljarðar bandaríkjadala 

eða 1418 milljarðar íslenskra króna og var það 9% meira en árið áður. Þetta ár var Ísland með 

0,3% markaðshlutdeild sem var aukning frá árinu áður en þá var hún 0,2%. Markaðshlutdeild 

Íslands í ráðstefnumarkaðinum minnkað töluvert frá árinu 1999 og í dag er hún einungis 

helmingur af því sem hún var árið 2000 en þá var hún 0,6%. Af þeim ráðstefnum sem haldnar 

eru í heiminum í dag á vegum ráðstefnuskrifstofa eru 55% þeirra í Evrópu. Af þeim eru um 

75% fyrir 50- 499 manns sem er sá hópur sem menningarhúsið á Akureyri getur tekið við. Að 

auki eru 69% ráðstefna er haldinn utan háannatíma í ferða þjónustu þar er frá September -Maí.  

Að fá ráðstefnugesti er mjög arðvænlegt fyrir samfélagið í heild því að eftir 3 daga 

ráðstefnu skilur hver gestur eftir sig um 160.000 isk. að meðaltali. Það þýðir að 230 manna 

ráðstefna skilur eftir 36.800.000 í hagkerfi þess staðar sem hún er haldin á. Það er því mikill 

fengur í því fyrir allt bæjarfélagið að fá ráðstefnur í menningarhúsið Hof.  

 

Tafla 5 sýnir tölfræðilegar upplýsingar sem Ráðstefnuskrifstofa Íslands hefur safnað saman 

hefur safnað saman undanfarin ár. Þessi tafla hefur hvergi verið birt en var send höfundi með 

tölvupósti 8.apríl 2010 frá Önnu Valdimarsdóttur verkefnisstjóra skrifstofunnar. Í henni má sjá 

að ráðstefnum hér á landi hefur fækkað töluvert síðustu ár. Einnig má sjá að meðalfjöldi 

þátttakandi á hverri ráðstefnu er að aukast. En er þó ekki í námunda við það sem 

Menningarhúsið stílar inn á.  
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Tafla 5: Fjöldi ráðstefna og ráðstefnugesta á Íslandi 

 

Af þessu má sjá að flestar ráðstefnur í Evrópu eru innan markhóps menningarhússins en að 

meðaltali eru ráðstefnur sem haldnar eru á Íslandi utan hans. Höfundur vill þó benda á að 

tölfræðileg gögn um þennan markað eru mjög ófullkomin og því erfitt að staðhæfa nokkuð 

um þetta mál.  
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7. Viðtölin 
 

Til þess að fá víðari sýna á hlutverk hússins og þær væntingar sem gerðar eru til þess voru 

tekin viðtöl við nokkra einstaklinga sem tengjast húsinu á ólíkan hátt. Talað var við sex 

einstaklinga á tímabilinu 9.febrúar til 4 mars 2010; Ingibjörgu Ösp , framkvæmdastjóra 

menningarhússins Hofs, Edward Huijbens, forstöðumann rannsóknamiðstöðvar ferðamála, 

Maríu Sigurðardóttur, leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar, Sigrúnu Björk Jakobsdóttur sem 

hefur verið bæjarfulltrúi fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2002, hún er einnig 

fyrrverandi bæjarstjóri og núverandi forseti bæjarstjórnar og að lokum Jóhannes Gunnar 

Bjarnason sem hefur setið í bæjarstjórn frá árinu 2002 fyrir Framsóknarflokkinn.  

Í undirbúningsverkefni fyrir þetta verkefni, sem var unnið á haustönn 2009, voru einnig 

tekin viðtöl við fólk sem tengdist húsinu. Þá var rætt við Valdísi Viðars, stjórnanda 

Menningarmiðstöðvarinnar í Listagilinu, Guðmund Óla Gunnarsson, stjórnanada 

Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Hjalta Jón Sveinsson, bæjarfulltrúa og skólastjóra 

Verkmenntaskólans á Akureyri, Freyju Dögg Frímannsdóttur, sem situr í stjórn 

Menningarfélagsins Hofs, Kristján Þór Júlíusson, fyrrverandi bæjarstjóra og Loga Má 

Einarsson, Arkitekt. Þar komu fram upplýsingar sem höfundur telur að eigi heima í þessu 

verkefni.  

 

7.1. Sagan 
 

Í viðtölunum kom fram að saga hússins spannar mun lengri tíma en frá 1999 þegar 

ríkisstjórnin gaf út yfirlýsingu um að styrkja byggingu menningarhúsa í hverjum landshluta. Í 

viðtalinu við Kristján Þór Júlíusson kom fram að leikari sem er nýlega látinn, Jón 

Kristjánsson, hafði lengi verið mikill áhugamaður um þetta mál og lagði meira að segja til 

töluvert fé til þessa verkefnis. Hjalti Jón Sveinsson segir hugmyndina hafa fæðst á árunum 

1996 til 1997 þegar Björn Bjarnason var menntamálaráðherra. Þegar Jóhannes Bjarnason var 

spurður út í aðdraganda hússins sagði hann þetta:  

,,Aðdragandinn er náttúrulega bara gamalt kosningaloforð frá Birni Bjarnasyni 

menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn dunkaði upp með 

þetta í kosningabaráttu um aldamótin. Að fá menningarhús í alla landsfjórðunga. 

Þetta var taktík hjá Birni Bjarnasyni. Hún var í sjálfu sér góðra gjalda verð og ég 

geri engar athugasemdir við það“ (Jóhannes Bjarnason,2010). 
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Það sem er áberandi í viðtölunum við Valdísi Viðars og Guðmund Óla Gunnarsson er hve 

langvarandi og brýn þörf hafði verið á húsnæði fyrir Sinfóníuna. Einnig kom fram í viðtalinu 

við Guðmund að allt frá fyrsta skólastjórnarfundi sem hann sat árið 1992 hafi hann verið 

talsmaður þess að skólinn fengi nýtt og betra húsnæði. Það þótti alltaf sjálfsagt mál frá 

sjónarhóli þeirra sem voru í Tónlistarskólanum að tónlistarsalur Sinfóníunnar væri 

sambyggður því húsi. Guðmundur talar líka um að þegar landfyllingin var gerð á sínum tíma 

hafi sú hugmynd komið upp að þarna ætti náttúrulega að vera tónlistarhús og tónlistarskóli en 

síðan hafi þessi hugmynd farið í alskyns hringi. Logi Már Einarsson sagðist hafa fengið áhuga 

á því hvað ætti að vera á þessari lóð um leið og hún var tekin frá fyrir stóra byggingu árið 

1990. Þær upplýsingar hafði hann því þá starfaði hann hjá skipulagsdeild Akureyrarbæjar og 

þar tók Árni Ólafsson þessa byggingu frá fyrir stóra opinbera byggingu: 

 ,,Það sjá það allir sem að horfa á hana að þetta er mjög ákjósanlegur staður fyrir 

bensínstöð eða Aktu taktu sjoppu eða eitthvað svoleiðis og það var alveg falast eftir 

henni sem slíkri. En bærinn hafði nú þá framsýni að hlusta ekki á það. Þannig að 

þetta stóð bara sem bílastæði í 12-20 ár“.  

 

Valdís sagði þetta um aðdraganda hússins: 

,,Því var tekið fagnandi að núna skyldi ríkið leggja til 60 – 70% af kostnaðinum við 

að byggja Menningarhúsið. Þetta var gripið vegna þess að það vantaði húsnæði fyrir 

Sinfóníuna. Þetta var það sem hleypti þessu af stað og ekkert annað... Fólk hafði 

áhyggjur af því hvað myndi verða um Listagilið þegar Hof opnaði en þessir tveir 

þættir eru alveg ótengdir. Eina tengingin er sú að þá er búið að sanna hvað 

menningin og listalífið hérna, er sterkt. Og það er kannski undanfari að því að Hof 

gat orðið til og það er til þess að efla enn frekar menningarstarfsemina ekki til að 

drepa í því sem fyrir er. Árið 1991 var Gilfélagið stofnað og þá höfðu húsin í gilinu 

staðið tóm lengi og áður en að einhverjum dytti í hug að rífa þetta allt saman fóru 

þeir á fund bæjarapparatsins hérna og sannfærðu þau um að kaupa húsin og láta 

þetta í hendurnar á þeim og þau myndu byggja hérna upp menningar og listalíf og í 

stuttu máli þá tókst það. Gilfélagið setti sér markmið og árið 2003 var þeim 

markmiðum náð á um 12 árum“ 
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Ingibjörg tekur í sama streng: 

,,Ég held hinsvegar ef við horfum svona 10 ár aftur í tímann í þessu bæjarfélagi eins 

og með til dæmis leikhúsið. Þá gekk leikhúsið ekki vel og það voru mjög fáar sýningar 

og þetta var ekki svona öflug starfsemi og Græni hatturinn var ekki til staðar. 

Listasafnið, það var ekkert í of góðum málum. Síðan fer einhver bolti af stað, ég vann 

sjálf áður í Leikhúsinu og þá fann maður að maður gerir ekkert svona einn. Okkur 

[hjá Leikfélagi Akureyrar]gekk vel af því að það gekk vel upp í Hlíðarfjalli og 

Listasafnið var að gera hluti á heimsmælikvarða. Sinfónían var að gera góða hluti og 

við gátum verið með samstarf í mjög stórum sýningum eins og Óliver. Þannig að 

síðan bætist bara utan á þetta, þannig að fólk fer að koma í skíðaferð til Akureyrar, 

það fer í Leikhúsið en núna hefur það líka val um að fara á Græna hattinn eða borða 

á eitthvað af þessum frábæru stöðum sem við erum með hérna.“ 

 

Af öllu þessu má sjá að aðdragandinn að byggingu menningarhússins er mjög langur og 

spannar langan tíma, en eftir að ríkisstjórnin tekur ákvörðun um að byggja menningarhús í 

hverjum landshluta fara hjólin að snúast og framkvæmd byggingarinnar kemst á skrið.  

 

7.1.1. Staðsetning og umhverfi 
 

Eins og áður hefur komið fram spratt Menningarhúsið ekki upp úr jörðinni fullmótað. 

Margar hugmyndir hafa komið fram á sjónarsviðið, sérstaklega hvað varðar staðsetningu 

þess. Guðmundur Óli lýsti því að þegar hann kom til Akureyrar hafi verið hugmyndir uppi 

um að gera Ketilhúsið að tónleikasal sem rúmaði sinfóníutónleika og fleira en það hús hafi 

einfaldlega verið of lítið. Þá kom upp sú hugmynd að byggja svalir út yfir götuna, loka fyrir 

gluggana og hafa sviðið nyrst. Það sem hann sá þessu til foráttu á sínum tíma var að þessi 

lausn var ekki til langs tíma. Hann sagði: ,,Við værum að horfa til langs tíma, ekki til 10 eða 

20 eða 50 ára heldur 100- 200 ára, það væri eina vitið. Jafnframt því ætti Tónlistarskólinn 

að vera sambyggður þessum sal.“ Ein hugmyndin var sú að byggja hjá Háskólanum, til að 

háskólinn fengi þarna fyrirlestrasal. Kristján Þór sagði þetta um staðsetningu hússins:  

,,Allir voru að ota sínum tota í þeim efnum. Í mínum huga er húsið mun betur 

statt þarna niður frá, það er miklu meiri perla í bæjarmyndinni, það verður svona 

pínu einstakt. Af praktískum ástæðum hefði kannski verið skynsamlegra að reisa 

þetta upp á háskólasvæðinu. Ég er þess þó fullviss í raun og sann að til lengri tíma 

litið er ódýrara að reka það þarna því ríkið skerðir bara fjárveitingar til háskólans 

og lætur sveitarfélagið borga. Þannig að það hefði ekki breytt nokkrum sköpuðum 
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hlut og byggingin hefði ekki orðið eins því það er í gildi ákveðið skipulag fyrir 

Háskólann og það má ekkert breyta út af því. Þá hefðum við ekki geta haft 

samkeppni um þetta. Þar að auki er ég þess fullviss um það að það er betra að hafa 

húsið þarna upp á lífið í miðbænum að gera. Þá er það meira í tengslum við 

næturlíf og helgarlíf en þarna uppfrá“. 

 

Jóhannes sagði þó að það hefði komið til greina alveg þangað til í blálokin að húsið yrði 

staðsett á Sólborg. Hann sagði einnig að skipulagsnefnd bæjarins hafi tekið ákvörðun um að 

húsið yrði staðsett þarna og svo aftur stjórn Fasteigna Akureyrar og bæjarstjórn sem tekur 

ákvörðun um þetta hvar húsið á að vera. 

Það var ekki einungis talað um staðsetningu hússins í viðtölunum heldur einnig umhverfi 

þess. Gefið var leyfi fyrir byggingu heilsuræktarstöðvarinnar Átaks eftir að verkefnið um 

menningarhúsið Hof fór af stað. Um þá ákvörðun hafði Valdís þetta að segja:  

,,Það er haft mjög mikið fyrir því að þetta sé glæsilegt og líti vel út og sé 

virðulegt, Sydney norðursins og allt það en svo er líkamsræktarstöð við endann á 

bílaplaninu! Allt gott og blessað með það sem þau í Átak eru að gera en þau eru 

bara ekki á réttum stað. Þetta er mín skoðun.“ 

 

7.1.2. Álit Arkitekts á breytingum við gerð hússins 
 

Logi Már er lærður arkitekt því fannst höfundi við hæfi að spyrja hann álits um allar þær 

breytingar sem hafa orðið á húsinu á byggingartímanum: 

 ,,Hönnun hefst þegar menn láta sér detta í hug að byggja hús og henni lýkur í 

rauninni þegar húsið er tilbúið. Það er auðvitað ekkert öðruvísi í litlum 

verkefnum heldur en stórum. Það er í rauninni eðlilegra að gera ráð fyrir að hús 

breytist mikið þegar um er að ræða svona stór hús... Það á auðvitað að breyta 

hlutum ef það kemur í ljós að þeir eru ekki að virka sem skildi eða að það er 

hentugra að hafa þá öðruvísi áður en það er orðið of seint. Ekki síst ef verið er að 

tala um byggingu eins og þessa.. fólk heldur oft að hlutirnir séu bara til þegar það 

er búið að teikna þá eins og fólk heldur að arkitektinn ráði öllu um það hvernig 

húsið verður. En það gerist auðvitað í þessu að það er einhver nefnd sem ákveður 

hvað á að vera í húsinu og svo er samkeppni og hérna.. Arkitektarnir vinna þessa 

samkeppni og þá er komið að því að kalla saman væntanlega notendur og 

bæjarbúa og þá gerist margt. Þá kvikna hugmyndir um að nýta þetta fyrir 

Tónlistarskólann og þá fer eitthvað af stað og þá er bara ósköp eðlilegt að fólk 
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reyni að ýta sínu að.“ 

 

7.1.3 Tengsl Sinfóníunnar, Tónlistarskólans og menningarhússins Hofs 
 

Í skýrslu ARTEC frá árinu 2002 er mikið talað um tengsl Tónlistarskólans á Akureyri og 

Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Guðmundur Óli var spurður nánar út í tengslin milli 

stofnananna: 

,,Starfsemi Sinfóníunnar og starfsemi tónlistarskólans hefur alltaf verið mjög 

samofin. Sinfóníuhljómsveitin byggir í raun á þrotmiklu starfi, fyrst og fremst 

Tónlistarskólans á Akureyri en náttúrulega líka annarra tónlistarskóla á 

Norðurlandinu. Hljómsveitin dettur ekkert ofan af himnum einn daginn, hún er 

bara rökrétt framhald af því starfi sem hefur verið í gangi í skólunum. Á sínum 

tíma þegar að skólinn stækkar svona á milli 1970-80, þá stækkar skólinn mjög 

mikið og það er mikil áhersla lögð á hljómsveitarstarf alla tíð. Og það er þannig 

að menn eru að æfa með nemendunum en svo verða menn kappsfullir og vilja 

gera eitthvað meira og þá fara kennararnir í auknum mæli að sitja með 

nemendunum og hjálpa til og styðja og spila með nemendunum. En svo þróast 

þetta þannig að á einhverjum tímapunkti fer þetta að snúast við, kennararnir vilja 

spila eitthvað sem er fyrir þá, sem þeir virkilega hafa áhuga á, ekki bara til að 

hjálpa krökkunum, heldur eitthvað sem þeir þurfa að fara að takast á við. Og þá 

fer þetta að snúast við sko, það eru kennararnir sem spila og þeir sem eru lengst 

komnir þeir geta spilað með líka. Og síðan þróast þetta út í það sem þetta er búið 

að vera frá árinu '87, þá er farið að kalla þetta Kammerhljómsveit Akureyrar og 

síðan er nafninu breytt 1992 í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands eða 1993, ég man 

það ekki. En formið er í rauninni það sama ennþá. Þetta eru kennarar hér og frá 

öðrum skólum annarsstaðar úti á landsbyggðinni og nemendur sem eru langt 

komnir, þeir taka þátt. Þannig að þeir [nemendur skólans] eru teknir smám saman 

inn í hljómsveitina. Þetta eru tengsl hljómsveitarinnar við skólann og þau eru svo 

mikil. Þú sérð það að Sinfónían er með skrifstofu inn í Tónlistarskólanum núna, 

sem er mjög „praktískt“ því samskipti framkvæmdarstjórans og 

hljóðfæraleikaranna eru, númer eitt og hljóðfæraleikararnir eru kennarar hér í 

skólanum. En hljómsveitin er alveg sjálfstæð stofnun, hún er ekki hluti af 

skólanum... Bara af þessum praktísku ástæðum og það líka að sko búnaður eins 

og hljóðfæri, slagverk og þess háttar, þetta eru hlutir sem við flytjum núna og 

höfum alltaf gert. Við flytjum þessi hljóðfæri á milli endalaust fyrir hverja tónleika 



37 
 

sem þarf að nota þau í og þar á meðal rándýr hljóðfæri eins og pákur, og þess 

vegna flyglar og annað dót eins og statíf og ýmislegt sem þarf. Þetta er alltaf flutt 

á milli og þetta kostar bæði mikla peninga og mikla vinnu og er mikið óhagræði. 

Og þetta fer afar illa með búnaðinn og eina vitið er að þetta sé allt í sama 

húsnæðinu, Tónlistarskólinn og tónleikasalur. Tónlistarskólin [á Akureyri] hefur 

þá sérstöðu að hann er eini tónlistarskólinn utan höfuðborgarsvæðisins sem er af 

þessari stærðargráðu, 400- 500 nemendur og 30 kennarar svona um það bil. 

Hann er á stærð við stærstu skólana á Reykjavíkursvæðinu. Þar eru nokkrir 

skólar sem nálgast þessa stærð. En munurinn á þessum tónlistarskóla og 

skólunum á Reykjavíkursvæðinu er að Tónlistarskólinn á Akureyri er 

tónlistarskóli sveitarfélagsins og þannig hefur hann miklu meiri samfélagslegar 

skyldur aðrar en þær bara að kenna tónlist. Ef einhver kemur og heldur tónleika í 

þessum bæ, þá er alltaf talað við skólastóra Tónlistarskólans. Get ég fengið lánað 

statív? Hvar á ég að spila? Hvar er salurinn? Og þetta er bara „centrum 

punktur“ alls tónlistarlífs í samfélaginu og hefur alltaf verið og það er bara 

eðlilegt. En í Reykjavík þá er þetta ekki þannig. Þá er þetta orðið svo stórt, að 

hver skóli er bara að sinna sínu skólastarfi sko.“ 

 

Af öllu þessu má sjá að Tónlistarskólinn á Akureyri er mjög samofinn Sinfóníunni og 

aðspurður um ástæðu þess af hverju hugmyndin um að byggja tónlistarskólann við kom ekki  

strax svarar Guðmundur Óli: 

,,Ja sko, ég hef, og við höfum, voða lítið tekið þátt í að, að hérna 

undirbúningnum að þessu húsi… það eru pólitíkusar og embættismenn sem hafa 

haldið utan um þetta starf og vissulega höfum við verið spurð. Það var mikil vinna 

lögð í greiningar á hver húsnæðisþörfin væri. Hvað þarf svona salur að vera stór 

og hvað þarf skólinn mikið pláss undir skrifstofur. Við erum náttúrulega að tala um 

á 17 ára tímabili og það er oft búið að gera þetta og mikil vinna sem hefur verið 

lögð í það og menn hafa vandað sig mikið við það. En að öðru leyti höfum við mjög 

lítið verið þátttakendur í því, ekki komið að borðinu beinlínis... það er ekki þannig 

að við höfum aldrei verið kölluð á fundi eða slíkt, það er ekki þannig. En þegar það 

kemur að því að taka ákvarðanir, þá er að ekki í okkar höndum og um tíma sko. 

Þegar hönnunarsamkeppnin fór fram að þá var sko ef ég man það rétt þá átti að 

hanna hús, en ekki með Tónlistarskólanum, en með möguleikanum á að geta gert 

viðbyggingu seinna þar sem Tónlistarskólinn yrði til húsa. Og ég er á þeirri skoðun 

að það hafi verið mistök og menn sáu það síðar að það yrði bara dýrara þegar upp 
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var staðið. Og sem betur fer þá var þetta lausnin, en það var bara einhver pólitísk 

ákvörðun sko.“ 

 

Jóhannes var einnig spurður af hverju ákvörðunin um að byggja Tónlistarskólann samhliða 

Hofi hafi komið svona seint sagði hann: 

,,Vegna þess að upphaflega var bara talað um sal... Þetta átti bara að vera 

tónleikasalur og sýningasalur í víðustu skilgreiningu þessa orðs... ekkert ósvipað og 

kannski Salurinn í Kópavogi er. Hann er nú ekki mikið meira en bara salurinn.. En 

síðan sáu menn að þetta yrði kannski dálítið draugahús nema að það kæmu fleiri 

að þessu. Þess vegna er búið að bæta Tónlistarskólanum og Akureyrarstofu við, til 

þess að fá meira flot af fólki í húsið. Þannig að það sé eitthvað um að vera þarna, 

meira heldur en bara örfáa klukkutíma á viku.“ 

 

7.2. Starfsemi og stjórn 
 

Freyja Dögg Frímannsdóttir hefur skýra mynd af því hvernig Menningarhúsið á að starfa: 

 ,,Það er viss kjarnastarfsemi í húsinu en síðan er allt milli himins og jarðar. 

Tónleikar hjá Tónlistarskólanum, karlakórstónleikar, Sinfóníuhljómsveit Íslands, 

viðburðir á landsvísu og líka viðburðir frá svæðinu. Svo verður hinsvegar 

ferðaþjónustan þarna til húsa og líka ráðstefnuhald sem ég tel að verði frekar stór 

þáttur í starfsemi hússins. Að það verði hér bæði innlendar og erlendar ráðstefnur, 

það er nú þegar búið að bóka nokkrar.“ 

 

Freyja Dögg, Kristján Þór, Hjalti Jón, Ingibjörg Ösp og Jóhannes töldu öll að fjölbreytni 

ætti að vera lykilorðið í starfsemi hússins. Þau sáu fyrir sér allskonar tónlistarviðburði ekki 

einungis stærri leiksýningar og sinfóníutónleika heldur einnig kórtónleika, rokktónleika og 

aðrar gerðir tónlistar. Einnig verða í húsinu ráðstefnur og hægt verður að halda veislur þar. 

Að sögn Freyju Daggar ætlar menningarfélagið sem slíkt ætlar ekki að vera framleiðandi 

listburða heldur á Menningarhúsið frekar að vera rammi og veita aðstöðu fyrir slíka 

starfsemi: 

,,Við sem menningarfélag ætlum ekki að fara í samkeppni við aðra sem eru að 

framleiða sýningar eða viðburði á listasviðinu...Við myndum taka þátt í að kynna 

dagskrá hússins og þá viðburði sem eru í húsinu að einhverju leyti en sko þá á 

náttúrulega eftir að útfæra hvernig það verður. Við myndum náttúrulega kynna 

vetrardagskrá hússins. Það verður einhver grunnur sem verður ,,planaður“ allan 
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veturinn fyrir fram eins og leiksýning Leikfélags Akureyrar, einhverjir tónleikar og 

gestasýningar. Við munum auðvitað kynna það sem er í húsinu að einhverju leyti 

en það mun að sjálfsögðu hvíla að einhverju leyti á þeim sem eru að standa fyrir 

einstaka viðburðum að selja sína viðburði... þó að það sé okkur í hag að hlutirnir 

gangi vel í húsinu..“ 

 

Hvað leikhússtarfsemina varðar þá verður þetta mikil breyting fyrir Leikfélagið. 

Sérstaklega af því að það salurinn tekur 500 manns í sæti og leiksviðið er mjög stórt og flott. 

Það er auðvitað kostnaðarsamt að fara inn með sýningu þarna, en á móti kemur að það 

komast fleiri áhorfendur á hverja sýningu, sem gerir uppsetninguna hagkvæmari.  Freyja 

Dögg talar einnig um aðstöðuna: 

,,Og það er mjög gott pláss til að hafa stóra leikmynd þarna inni og hægt að gera 

allan andskotann þarna sem ekki er hægt að gera hér til dæmis og svo ferðu bara inn 

og sýnir í snarpan tíma... Svo er áhorfendasalnum skipt í efri- og neðrihluta og það er 

til dæmis alveg möguleiki að draga bara fyrir efri hlutann... ef ekki hafa selst nema 300 

miðar til dæmis.  Aðstaðan er mjög góð þarna fyrir leikhús en auðvitað, ef þetta ætti að 

vera fullkomið leikhús, þá þyrfti að vera hringsvið og fleira en það sem hefur fengist 

fram er þó mjög gott, því þegar upphaflegu teikningar hússins voru lagðar fram átti 

það eingöngu að þjóna tónlist og ráðstefnum. Þetta verður hið ágætasta leikhús með 

fínni aðstöðu fyrir búningaskipti, förðun og hægt verður að koma stórum leikmyndum 

út og inn á sviðið án erfiðleika. Og við erum núna um þessar mundir, af því að við erum 

að fara að frumsýna  fyrstu sýninguna í húsinu í haust, erum við að fara í gegnum 

sviðið og möguleikana þar  með okkar leikmynda- og ljósahönnuðum. Við rekum okkur 

auðvitað á allskyns lítil atriði þar sem ekki var beinlínis hugsað um þungar leikmyndir 

og tilfærslur ýmis konar sem kannski eingöngu tilheyra leiksýningum, en það hefur 

reynst þokkalega auðvelt að ná fram breytingum á slíkum hlutum í samvinnu við stjórn 

hússins.” 
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Ráðstefnuhlutinn er hugsaður eins og menningarhlutinn, það er að Menningarhúsið er 

vettvangur fyrir ráðstefnur en heldur ekki utan um þær að sögn Ingibjargar Aspar: ,,Auðvitað 

aðstoðum við ef þau spyrja ,,getur þú bent mér á einhvern sem gerir þetta eða hitt“ eða 

eitthvað slíkt, en við gefum okkur ekki út fyrir að vera fagskipuleggjandi þannig að við 

bendum á aðra fagskipuleggjendur“  

 

Jóhannes segist vera bjartsýnn á að það muni ganga vel að fá íslenskar ráðstefnur hingað til 

lands en er ekki eins bjartsýnn á markaðssetningu erlendis. Um þetta segir hann: 

,,Ég held að það verði mjög erfitt að draga fólk hingað. Síðan erum við 

náttúrulega bara í beinni samkeppni við fullt af aðilum á höfuðborgarsvæðinu sem 

eru að bjóða upp á ráðstefnur og hafa yfir gistingu að ráða núna sem við höfum 

ekki og sá hluti er veikasti hlekkurinn.“  

 

,,Hvað verslunina snertir þá verður aðaláhersla lögð á menningartengda 

minjagripi og handverk héðan af svæðinu, eftir hönnuði héðan af svæðinu. Eins 

verða seldir hlutir tengdir viðburðum hverju sinni.  Þannig að ef þú kemur á 

tónleika hérna þá séu góðar líkur á að þú getir keypt geisladiska eftir 

tónlistarmennina, þú getur keypt bækur, kannski eftir upplestra í kring um 

jólabókaflóðið og hönnunarvörur. Þannig að þetta verður ekki hefðbundin 

minjagripasala“ (Ingibjörg Ösp, 2010).  

 

Freyja Dögg segir að upplýsingamiðstöð ferðamála verði þarna og einhver þjónusta sem 

er miðuð að skemmtiferðaskipunum. Á veturna verði meiri menningarstarfsemi en á sumrin 

verði hún minni og þá sé ferðaþjónustan öflugri. Freyja Dögg telur það einnig mikilvægt að 

öllum sem komi þarna inn, gestum, listamönnum og öðrum, finnist þeir vera velkomnir.  

 

7.2.1. Gagnlegar hugmyndir og upplýsingar varðandi starfsemi hússins  
 

Í viðtölunum komu fram margar gagnlegar hugmyndir um starfsemi hússins. Þó að 

einhverjar þeirra hafi vissulega verið framkvæmdar að einhverju leyti þótti höfundi rétt að 

þær kæmu allar fram í þessu verkefni. Valdís sagði að þetta væri réttur staður fyrir 

ferðaþjónustu og upplýsingamiðstöð og starfsfólkið þar ætti að geta svarað öllum 

spurningum varðandi menningu, listir og ferðamál, hvað sé um að vera á hvaða tíma og hvar 

á öllu Eyþingssvæðinu. Kristján Þór hafði skemmtilega hugmynd um hvernig væri hægt að 

nýta húsið í ferðaþjónustu: 
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,,Það eina sem ég sé eftir, en það er nú svo sem ekkert útilokað að það eigi eftir 

að gerast er að þetta verði inngangur farþega og áhafna skemmtiferðaskipa í 

bæinn. Það er, þeir kæmu að landi og gengu í gegn um Fljótið, sem kallað er, og 

það hefði verið mjög gott. En það er meira mál og seinni tíma mál. Það kallar á 

miklar framkvæmdir og það eru engar aðstæður uppi í dag til að ræða það, svo 

það er ekki tímabært að velta sér upp úr því núna.“ 

 

Logi Már sagði að við þyrftum að læra að gera okkur mat úr þessu líkt og Danir gerðu í 

sinni Óperuhöll: 

,,Það er mjög skemmtilegt hús á margan hátt og það sem er svona gaman þar 

líka...  húsið [er] teiknað af dönskum arkitektum og þú kemur inn í það og 

húsgögnin eru teiknuð af dönskum arkitektum og starfsfólkið í fötum sem eru 

hönnuð af dönskum fatahönnuðum og glösin sem þú drekkur úr eru hönnuð af 

dönskum listhönnuðum, síðan listaverkið í loftinu er hannað af dönskum 

listamanni sem við viljum nú reyndar eigna okkur pínu, Ólafi Elíassyni. Þú veist, 

þannig að þeir fara alla leið í þetta. Það er ekki nóg að leyfa arkitektum að 

spreyta sig á flókinni og rándýrri hönnun, þú verður þá líka að sinna öðrum 

hönnuðum og listgreinum... Menn ættu að reyna að hafa upp á íslenskri hönnun 

inn í húsið og fara alla leið í því.“ 

 

Hjalti Jón taldi mikilvægt að hengja upp myndist í húsinu því að það sé svo mikil 

myndlist á Akureyri og hann sagði einnig að þó að þetta væri ekki staðsett hjá Háskólanum 

þá séu vegalengdir innan Akureyrar ekki svo langar að það sé ómögulegt fyrir skólann að 

nýta húsið. Einnig kom fram í viðtalinu við Valdísi að það væri mjög mikilvægt að það væri 

góður andi í húsinu. Hún lýsti því:  

,,Ég get alveg sagt þér það að þegar listamenn koma þá.. hérna er það nánast 

undantekningarlaust að þeir leita að andanum í því umhverfi sem þeir koma í og 

Ketilhúsið þykir til dæmis alveg frábært og flygillinn hérna þykir alveg dásemd og 

dýrð. Það er það orðspor sem húsið hefur meðal listamanna, að það er dásamlegt 

að syngja hérna.
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7.2.2. Samstarf 
 

Það var áberandi í viðtölunum hvað það þótti mikilvægt að starfsemi menningarhússins Hofs 

væri í góðu samstarfi við listastarfsemi og ferðaþjónustu á svæðinu. Allir aðilar voru jákvæðir 

gagnvart því og sammála um að það væri lykillinn að því að húsið myndi nýtast sem best. Þó 

virtust þeir sem hafa með málin að gera í Menningarhúsinu og Valdís ekki hafa rætt saman um 

samstarf, þó að vissulega hafi báðir aðilar sýnt því mikinn áhuga. Þegar kemur að 

leikhússtarfsemi er annað uppi á teningnum, enda er Leikfélag Akureyrar skilgreint sem 

lykilnotandi hússins. Valdís hafði þetta að segja um málið: 

,,Þetta [Hof] gæti eflt starfsemina í listagilinu ef hugarfar stjórnenda hússins 

mótast vel við okkar. Þetta eru margfeldisáhrif. Við erum að halda hérna aðventu- 

og páska- og allskonar svona ævintýri sem að dunka upp. Páskaævintýri, 

Aðventuævintýri, ég var að vonast til að fá líka Bókaævintýri þar sem það vantar 

inn í þessa mánuði október, nóvember og janúar. Febrúar jafnvel. Þessi 

margfeldisáhrif eru það sem við erum búin að vera að nýta okkur hérna [í 

Listagilinu], við gerum í raun ekkert annað en að fylgjast með hvert öðru, vera 

meðvituð um hvert annað og núna vita allir að þegar Listasafnið opnar sýningu þá 

eru „garanterað“ að opna sex, sjö aðrar sýningar í einu líka. Þá verður þetta allt 

miklu stærra og það er miklu meira spennandi að koma ef þú getur farið á átta 

sýningar, heldur en bara eina í Listasafninu. Það eru allir hvort sem er að vinna að 

einhverju og eru með lítil gallerí inn í vinnustofunum sínum. Og þetta var gert með 

vilja, það hugsa allir saman. Og eins með Páskaævintýrið, fólk hefur ekkert að gera 

þegar það kemst ekki á skíði, það er í raun og veru galdurinn við þetta, að setja 

þetta saman og kynna það. Það er það sama með Listasumar, þetta er alveg þarna 

en þó verður miklu meira áberandi ef þú hoppar um borð á Páskaævintýrinu eða 

Listasumri eða Aðventuævintýrinu eða þegar Listasafnið opnar. Og það er ekkert 

smá mikið gagn í því að vinna saman því þá komast allir saman í kynningu og það 

verður hver atburður miklu sterkari og stærri og allt verður miklu meira „solid“. 

Þannig að utan að komandi velja þann tíma sem þau koma í bæinn með tilliti til 

þess hvenær Listasafnið opnar því að það veit að þá verður alveg æðislega gaman. 

Fullt af opnunum og fullt af fólki og þá er það helgin sem þau velja til að koma til 

Akureyrar. Og þannig myndi ég vilja sjá Hof koma inn í myndina. Ég veit nú ekki 

hvernig salirnir þarna eru en ég myndi vilja sjá tónlistina spila með okkur.“ 
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Í sambandi við leikhúsið, þá er það öðruvísi þar sem starfsemin þar er hluti af kjarnastarfsemi 

hússins. María Sigurðardóttir var greinilega búin að velta þessu mikið fyrir sér og hafði 

margar mjög góðar hugmyndir um hvernig Hof og leikhúsið gætu starfað saman: 

,,Við erum mjög jákvæð hjá Leikfélagi Akureyrar gagnvart þessu húsi og við viljum 

auðvitað koma þarna inn með allar mögulegar sýningar.  Og eins með gestasýningar 

sem við höfum tekið á móti hingað inn þá getum við líka tekið á móti stærri 

gestasýningum sem myndu passa betur í Hofi. Frá því að ég tók við starfi leikhússtjóra 

hef ég fundað með forsvarsmönnum Hofs og við unnið að því að finna okkur 

samstarfsgrundvöll. Hof mun ekki framleiða listviðburði, þannig að það eru óneitanlega 

mikil samlegðaráhrif milli LA og Hofs. Við hjá LA erum vön að taka á móti 

leiksýningum og tónleikum og höfum á að skipa góðu tæknifólki sem er orðið mjög vel 

þjálfað. Það gefur auga leið að það er ódýrara fyrir tónleikahaldara og leikhús í 

Reykjavík að nýta sér okkar fólk við uppsetninguna hér heldur en að senda marga 

tæknimenn norður til að vinna þetta. Það er oft heilmikið mál að setja sýningu á svið í 

öðru húsi og getur orðið dýrt. Í dag veit ég ekki alveg hvort Hof hyggst ráða tæknifólk 

inn í húsið, er ekki viss um að það verði gert, og því eru þarna greinileg samlegðaráhrif 

þessara aðila, okkar og Hofs.” 

 

María segir að samstarf sé komið af stað milli Hofs og Leikfélagsins: 

,,Já við erum til dæmis núna að ræða við Ingibjörgu Ösp, framkvæmdastjóra, og 

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands um að gefa út sameiginlegt kynningarblað með 

vetrardagskrá þessara aðila í húsinu. Við höfum þegar ákveðið að sýna sýningu LA, 

Rocky Horror, í Hofi í haust og við komum trúlega inn með samstarfssýningu seinna á 

leikárinu. Samlegðaráhrif í miðasölu eru dálítið borðleggjandi og viðræður eru í gangi 

um þau mál. Það er nú einu sinni svo að Akureyrarbær á Samkomuhúsið sem LA rekur 

sína starfsemi í og Akureyrarbær á Hof, þannig að mín skoðun er sú að þeim mun meira 

sem þessir aðilar vinna saman, þeim mun betra. Fjármunirnir koma jú á endanum alltaf 

úr vasa skattborgaranna og við hjá LA erum mjög meðvituð um að þeir nýtist sem best 

og að ekki sé verið að eyða í óþarfa. Það er von mín að við og forsvarsmenn Hofs náum 

að vera í sem farsælustu samstarfi í framtíðinni.“ 

 

Freyja Dögg taldi skýrt að það yrði gerður samningur við Sinfóníuhljómsveitina og 

Leikfélagið. Varðandi Listagilið þá sagði hún að þau hefðu ekki mikið velt því fyrir sér: 

,,Það hefur verið mjög gott samstarf þeirra á milli undan farin ár með að opna á 

sama tíma. En ég sé alveg fyrir mér að það væri mjög flott að reyna að tengja húsið 
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eitthvað við það, hafa þá jafnvel uppákomu í Hofi á þessum tíma. En það hefur ekki 

verið sérstaklega rætt og í rauninni erum við mjög stutt á veg komin í einhverri 

svona stefnumótunarvinnu.“ 

 

Ferðaþjónustan á eftir að vera töluverður partur af starfseminni í Hofi. Nú er að rísa 

þjónustu- og móttökumiðstöð fyrir ferðamenn og það sagði Ingibjörg Ösp: 

,,Ég sá bara að það var farið að grafa þarna niðurfrá og það er kannski bara 

allt í lagi miðað við þann rosalega fjölda af ferðamönnum sem kemur með 

skipunum. Stundum eru kannski 70 til 80 þúsund gestir. Þetta er margfaldur fjöldi 

bæjarbúa sem kemur hérna á hverju sumri og kannski, allavega samkvæmt því sem 

mér hefur verið sagt niðri á höfn, hefur bara ekki verið aðstaða til þess að sinna 

þessum gestum almennilega. Ég held að ef við vinnum bara nógu þétt saman þá 

verður nóg að gera á báðum stöðum og þó að þetta séu á margan hátt líkar 

einingar þá eru þær samt ólíkar. Þetta verður náttúrulega verslun og lítil 

veitingaaðstaða en líka stoppistöð fyrir rúturnar sem eru að fara í Mývatnssveit. 

Síðan ætlum við í samstarfi við aðra að reyna að ná fólki í styttri ferðir hérna innan 

bæjar, þannig að þú getir keypt þér safnaferð á Akureyri, eða bara skrúðgarðyrkju, 

farið í lystigarðinn og eitthvað. Og þá getum við endað þær ferðir hér annaðhvort í 

,,local food“ mat eða tónleikum eða þjóðdansasýningu eða eitthvað. Þannig að 

kannski höfum við bara verið aðeins of föst í því að senda alla upp í rútu og austur 

í Mývatnssveit. Þannig að við erum núna bara að reyna að búa til styttri túra og 

reyna að halda fólki í bænum. En ég held að það verði nóg að gera á báðum 

stöðum.“ 

 

7.2.3. Stjórn hússins  
 

Hjá stjórn Hofs er mikil áhersla lögð á að húsið verði ekki rekið með tapi, þó að það sé heldur 

ekki markmið að það sé rekið með gróða. Því hefur verið tekin sú ákvörðun að 

sjálfseignarstofnunin Hof framleiði ekki viðburði heldur sjái fyrst og fremst um að reka húsið 

og skapar ramma utan um lista- og menningarlíf í bænum. Þess vegna hefur ekki verið ráðinn 

listrænn stjórnandi, en stjórn menningarfélagsins Hofs tekur það þó fram á heimasíðunni að 

þau geti fengið einhvern inn sem listrænan stjórnanda endrum og eins, ef þurfa þykir, til að 

ráðfæra sig við hann. Heyrst hefur nokkur gagnrýni á það hvernig framkvæmdastjóri 

Menningarhússins starfar beint undir bæjarstjóranum sjálfum. Jóhannes var spurður um það 

mál: 
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,,Þegar efnt var til þessa starfs þá var hún ráðin sem verkefnisstjóri yfir þessu 

verkefni. Þá þarf að tengja saman ólíkar deildir hjá Akureyrarbæ eins og stjórn 

fasteigna sem sjá um byggingu hússins, skipulagsnefndina sem fer með skipulagið í 

kring um húsið og svo framvegis, bæjarráð og stjórn Akureyrarstofu. Frekar en að 

hafa hana undir einum af deildarstjórunum þá var ákveðið að láta hana fljóta og 

hafa hana beint undir bæjarstjóranum. Til að hún hefði einn yfirmann en ekki fjóra. 

Það var í sjálfu sér ekki vitlaus ákvörðun á þessum tíma því að hún þurfti að hafa 

samskipti við allar þessar deildir. Síðan í fyllingu tímans þá mun húsið auðvitað 

fara beint undir Akureyrarstofu og deildarstjórann þar. Þetta hefur verið gagnrýnt 

mjög mikið og verið talað um einhver pólitísk tengsl, af því að Ingibjörg Ösp sé 

sjálfstæðiskona. En ég held að það hafi ekki verið málið, þó að ég vildi nú gjarnan 

klekkja á Sjálfstæðisflokknum. En þetta var fyrst og fremst þetta að það var verið að 

finna þessum starfsmanni tengsl við allar þessar deildir á sem auðveldastan hátt. Ef 

hún hefði verið undirmaður deildarstjóra Akureyrarstofu þá hefði það takmarkað 

mjög hennar sveigjanleika gagnvart hinum deildunum. Núna getur hún eða gat 

flakkað á milli deilda án þess að vera bundin honum og sækja fundi hjá honum 

eitthvað sérstaklega. En mér fannst þetta ekkert vitlaust. Þetta var mjög gagnrýnt 

man ég sko en ég var, þrátt fyrir andúð mína á Sjálfstæðisflokknum, nokkuð sáttur 

við þetta á sínum tíma.“ 

 

7.3. Fjármál og áhrif kreppunnar 
 

Áhrif kreppunnar eru mjög víðtæk á Íslandi og er menningarhúsið Hof ekki undanskilið. 

Meðal annars átti að opna húsið haustið 2008 en það opnar ekki fyrr en haustið 2010. Það er 

að hluta til vegna þess að Fasteignir Akureyrar vilja bíða með að kaupa tæki vegna neikvæðrar 

gengisþróunar að sögn Freyju Daggar. Niðurskurður í ríkisfjármálum hefur mikil áhrif á 

framkvæmdina sjálfa ekki síst vegna þess að þegar þarf að sýna aðhald í fjármálum þarf að 

velja og hafna. María sagði frá áhrifum kreppunnar á hreinskilin hátt: 

,,Ég held að þetta hús bæti bara við og í venjulegu árferði þá hefði ég verið alveg, 

yes! Þetta bætir við, við getum haft miklu meira leikhús, fleiri tónleika og allt. En 

auðvitað er maður líka pínulítið  hræddur í þessari lægð peningalega, sem er í landinu 

og öllum heiminum, að kannski er verið að bæta við þá stórum sal sem ýtir þá út 

einhverjum minni sölum í bænum, sem er ekki jákvætt finnst mér. Við erum bara með 

ákveðið magn af fólki á þessu svæði og auðvitað erum við alltaf að miða við gesti sem 

koma frá Reykjavík... Fólk kemur meira norður yfir veturinn, til dæmis, því að það er 
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dýrara að fara til útlanda heldur en til Akureyrar. Það er svona annarsvegar en 

hinsvegar þá á fólk minni peninga og ríkið er að skera niður í úthlutun til menningar 

þannig að þetta tvennt togast á. En auðvitað vonar maður það besta... Það var mjög 

ótryggt ástand í fyrra, en síðan var tekin ákvörðun um að klára húsið. Sem mörgum 

fannst mjög skítt, til dæmis þeim sem voru að missa vinnuna sína, að á sama tíma væri 

verið að leggja peninga í þetta hús og mér fannst það skítt líka á tímabili. En svo 

auðvitað þegar farið var að hugsa það þá var húsið komið svo langt, það var búið að 

eyða svo miklum peningum í það, að það hefði ekki borgað sig að hætta við það. Og ef 

hægt er að fá ráðstefnur inn í þetta hús, eins og er stílað inn á, þá er þetta mjög jákvætt 

því  þá kemur fleira fólk í bæinn sem er gott fyrir alla“  

 

Ingibjörg Ösp talaði einnig um áhrif kreppunnar: 

,,Umhverfi okkar gjörbreyttist í október 2008 eins og allt annað og það er 

heljarinnar verkefni að markaðssetja húsið erlendis og við gerum það ekkert ein. 

Við erum að vinna í því með Hörpunni, ráðstefnuhúsinu í Reykjavík og 

ráðstefnuskrifstofu Íslands. Því að það kostar 10 milljónir að fara á eina 

ferðakaupstefnu og það er bara einn fjórði af okkar heildar rekstrarfé á ári, þannig 

að það er ekkert að fara að gerast.“ 

 

Logi Már og Kristján Þór voru sammála um að þetta verkefni megi kosta mikið af 

peningum. Þar sem þetta er bygging til 100 eða jafnvel 200 ára megi hún alveg vera dýr. Logi 

Már bendir einnig á að fyrirhugað sé að byggja Vaðlaheiðargöng sem kosta um átta milljarða 

en þá sé engin að velta milljörðunum fyrir sér. Þetta hús kostar þó um fjóra milljarða króna og 

það er stór biti að kyngja fyrir 17.000 manna samfélag eins og Akureyri. Jóhannes sagði 

einnig að það tæki kannski ekki svo mikið frá rekstri annarsstaðar, eins og í Listagilinu eða af 

Leikhúsinu, aftur á móti tæki húsið langstærsta hlutann af öllu framkvæmdafé bæjarins: 

,,En ef við gefum okkur það að það verði eytt 1.400 milljónum í framkvæmdir á 

næsta ári þá fara 1.000 milljónir af því í Menningarhúsið... Og við eigum ekki fyrir 

þessu þannig að það þarf að taka hluta af þessu að láni. Og það er nú kannski eitt, 

það er alltaf verið að tala um að við séum að eyða og eyða en við eigum alltaf 

eignir á móti. Þetta eru ekkert eignir, þetta eru eignir og skuldir. Við eigum ekkert 

nema lítinn hluta af Menningarhúsinu. Við skuldum hinsvegar fullt af peningum í 

því hjá hinum og þessum lánastofnunum út um allan heim“  

7.3.1. Rekstur 
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Allir sem talað var við sögðust vera þess fullvissir að erfitt yrði að reka húsið fyrstu árin en 

flestir voru þó á þeirri skoðun að það myndi bara taka tíma að leyfa húsinu að finna sinn stað í 

bæjarlífinu og töldu mikilvægt að fá sem mesta starfsemi í húsið. Jóhannes sagði þetta 

vaðandi rekstur hússins: 

,,En varðandi heildina á rekstrinum þá eru nú margir mjög svartsýnir. Ég er 

aftur á móti frekar bjartsýnn. Ég held að tekjuhliðin verði sterkari en menn eru að 

reikna með núna. Það verði meiri starfsemi í tengslum við húsið heldur en margir 

vilja meina.“ 

 

Jóhannes gerir sér líka grein fyrir að rekstur Hofs verði mjög erfiður. Hjalti Jón tekur í 

sama streng en segir húsið þurfa að standa undir lánum sem voru tekin vegna þess. Það er í 

mótsögn við það sem Freyja Dögg og Kristján Þór segja, því þau vilja meina að kostnaður við 

uppbyggingu hússins muni ekki koma niður á menningar- og listastarfsemi í því. Freyja Dögg 

benti á að peningahliðin á rekstrinum skipti miklu máli: 

,,Það þýðir að það verða viðburðir þarna inni sem hafa það eitt að markmiði að 

fá inn pening sem eru þá ráðstefnur og „öruggir viðburðir” það verður þannig, 

það er bara staðreynd. En það verður pláss fyrir menninguna ef það er hægt að 

orða það þannig, þetta er líka svo asnaleg, ég meina hvað er menning, hver segir 

að bara sinfóníur, danssýningar, óperur og leikhús sé bara menning en ekki 

tónleikar með Hjaltalín. Ég held að fólk sé hrætt við að þessi ráðstefnu- og 

ferðaþjónustuhluti muni taka yfir að einhverju leyti en við munum gæta þess að það 

sé jafnvægi. En það er samt þannig að ráðstefnuhlutinn er mjög arðvænlegur, það 

er bara staðreynd og við getum ekki horft fram hjá því og sagt að við ætlum bara 

að vera í menningunni, þó okkur langaði til þess. Því það verður lagt allt kapp á að 

þetta verði ekki rekið með tapi. Það er bara bannað.“ 

 

Freyja Dögg sagði þó að það væri ekki markmið að græða á þessu heldur, ef það væri 

hagnaður af rekstrinum þá færðist hann yfir á næsta ár. Ingibjörg Ösp sagði frá sinni sýn á 

reksturinn: 

,,Ráðstefnumarkaðurinn innanlands stendur okkur nær og við höfum einhverja 

burði í að vinna í því, en hinsvegar þá lendum við í því núna eins og allir aðrir, í 

ákveðnum niðurskurði við höfum ekki fjármagn til að hafa. Við erum ekki með 

sérstök stöðugildi í markaðssetningu eins og í Hörpunni en við gerum þetta svona 

með öllu hinu. Við höfum heldur ekki fjármagn í að búa til mikið kynningarefni. En 

ætlum bara að leggja þeim mun meira á okkur að gera vel það sem við gerum og 
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gefa okkur tvö til þrjú ár. Það er bara tími sem við þurfum til að læra á húsið og 

markaðinn. Útgangspunkturinn er að gera vel það sem við gerum og afspurnin 

verður þá í samræmi við það. Ég meina húsið verður hérna í 100 ár og við þurfum 

ekkert að sigra heiminn á fyrsta mánuðinum sko...“ 

 

Aðspurð um hvort að hún héldi að það væri hægt að ná endum saman fyrstu árin sagði 

hún: 

,,Já við náum endum saman í okkar rekstri en það er borgað með húsinu. Þannig 

að við gerum samning við Akureyrarbæ um að húsið sinni ákveðnum verkefnum og 

fáum peninga með til þess. Þannig að við myndum ekki ná endum saman ef við 

ætluðum bara að reka þetta á breytilegum tekjum þegar fólk er að leigja salinn 

tilfallandi.“ 

 

Hún benti þó einnig á að nauðsynlegt er að hugsa rekstur húsins í stærra samhengi. Gestir 

sem koma þangað skapa aukna veltu á fleiri stöðum heldur en bara í Hofi, sérstaklega 

ráðstefnugestir þar sem þeir kaupa sér gistingu og skilja eftir töluverða fjármuni í 

bæjarfélaginu. 

,,Húsið kallar á fjármuni til rekstrar og þetta verður þungt á meðan er verið er 

koma þessu í gang en það hefur aldrei verið neinn vafi í mínum huga að svo verði 

en ég tel að það verði ekkert ofverk okkar að koma þessu af stað. Það veltur fyrst 

og fremst á því hvernig þetta er skipulagt. Hvernig þetta er unnið“ (Kristján Þór 

Júlíusson, 2009). 

 

7.3.2. Þátttaka ríkisins 
 

Þó að þátttaka ríkisins í þessu verkefni hafi upphaflega verið það sem hratt því af stað eru 

Logi Már, Sigrún Björk, Jóhannes og Hjalti Jón á því að hlutur ríkisins sé of lítill. Sigrún 

Björk sagði frá því að þau hefðu náð því fram að fá verðbætur á upphæðina sem var framlag 

til hússins en fannst upphæðin þó ekki vera nóg í samhengi við Hörpuna. Hjalti Jón sagði 

þetta um málið: 

,,Hinsvegar hefði ég auðvitað viljað að ríkið tæki meiri þátt í byggingu þessa 

húss, en ég myndi vilja að það gerði það á meira afgerandi hátt en það gerði 

vegna þess að Akureyri er nú stærsti bærinn utan höfðaborgarsvæðisins og þetta 

er svona.. miðstöð fyrir norður-, norðaustur land skulum við segja, við skulum 

ekki fara að seilast lengra með þetta. Þannig að mér finnst að ríkið eigi að borga 
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meira í þessu. En ég var að vonast til þess að auk þess fjár sem ríkið leggur til 

munum við geta gert samning við ríkið um hérna eitthvað rekstrarframlag, sem að 

húsinu yrði lagt til árlega og líka bara til að gæta jafnræðis við það sem gerist í 

Reykjavík, tónlistarhúsið þar er náttúrulega feyki dýrt og ríkið og borgin standa 

undir þeim kostnaði í sameiningu. Vissulega er Reykjavík höfuðborg Íslendinga en 

engu að síður þá hefur Akureyri mikilvægu hlutverki að gegna og mér finnst að 

það þurfi aðeins að taka tillit til þess. En þetta er náttúrulega bara pólitík og 

stjórnmálamenn sem koma til með að ráða þessu og taka ákvarðanir um þetta.“  

 

Jóhannes talaði einnig um þetta mál: 

,,Björn Bjarnason vildi taka þátt í byggingu hússins en ekki rekstri. Það er aftur 

á móti skelfileg mismunun á okkur og svo aftur tónlistarhúsinu í Reykjavík sem 

ríkið er að borga, ég man ekki hvað, mörg hundruð miljónir á ári í rekstrarkostnað. 

Þannig að það var kannski svona stóri gallinn á samningnum, að ríkið kemur að 

byggingarkostnaði, ekki rekstrinum.“ 

 

7.3.3. Leiga 
 

Í viðtölunum kom fram viss ótti um að það yrði svo dýrt að leigja salinn að margir smærri 

aðilar, eins og til dæmis kórar gætu ekki leigt hann. Ingibjörg Ösp sagðist hafa orðið vör við 

þetta og útskýrði hvernig þau ætluðu að haga þessum málum: 

,,Við erum með tvö módel í gangi, annarsvegar er föst trygging sem er 

grunngjald fyrir að koma inn í salinn og innifalin í því eru þá 100 sæti. Eftir það þá 

borgarðu bara eitthvað ákveðið af hverjum seldum miða. Hin leiðin er að borga 

hærri upphæð sem er þá bara föst...Þetta erum við að gera til að gefa ungum 

listamönnum og listamönnum sem vilja nýta sér þessa aðstöðu tækifæri til þess að 

gera það. Án þess að taka einhverja stórkostlega fjárhagslega áhættu. Þannig ef 

það koma fáir á tónleika þá er þetta alger lágmarks kostnaður sem þú ert að borga. 

Og þetta er módel sem er þekkt víða þannig að við fylgdum því. Svo er líka 3 

verðflokkar, ráðstefnur og fundir, minni tónleikar eða klassískir tónleikar og svo er 

popp rokk og leikhús í sama flokki.“ 

 

Hún sagði einnig frá því á hverju verðskráin þeirra byggist: 

,,Þegar við vorum að gera verðkönnun þá fórum við í gegn um í rauninni sali í 

Reykjavík, tónlistarsali, leikhúsin, borgarleikhúsið og þjóðleikhúsið, óperuna, 
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Nordica og fleiri hótel og fundarsali og ráðstefnusali. Síðan Berg á Dalvík, 

Laugaborg, Ketilhúsið, hótel KEA, íþróttahallirnar hérna, þannig að við gerðum 

mjög góða svona markaðskönnun. Leikfélagið, bíóin og verðskráin er í samræmi 

við það sem við sjáum í þessum húsum. Við erum aðeins dýrari yfirleitt enda 

aðstaðan aðeins betri. Eins og til dæmis íþróttahallirnar og Ketilhúsið, ég meina 

við erum með græjur sem henta betur fyrir tónleikahald.“ 

 

Jóhannes tjáði sig einnig um þetta mál: 

,,Það verður gefinn möguleiki á svona hlutdeildarsamningum. Þú borgar bara 

vissa upphæð af hverju sæti sem er selt eða þú borgar einhverja fasta upphæð og 

þú ,,gamblar“ svo bara með það að fá fullt af fólki og græða þá meira. Það 

verður öllum listamönnum gert kleift að nota salinn. Það verður ekkert svona 

himinhá leiga sem enginn ræður við, það verður ekki. Þetta verður dálítið eins og 

með salinn í Kópavogi. Það verður gefinn möguleiki á hvoru tveggja. Þannig að 

minni listamenn, ef hægt er að orða það svoleiðis, verður gert kleift að starfa 

þarna.“ 

 

7.3.4. Laun starfsmanna 
 

Við gerð verkefnisins heyrði höfundur nokkuð mikið útundan sér um laun starfsmanna Hofs, 

því var ákveðið að spyrja viðmælendur nánar út í þetta mál. Jóhannes hafði þetta að segja um 

laun framkvæmdarstjórans: 

,,Hún er verktaki sem er mjög sérstakt, af því að hún hefur verið á verktaka 

launum. Sem ég kalla nú lítið annað en gervi verktöku, því að hún er með aðstöðu 

hjá Akureyrarbæ, skrifstofu hjá Akureyrarbæ. En þiggur launin sín sem verktaki 

sem er mjög sérstakt að starfsmaður hjá opinberum aðila skuli gera og við höfum 

margoft gert athugasemd við þetta. Því þá eru skattar og skyldur allt öðruvísi 

borgað. Síðan er stjórn menningarfélagsins þar þiggja menn mjög lág laun, þar er 

bara greitt fyrir hvern fund og það er í sjálfu sér ekkert til þess að, það er varla 

umfjöllunarefni því að það eru mjög lág laun, bara eitthvað svipað og stjórnarmenn 

Leikfélags Akureyrar fá borgað.“ 

 

Ingibjörg Ösp hafði sömu sögu að segja hvað varðar laun stjórnarmanna: ,,Þau eru á 

launum hjá menningarfélaginu og eru í rauninni á sömu launum eins og nefndarmenn hjá 

Akureyrarbæ. Nefndarlaun hjá Akureyrarbæ skiptast eftir stórum og litlum nefndum og 
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formenn eru svo, það er eitthvað kerfi á því hvort þeir eru með einhverja fasta greiðslu og þau 

eru bara í samræmi við þau laun.“ Aðspurð um sín eigin laun sagði hún að frá því að stjórn 

Hofs tók til starfa hafi hún verið launþegi. Um þau laun sem hún hefur nú sagði hún: ,,Að ég 

sé með milljón á mánuði og ég vildi óska að það væri svoleiðis. En það er ekki heldur... ég 

held að ég hafi aldrei á ævinni verið á svona lágu tímakaupi“ 

 7.4. Áhrif 
 

Algengast var að viðmælendur nefndu að það mikilvægasta sem menningarhúsið Hof veitti 

væri aðstaða fyrir stóra tónleika, stórar leiksýningar, einnig söngleiki og óperur. Margir töldu 

að þessi aðstaða myndi hafa mikil áhrif á tónlistarlífið í bænum. Guðmundur Óli sagði 

meðal annars: 

,,Ég veit það að komast inn í hús sem er hannað undir flutning 

hljómsveitartónlistar, bara að komast inn í þannig sal fyrir sinfóníuhljómsveitina 

verður bara eins og dagur og nótt. Ég sé það þannig fyrir mér. Það er tvískipt, 

annars vegar að maður getur unnið þannig að maður getur vitað og skipulagt 

fram í tímann almennilega hvenær verður spilað og hvar verður spilað. Í dag er 

það þannig að við getum það ekki og það hefur verið lengi þannig að það er 

töluvert bras að komast inn í hús. Það er bara þannig. Þannig að 

framkvæmdarlega séð og skipulagslega séð verður þetta allt annað líf. Svo 

hinsvegar verður allt annað líf að spila í sal þar sem væntanlega mun hljóma 

betur heldur en þeir salir sem við erum að spila í núna. Og það er náttúrulega 

bæði, það er náttúrulega mikill munur að vinna í slíkum sölum fyrir okkur 

tónlistarfólkið og vonandi verður það ennþá meiri ánægja fyrir áhorfandann að 

hlusta á slíka tónlist líka af því að hún verður betur flutt. Og hljómsveitin muni 

vaxa og þroskast heil mikið við það að komast í almennilega hljómandi rými. Þá 

heyra allir hljóðfæraleikarar í sjálfum sér og öðrum og fólk getur stillt sig betur 

saman við hina. Fyrir stjórnandann, ég sé fyrir mér að geta heyrt jafnt í öllum 

hljóðfærunum og geta stillt þannig ballans milli hljóðfæra almennilega og ég viti 

þar sem ég stend að þá viti ég hvernig þetta hljómar út í sal, en þurfi ekki að 

ímynda mér hvernig það sé út í sal. Þegar ég heyri svona þá veit ég til dæmis í 

Glerárkirkju af því að við erum búin að vera svo oft þar að það hljómar nokkurn 

veginn svona út í sal. Þótt að það hljómi ekkert vel fyrir mig þá verð ég bara að 

giska á að það þetta sé tiltölulega þannig að þetta virki út í sal. Blásararnir, sem 

sitja aftast, koma til með að heyra í strengjunum en ekki bara í blásaranum sem 

situr fyrir framan þá og geta þar af leiðandi stillt sig saman við þá í gegn um 
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heyrnina... Þetta er svona eins og að mála málverk með grænum gleraugum, og 

þá er maður alltaf að giska á hvernig sá sem er ekki með gleraugun 

(áhorfandinn) sér það. Alltaf að reikna út hvað vonandi sé einhvernvegin. Ég 

held að fólk átti sig ekki á þessu sem er ekki, því það er allt annað að sitja inn í 

hljómsveit og spila heldur en að vera fyrir utan hana og hlusta.“ 

 

Edward Huijbens, María og Guðmundur Óli töluðu einnig um að húsið myndi líklega 

laða að viðburði utan frá, eins og frá Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslensku óperunni og 

Íslenska dansflokknum. Kristján Þór telur að tilkoma hússins eigi eftir að hafa mjög góð 

áhrif á tónlistarlífið á Akureyri og færir rök fyrir því: 

,,Þetta mun örugglega leiða til þess að tónlistin grói betur líka, við tókum á 

seinni stigum ákvörðun um það að setja Tónlistarskólann inn í húsið, meðal annars 

til þess að tengja stafsemina Menningarhúsinu og ala börnin upp við það að fara 

inn í húsið og nota það. Svo það var mjög meðvituð ákvörðun og ég held að þarna 

á þessu sviði tónlistarinnar eigum við eftir að plægja mjög mikinn akur. Þú sérð 

hvað leikhúsið hefur gert fyrir okkur. Ég horfi til þess í þessu samhengi að 

Menningarhúsið muni breikka þennan grunn undir atvinnustarfsemi í 

sveitarfélaginu.“ 

 

Freyja Dögg talaði einnig um þau áhrif sem hún taldi að húsið myndi hafa: 

,,Sumir eru hræddir um, held ég, að við séum einhverskonar samkeppnisaðili og 

við munum taka eitthvað frá einhverjum. Ég held til dæmis að Leikfélagið sé 

pínulítið hrætt við það að við stelum áhorfendum af þeim. Að það komi inn 

sýningar frá Reykjavík eða eitthvað skilur þú, sem steli áhorfendum af Leikfélaginu 

en ég er eiginlega alveg sannfærð um það að svo verði ekki. Það er allra hagur að 

hafa sem mest framboð af menningu. Til að gera fólk að menningarneytendum, það 

gerir þú með því að gera mikið. Ef þú átt árskort í leikhúsið og ert duglegur að fara 

þá er miklu líklegra að þú farir á gestasýningu hérna í Menningarhúsinu frá 

Borgarleikhúsinu eða eitthvað, því þú ert vanur að fara í leikhús. Og ef þú ferð ekki 

á sýningar almennt en ferð á sýningu í Menningarhúsinu einhvern tímann þá ertu 

líklegri til þess að fara á sýningu hjá Leikfélagi Akureyrar seinna. Það er ekki 

þannig að við séum að taka einhvern bita af kökunni. Kakan stækkar bara eftir því 

sem meira er í boði. Það sama gildir um veitingastaðinn, hann mun ekki taka frá 

veitingastöðum í bænum heldur þvert á móti bæta við. Það gerir það líka að 

verkum að þú getur komið í húsið án þess að eiga erindi þangað, heldur bara 
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fengið þér kaffibolla og ég held að það skipti máli því að það er oft erfitt að fá fólk 

til þess að fara inn í svona stofnanir, því um leið og þú ert búin að fara inn í húsið 

einu sinni þá er auðveldara að koma þangað aftur. Það er bara eitthvað í manni 

sko. Þá veit maður hvar fatahengið er og klósettið og svona. Því held ég að það sé 

mikilvægt að fólk geti komið þangað án þess að eiga menningarlegt erindi.“ 

 

4.7.1. Hagræn áhrif 
 

Hjalti Jón, Sigrún Björk og Kristján Þór tala um að húsið eigi eftir að verða mikil lyftistöng 

fyrir Akureyrarbæ í heild sinni og er einn þáttur í stórri samverkandi heild með Hlíðarfjalli, 

lengri flugbraut, skautahöllinni, leikhúsinu, Listagilinu og því íþróttastarfi sem fer fram á 

Akureyri. Húsið mun efla atvinnu í veitingarekstri og ýmiskonar þjónustu og verslun. Það 

skilar svo aftur inn auknum tekjum til sveitarfélagsins í formi skatta. Kristján Þór og Hjalti 

Jón töluðu nánar um þetta: 

,,Starfsemin í húsinu mun laga sig að því, þeim áherslum sem verða í 

samfélaginu hérna og síðan mun listalífið og atvinnurekstur hérna laga sína 

stafsemi að þeim möguleikum sem húsið gefur. Þannig að það á fullt af atriðum 

eftir að breytast þegar menn fara að vinna með þessa stóru fjárfestingu sem 

Menningarhúsið er. En megin línan í mínum huga er ósköp skýr. Þetta hús mun 

auka möguleika atvinnulífsins og listalífsins til þess að skapa meiri verðmæti fyrir 

Akureyri og nágrannabyggðirnar. Hvernig það gerist í svona einstöku atriðum, það 

ræðst bara af einstaklingum sem að vinna með þetta á hverjum tíma og áherslum í 

atvinnulífi og listalífi og svo framvegis, svo það á eftir að taka miklum breytingum. 

En megin línan er þessi. Það bara á eftir að gera sig“ (Kristján Þór Júlíusson, 

2009). 
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,,En ég held bara að við eigum eftir að sjá nýja og nýja möguleika í byggingu 

hússins þegar við förum að nota það. Við sjáum það kannski ekki allt fyrir. Það 

fylgir þessu mikil markaðssetning og þá ekki bara markaðssetning á þessu húsi 

heldur markaðssetning á Akureyri. Það er mjög mikilvægt að fyrsti viðburðurinn í 

þessu húsi verður Vest-Norden ráðstefnan. Ferðamálaráðstefna og sýning sem er 

mjög stór og þá fær húsið aðeins að sanna gildi sitt. En við þurfum að 

markaðssetja Akureyri og þá húsið um leið, það þarf að styrkja þetta beina flug sko. 

Það er búið að lengja flugbrautina og það á eftir að byggja við og stækka hérna 

flugstöðina. Þannig að allt hjálpast þetta að og eftir því sem fleiri stoðum verður 

komið undir bæjarfélagið hérna þá þeim mun sterkara verður það og ég held að 

Menningarhúsið sé eitt af því“ (Hjalti Jón Sveinsson, 2009). 

 

Ingibjörg Ösp sagði nánar frá áhrifum þess að fá ráðstefnur í bæinn:  

,,En það sem má heldur ekki gleyma í þessu er að rannsóknir sýna og ég hef 

skoðað norskar rannsóknir í þessu sambandi því þar eru aðstæður sem mér finnst 

sambærilegar, þar er talað um að meðal ráðstefnugestur á þriggja daga ráðstefnu 

skilji eftir sig 135.000 í tekjur á svæðinu. Hvort að ég rukka hérna 160.000 eða 

190.000 eða 200.000 fyrir salinn fyrir eina ráðstefnu það skiptir engu máli í stóru 

myndinni. Það sem skiptir máli er að fá 500 manna ráðstefnu hingað og fá 

tekjurnar sem fylgja því að fá hérna 500 manns í fjóra daga inn í bæinn. Þannig að 

tekjurnar sem þetta hús skapar þær verða ekkert sýnilegar í okkar ársreikningum. 

Þær koma ekki inn í kassann hjá mér heldur í samfélaginu í formi skatta. Og þess 

vegna hef ég reiknað út að við þurfum 1500 til 1600 ráðstefnugesti á ári til að skila 

til samfélagsins því sama og við þurfum að fá með húsinu. Þetta er dálítið 

langdreginn útreikningur, en samt þetta er svona.“ 

 

4.7.2. Áhrif á aðra starfsemi á Akureyri  
 

Menningarhúsið Hof er stór framkvæmd og með henni opnast nýir möguleikar fyrir listalífið í 

bænum. Jafnframt hlýtur það að leiða til þess að starfsemi einhverra stofnana breytist. 

Ingibjörg Ösp talaði aðeins um þetta: 

,,Það er óhjákvæmilegt að þegar eitthvað svona stórt hús opnar að það verði 

ruðningsáhrif og það verði dálítill skjálfti í markaðnum. Það þurfa allir að skoða 

sína stöðu og finna dálítið upp á nýtt sinn stað... Og ég held að þó 

skammtímaáhrifin verði einhver þá held ég að til lengri tíma þá verði þetta bara til 
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þess að styrkja allar stoðir sem eru til staðar. Varðandi Listagilið þá var það ekki 

hugsað þannig að myndlistin eigi endilega fastan sess hérna þannig. En við ætlum 

samt að útbúa lítið gallerí hérna og erum þá að hugsa það eins og tengingu upp í 

Listagil. Þá er ég ekki að hugsa það sem sýningu þannig heldur meira svona, já 

hérna sérðu hvað myndlistarmenn á Akureyri eru að gera og uppi í Listagili eru 30 

gallerí og þessar sýningar í gangi. Það sem ég held að við græðum á því er þegar 

við fáum 500 manns í leikhús, þar eru gestir sem hafa kannski aldrei farið á 

myndlistarsýningu en rýmið er þannig staðsett að þeir munu kannski allir í raun 

labba í gegn um það og þannig sjá kannski eitthvað sem kveikir hjá þeim áhugann 

á að gera það. Og þetta er menningarhús þannig að það skiptir gríðarlega miklu 

máli að allar listgreinar eigi tengingu hérna inn þó að það sé kannski ekki alltaf 

mikið. Þannig að ég held að það verði. Nú Græni hatturinn, við þurfum bara aðeins 

að sjá hvernig það þróast. Fyrir hann er þetta náttúrulega tækifæri líka. Hann 

getur kannski komið hérna inn með tónleika, stærri en hann hefur getað gert á 

Græna hattinum. Þannig að það er eðlilegt að það sé skjálfti í mönnum en svo held 

ég að menn bara átti sig og læri þetta. Sjái að til lengri tíma þá styrkjast bara 

stoðirnar.“ 

 

Hjalti Jón talaði einnig um að þetta myndi auka alla menningarstarfsemi: ,,Hér er 

geysilega mikil listalíf á öllum sviðum og mér finnst því bara vera mikill sómi sýndur 

með því að byggja þetta hús.“ Hann talar einnig um að þeir hjá BSO hafi áhyggjur af 

því að það eigi að úthýsa þeim úr miðbænum, en það er ekki svo. Leigubílastöð er eitt 

af þessu mikilvæga sem verður að vera til staðar í heildarmyndinni svo dæmið gangi 

upp. Jóhannes sagði frá því að eftir að húsið væri komið í gagnið væri möguleiki að 

bærinn myndi selja hús eins og til dæmis Ketilhúsið. Sigrún Björk var ósammála honum 

svo að það er greinilega ekki búið að taka endanlega ákvörðun um þetta mál. Jóhannes 

sagði að ef Ketilhúsið yrði selt myndi það líklega fara í hendurnar á einhverjum sem 

hefði hug á að halda þar áfram með listviðburði. Hann sagði: 

,,Það liggur í augum uppi að þegar að svona stórt hús opnar fyrir svona 

starfsemi þá lokar eitthvað annað í staðinn. Það liggur bara í hlutarins eðli hvort 

sem það eru listir, menning eða skólar eða hvað sem það er. Og auðvitað förum við 

með tónlistarskólann úr Linduhúsnæði sem er leiguhúsnæði yfir í þetta hús. 

Akureyrarstofa fer úr Ráðhúsinu yfir í Menningarhúsið og svo koll af kolli. 

Sinfónían sem hefur verið að æfa hér og þar hún færist náttúrulega öll þarna yfir 

líka. Ég vil meina að þetta efli og geri menningarlífið miku blómlegra, ég hef engar 
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áhyggjur af því...Ég hef ekki áhyggjur af því að Deiglan muni loka. Sko allt sem 

hefur rekstrargrundvöll núna. Það mun halda áfram.“ 

 

7.5 Gagnrýni á Hof 
 

7.5.1. Gagnrýni á framkvæmd og undirbúning 
 

Hvað varðar framkvæmd og undirbúning gagnrýndu Jóhannes og Edward að það hefði mátt 

byggja húsið á mun lengri tíma en gert var. Einnig töluðu þeir báðir um að nánast engar 

markaðsrannsóknir hefðu verið gerðar á ráðstefnumarkaðinum á Akureyri áður en farið var í 

að byggja húsið. Ingibjörg Ösp staðfesti að það hefði ekki verið gert:  

 ,,Ég hefði gjarnan viljað hafa svigrúm til þess að greina markaðinn betur, það 

hefði náttúrulega átt að gera áður en farið var af stað með húsið sjálft. En þegar ég 

kem að þessu þá er tíminn knappur og við höfum í rauninni ekki mikið fjármagn til 

að vinna svona greiningarvinnu“ (Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, 2010). 

 

Edward talaði einnig um að það hefði ekki verið búið að skilgreina til hvers við þyrftum 

svona hús og hugsunin á bak við verkefnið hafi ekki verið mikil: 

,,Þetta var sem sagt svona tískubóla eins og margt er sko, þá virðist eins og 

það hafi farið eins og eldur í sinu um landið, sko menning er góð, þá búum við til 

vettvang fyrir menningu og þá eflum við bæjarlífið. Málið afgreitt byrjum bara að 

hella steypunni, hugsunin virðist ekki hafa náð lengra en það.. Þó að það hafi 

vissulega verið sest niður með fulltrúum menningarlífsins hérna í bænum og spurt 

hvað þeir vildu. Það virtist ekki vera neitt pælt það virtist ekki vera neitt 

framreiknað varðandi notkun á húsinu. Já þannig að þetta var meira svona kapp 

en forsjá og það er óljóst hverjir eiga að bera ábyrgð á hverju peningalega séð, 

það virðist vera óljóst. Þannig að ég segi að menn hafi farið af stað í svona stórt 

verkefni án þess að hafa gengið frá öllum lausum endum sem teljast til vandaðra 

vinnubragða. Ég get nú alveg sagt þér það að ég er búinn að vera að reyna að fá 

gögn um þetta hjá Akureyrarbæ, og ég er bara eins og það sé ekkert mikið til...en 

ég tel að eftir 20, 30, 40 ár þá eigi það eftir að standa þarna okkur til mikillar 

prýði og bænum til mikils sóma og við munum hafa gríðarleg not af þessu og allt 

það. En eins og ég segi það hefði mátt fara hægar í framkvæmdir og vera meira í 

takt við það sem er að gerast, þá segja einhverjir að það sé auðvelt að segja 
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svona eftir hrun, en það er sama, ég held að það hafi aldrei verið forsendur fyrir 

því að reisa eitthvað svona fyrir ráðstefnugesti.. það tók okkur 40 ár að reisa 

Þjóðarbókhlöðuna, grínlaust, eða 30 ár voru það nú sennilega. Vilhjálmur 

Hjálmarsson tók fyrstu skóflustunguna þegar hann var menntamálaráðherra. 

Hallgrímskirkju erum við ekki ennþá búin að klára. Við settum hurðirnar bara 

upp núna nýlega. Það eru 70 ár að verða síðan það var byrjað að byggja hana 

um 1940. við erum nú bara 300.000 manns. Það má alveg taka tíma að byggja 

upp hallirnar.“ 

 

Edward talar einnig um að Hof, eins og það er í dag, henti ekki endilega fyrir ráðstefnur. 

Því að vanalega fari fræðilegar ráðstefnur þannig fram að í byrjun og lok hverrar ráðstefnu eru 

allir gestirnir saman á einum fyrirlestri en síðan eru margir smærri fyrirlestrar í mörgum 

rýmum sem hvert rúmar um 20 til 30 manns: 

,,Varðandi Hof þá er verið að tala um milliráðstefnumarkaði sem eru á 

stærðarbilinu 300 til 500 manns sem líka eru auðvitað til. En ég veit ekki einu sinni 

hvað margar svoleiðis ráðstefnur koma til Íslands yfirhöfuð, en þá er náttúrulega 

að spyrja þetta lið sem er í þessu. En þetta er eitthvað sem þarf að liggja fyrir ef 

þetta er eitthvað sem menn ætla að reiða sig á. Þetta er ekki mjög 

sannfærandi...þetta er bara nákvæmlega eins og ég sagði í upphafi með 

menninguna sko... Það virðist eins og menn hafi ákveðið, sko jú heyrðu menning, 

menning er eitthvað gott, ókei flott, þá hljótum við að búa til vettvang fyrir 

menninguna, þá verður það gott fyrir samfélagið, ókei byrjum að gera það. Núna er 

komið upp sérstaklega í kringum ferðaþjónustuna. A! Túristar koma til landsins 

með gjaldeyri. Ókei, ferðaþjónusta er góð, aha! Þá byggjum við bara vettvang fyrir 

túrista þarna og nú er Hof bara orðin svona túristavettvangur og það er gott. Þá 

græðum við. Þetta er nú bara dýpt hugsunarinnar hún er ekki dýpri en þetta virðist 

vera.“ 

 

Jóhannes segir að fyrir tveimur árum [2008] hafi hann óskað eftir upplýsingum um það 

sem menn hefðu fyrir sér í markaðssetningu á húsinu. Þá hafi hann fengið skýrslu frá 

framkvæmdastjóra og formanni stjórnar Hofs. Þar var uppgefinn ákveðinn rammi af því sem 

framundan væri og hvernig menn ætluðu að markaðssetja húsið, en ekkert í smáatriðum. 

Jóhannes gagnrýnir einnig áætlanagerð hjá bænum almennt og vildi fá greiningu á því af 

hverju kostnaður við byggingu hússins hefði farið svona langt fram úr áætlun. Hann veit þó að 

að hluta til vegna þess að kostnaður jókst þegar húsið stækkaði í meðförum. Hann segir að 
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það sé ekki eðlilegt að byggingar á vegum bæjarins fari 100, 200 eða jafnvel 300% fram úr 

þeim kostnaði sem áætlaður er frá fyrstu skýrslum verkfræðistofa. Í þessu samhengi vildi 

Ingibjörg Ösp benda á að framkvæmdastjóri og forstöðumaður stjórnar Hofs hófu ekki störf 

fyrr en í október 2008 og einnig að samningur við Akureyrarbæ var ekki til fyrr en í apríl 

2009. Það hafi því ekki verið hægt að vinna markaðsáætlun fyrr en hægt var að sjá hvaða 

fjármunir yrðu settir í verkið af hálfu þessara aðila.  

 

María segir að í byrjun hafi þetta átt að vera tónlistar- og ráðstefnuhús og verið hannað 

sem slíkt:  

,,Magnús Geir sem var leikhússtjóri hérna... fór inn þessa vinnu til að reyna að gera 

húsið að meira leikhúsi en var nokkurn tímann reiknað með og það eru allskonar mál 

eins og hljóðmál og ljósamál og bara sviðið sjálft, þú veist.  Þó hljómsveitir geti til 

dæmis haldið tónleika og ráðstefnur verið á gólfi sem er parketlagt þá er það alls ekki 

sniðugt fyrir leiksýningar. Og allar dyr inn á sviðið fyrir stórar leikmyndir til dæmis það 

er allt komið til vegna þess að hann kom því til leiðar. Hann fékk með sér fagaðila úr 

leikhúsinu, leikmyndahönnuð, ljósahönnuð og tæknimann LA og þeir komu í sameiningu 

með tillögur að ýmsum breytingum sem henta leikhúsinu betur, en skaða aðra starfsemi 

ekki neitt. Ef  þetta hefði ekki gerst þá hefði verið mjög óspennandi að fara inn í þetta 

hús með leiksýningar. Þá hefði stóri salurinn eingöngu hentað fyrir tónleika og 

ráðstefnur. Þannig að leikhúsfólk framtíðarinnar sem kemur í Hof til að setja upp 

leiksýningar á Magnúsi Geir, Birni Bergsteini Guðmundssyni ljósahönnuði, Snorra Frey 

Hilmarssyni leikmyndahönnuði og Gunnari Sigurbjörnssyni tæknistjóra LA margt að 

þakka.“  

 

Valdísi finnst umfang framkvæmdarinnar allt of mikið og framkvæmdin sjálf úr takti við 

það sem hefur tíðkast í menningarstarfsemi á Akureyri: 

,,Tómas Ingi lofar öllum að fá menningarhús þá líta menn strax til Sinfóníunnar 

sem er búin að vera á götunni alltaf hreint og síðan verður yfirbyggingin svo 

svakaleg, þetta er svo ,,2007-legt“ allt saman. Og við sem erum búin að vera í 

grasrótinni svona ofboðslega lengi og nýta hvert einasta rými vel og hugsa inn í 

rýmin en ekki breyta rýmunum utan um hugmyndina. Þannig finnst mér Hof hafa 

farið öfugt að og núna standa þeir frammi fyrir að hafa ekki efni á að gera þetta. 

Og hvað gera þeir þá? Jú það er byrjað að klípa af hinum sem eru búnir að standa 

sig vel sko eins og listasafnið og leikfélagið, menningarmiðstöðin og sinfónían sjálf. 

Það er semsagt tekin af þeim fjárveiting sem er varið í það að klára þennan klump. 
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Það er verið að hafa fé af þeirri lista- og menningarstarfsemi sem hefur gengið og 

gengið vel til þess að klára klumpinn“ 

 

Af öllu þessu má sjá að þó vissulega séu til gögn um húsið sem höfundur þessarar ritgerðar 

hefur séð þá eru þau nánast eingöngu um rýmisþörf. Af allri þessari gagnrýni má einnig draga 

þá ályktun að líklega hefði verið best að ákveða hvað á að byggja og fyrir hvað áður en það er 

byrjað að byggja og gefa sér meiri tíma í undirbúningsvinnu. 

 

7.5.2. Gagnrýni á starfsemi og stjórn hússins 
 

Bæði Valdís og Guðmundur Óli eru algerlega ósammála þessari stefnu og finnst eins og þeir 

sem ákváðu að byggja Hof þori ekki að veðja á þann hest sem húsið er byggt fyrir. Listamenn 

eigi að taka áhættuna sjálfir við að koma og stjórnin ætli þannig að selja listamönnum afnot af 

aðstöðunni. Valdís og Guðmundur Óli eru bæði hrædd um að gífurlegur kostnaður af 

byggingunni muni koma niður á þeirri listastarfsemi sem þar á að fara fram:  

,,Og mér finnst vera þversögn í því að það er sagt já við ætlum að byggja hérna 

hús undir svona starfsemi, en við ætlum ekki að veðja á þessa starfsemi samt, við 

ætlum ekki að setja kraftinn í það. Við ætlum bara að hafa húsið og vona að 

krafturinn komi annarsstaðar frá... það á margt eftir að koma í ljós eftir að þetta er 

komið í gang...Já og eins og ég sé þetta núna þá sýnist mér að þetta sé meira að 

færast í þá áttina að við séum, ja verðum nánast eins og hver annar “framleiðandi 

listviðburða”, þetta asnalega orðfæri, jæja. Þú veist bara hvaðan sem er, að við 

séum í rauninni í svipaðri stöðu eins og aðrir, nema að vegna þess að við erum að 

nota húsið, væntanlega, oftar en aðrir þá til tónleikahalds. Þá verðum við með 

skipulagða, að okkar dagskrá sé skipulögð lengra fram í tímann og að okkar 

dagsetningar séu festar fram í tímann“ (Guðmundur Óli Gunnarsson, 2009). 

 

,,Að ráða markaðsmanneskju sem á að sinna öllu og engan listrænan stjórnanda 

gengur ekki upp það er verið að spara aura og fleygja krónunum þegar farið er 

svona að. Það átti að spara með því að ráða eina manneskju. Þetta er tónlistarhús, 

eða ég hélt það, þá þarft þú að ráða listrænan stjórnanda og það þarf að byrja að 

plana þrjú ár fram í tímann hvað þú ætlar að hafa þarna. Það hefur ekki verið gert 

og meira að segja eftir að þeir ráku sig á þetta í Reykjavík í tónlistarhúsinu þar, að 

það hafði gleymst að ráða listrænan stjórnanda, ja miðað við plönin þá var nú 

alveg eitt og hálft ár þangað til að það átti að vera full klárað, þannig að þeir réðu 



60 
 

hann bara alveg einn tveir og þrír. En þar kom fram í umræðunni að það yrði að 

vera í að minnsta kosti í þrjú ár fyrirfram, en það hefur ekki verið tekið mark á því 

hér. Þú bara smíðar ekki tónlistarhús án þess að hafa listrænan stjórnanda og svo á 

að selja þarna inn og allir sem eru eitthvað í þessum tónlistarheimi þeir eru búnir 

að skipuleggja sig þrjú ár fram í tímann. Þess vegna er talað um minnst þrjú ár. 

Sem listrænn stjórnandi þarf að koma að þegar er verið að byggja tónlistar- og 

menningarhús af einhverju tagi. Það þarf að hugsa þetta og gefa því tíma. Ef þú vilt 

fá ungverskan píanósnilling til þess að koma þá þarftu strax að fara að leita að 

fjármunum til að koma honum hingað...Það hefur líka komið fyrir að ég hef fengið 

fyrirspurnir frá stórum aðilum svo sem Sinfóníuhljómsveit Massachusett og ég gat 

ekki tekið á móti þeim en þá hefði verið upplagt á benda þeim á Hof, nema að það 

var ekki til. Þannig eru oft svona umsóknir sem við getum ekki sinnt af því að við 

höfum ekki húsnæðið, en það hefur ekki verið neinn listrænn stjórnandi til að tala 

um svona við. Til dæmis bara spyrja hvort þetta væri eitthvað sem þið gætuð 

hugsað ykkur, bara til að spyrja álits og spá í framtíðina“ (Valdís Viðars, 2009). 

 

Logi Már segist vera ánægður með að það sé verið að byggja svona hús á Akureyri en 

hefði viljað að starfsemi þess væri fjölbreyttari og að húsið væri líkara menningarhúsinu í 

Stokkhólmi:  

,,Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að það er mun auðveldara að reka húsið ef 

það er einver föst starfsemi í því eins og bókasafn, svæðisútvarpið eða leikskóli. 

Vissulega er nú búið að setja slíka starfsemi inn í húsið en það var gert eftir á með 

tilheyrandi aukakostnaði. Því að byggja svona hús það er nú oft tiltölulega auðvelt 

en reksturinn á svona húsi er dýr. Mér finnst þó að það hafi verið jákvæð ákvörðun 

í sjálfu sér að tengja þetta tónlistarskólanum, þá er allavega búið að tryggja að 

þetta sé notað...Þannig að það sem ég hef út á þetta hús að setja er í rauninni fyrst 

og fremst eitthvað sem er of seint að kvarta yfir núna. Það er að menn hefðu átt að 

hugsa húsið öðruvísi, þar getum við kennt pólitíkinni um. Þeir hafa sjálfsagt ekki 

velt fyrir sér neinum öðrum möguleikum bara ákveðið að fara af stað... Það sem ég 

er að tala um er að það hefði átt að byggja undir reksturinn á húsinu. Það í 

rauninni er verið að henda einhverju þarna inn núna bara til að réttlæta það.“ 
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Líkt og Edward, gagnrýnir Jóhannes einnig að það sé jafnvel óraunhæft að fá erlendar 

ráðstefnur í Hof þar sem það verður töluverður kostnaður fyrir ráðstefnugesti að ferðast til 

Akureyrar frá Keflavíkurflugvelli: 

,,Ef við gefum okkur það að ef þú ert með 300 manna ráðstefnu af gestum 

erlendis frá og valið stendur á milli Reykjavíkur og Akureyrar þá kostar átta til níu 

milljónir að fljúga með hópinn til Akureyrar. Sem bætist bara ofan á 

ráðstefnukostnað. Ég á eftir að sjá erlenda aðila sem ætla að koma til Íslands á 

annað borð að borga átta til níu milljónum meira, bara í ferðakostnað, bara til að 

koma til Akureyrar. Það er náttúrulega hægt að gera það ódýrara með því að fara 

með rútu. En þá, aftur á móti, verður að spyrja sig hvort að ráðstefnugestir séu 

tilbúnir að sitja 10 klukkutíma í rútu... Það verður örugglega eitthvað um stórar 

innlendar ráðstefnur sem er auðvelt fyrir okkur hérna að markaðssetja en varðandi 

erlenda pakkann þá er ég ekki bjartsýnn.“ 

 

7.5.3. Gagnrýni á bygginguna sjálfa  
 

Menningarhúsið sjálft er mjög stór og íburðarmikil bygging. Edward hafði skoðun á því:  

,,Hérna á kaffistofunni lýsti ég þessu sem svona ,,fasískum monumentalisma“ 

með ,,postmodern“ ívafi.. Það var í samhengi við það að þegar ég var á ferð um 

Ítalíu þá sá ég ákveðna tegund af byggingum sem eru rosalega stórar og miklar þó 

að þær séu ekkert endilega stórar sko, þá koma þær einhvernvegin þannig fyrir. 

Þær svona ryðjast inn á sjónsviðið. Þær eru stórar og það er ákveðinn stíll í þeim 

sem gerir þær þannig. Ég fór að spyrjast fyrir um þessar byggingar og þá voru 

þetta byggingar sem Mussolini lét reisa fyrir ráðuneyti, stjórnsýsluskrifstofur og 

fleira og þetta fékk nafnið ,,monumetalismi“. Og hann nýtti þetta til þess að 

undirstrika vald síns tímabils og þar kemur ,,fasískur monumentalismi“ og þegar 

þú ert kominn með íslenskt stuðlaberg og rúðuskorin í þetta og svona tunnu sem er 

ekki alveg heil og svo framvegis þá ertu kominn með ,,póstmodern“ ívafið.“ 

 

Logi Már hafði mikið að segja um útfærsluna á húsinu: 

,,Þegar maður skoðaði samkeppnistillöguna þá gat maður ekki betur séð en þetta væri 

svona tiltölulega afstrakt hringur sem svifi svona við vatnsborðið. Svo þegar maður sér 

þetta rísa þá nýta menn sér kannski ekki þá styrkleika sem komu fram í 

samkeppnisverkefninu og tölvumyndunum. Í staðinn fyrir að þessi þunga steinbygging 

svífi semsagt á inndregnum sökklum sem hefði verið hægt að leysa með einhverju 
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ljósadóti þá er bara svona hefðbundin punktlýsing sem gerir ekkert annað en bara ýkja 

þyngdina á byggingunni. Annað sem mér fannst skrítið var að maður var búinn að sjá 

fyrir sér þessa stuðla sem römmuðu bygginguna. Útfærslan er hinsvegar þannig að þeir 

virka ekki nema svona frumklæðning. Það hefði þurft að úrfæra þetta þannig að þetta 

virkuðu sem stórir, þykkir, djúpir stuðlar, en ekki bara eins og flísar á vegg. 

Gluggaísetningin er svona hefðbundin lausn á gluggaísetningu sem gerir þetta minna 

spennandi. Það hefði verið skemmtilegra að leysa það þannig að maður sæi bara glerið, 

en ekki gluggapóstana og svona. Og það er fullt af svoleiðis hlutum sem mér finnst vera 

veikleiki á byggingunni. En það er bara það sem mér finnst, það gerir hana ekki verri að 

nota, mér finnst það bara pínu synd því að uppleggið fannst mér spennandi...ég er dálítið 

svekktur á að útfærslan hafi ekki tekist algerlega 100 prósent. Þú veist þetta er alveg 

mjög fínt hús og langt yfir meðallagi, en við erum hinsvegar að tala um byggingu sem 

verður byggð einu sinni á 100 árum. Maður byggir ekki svona dýra byggingu aftur á 

Akureyri næstu áratugina og þá finnst mér að maður eigi ekkert að spara. Menn taka 

ákvörðun um að byggja menningarhús í miðbænum eða kirkju í miðbænum, einhverja 

svona stóra opinbera byggingu þá eiga menn bara að tjalda öllu sem til er. Því að 

byggingarkostnaðurinn er ekki stóri erfiðleikaþátturinn heldur að reka hana og ég hef 

ekki áhyggjur af því þó að þetta sé að breytast eitthvað á leiðinni það er nú bara 

eðlilegt.“ 

 

7.6. Ýmsar vangaveltur 
 

7.6.1. Hvað er óljóst og hver eru álitamál varðandi húsið?  
 

Stóra spurningin hjá flestum viðmælendum snýr að því hvernig muni ganga að reka húsið. 

Freyja Dögg lýsti þessu vel:  

,,Það er margt óljóst með hvernig starfsemin verður þó að það sé búið að setja 

það niður á blað, því að þú veist aldrei hvernig starfsemin verður fyrr en þú ert 

farin að nota það. Og það mun alltaf mótast af notendunum og þeim sem sækja 

viðburðina eða þeim sem standa fyrir viðburðum þarna. Það er ekkert mjög óljóst 

hvernig við sjáum þetta fyrir okkur en þá er eiginlega á sama tíma allt mjög óljóst. 

En starfsemin er nokkuð ljós. Við erum búin að fylla upp í öll rými og við sjáum 

alveg fyrir okkur hvernig húsið verður notað en svo er bara að sjá til hvernig það 

gengur upp.“ 
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María er líka kvíðin yfir rekstrarhliðinni: 

,,Það á alveg eftir að koma í ljós hvernig gengur að reka þetta dýra hús. Í því árferði 

sem nú ríkir á okkar fagra landi, þá ber ég kvíðboga fyrir rekstrinum. En auðvitað getur 

verið að það verði nóg af fólki sem vill koma og halda tónleika eða sýna leiksýningar í 

húsinu, og getur borgað þá leigu sem upp er sett, sem er ekki lág. Vonandi verður það 

raunin. Það er líka lögð mikil áhersla á að fá alls kyns ráðstefnur inn í húsið, bæði 

íslenskar og alþjóðlegar, og þær ættu að borga sæmilega. En þá kemur maður að öðru 

máli og það eru hótelrými á Akureyri. Ef á að bjóða Hof undir stórar alþjóðlegar 

ráðstefnur þurfa að vera til fleiri hótel, og jafnvel er oft krafan frá alþjóðlegum 

fyrirtækjum sem halda ráðstefnur, að til staðar séu fimm stjörnu hótel! Þannig hótel eru 

ekki til á Akureyri í dag. Þetta finnst mér allt ofboðslega óljóst og ég hef ekki séð lausn 

á. En kannski eru komin af stað plön með byggingu fleiri og flottari hótela, ég þekki það 

bara ekki. En mér finnst þetta vera pínu óþekkt stærð í þessu dæmi.  Svona þetta x í 

framtíðinni sem maður sér ekki fyrir.“ 

 

Valdís talaði einnig um þetta:  

,,Það er spurning ef að það er ekki verið í samstarfi með rekstur þess á stærra svæði 

þá er vafasamt hvort það getur rekið sig og ef þú ert orðinn háður því að leigja það 

Pétri og Páli þá hlýtur sú starfsemi sem upprunalega átti að vera þarna eins og 

Sinfónían og kannski Leikfélagið, að þurfa að víkja fyrir leigu. Sú er hættan. Það á 

enginn að græða á listastarfsemi, listin er alltaf í kreppu. Ég vona að Hof eigi ekki eftir 

að enda á því að verða ráðstefnuhús með stöku sinfóníutónleikum.“ 

 

Guðmundur Óli hefur áhyggjur af því að húsið muni vera óaðgengilegt af því það sé svo 

dýrt að fara inn í það. Að kórar og aðrir muni halda áfram að syngja þar sem þeir eru að 

syngja nú því að það kosti miklu minna? Guðmundur Óli segir að það þurfi einnig að vera 

einhverjum hjartans mál hvaða listræna starfsemi fer fram í húsinu og sá einstaklingur þurfi 

virkilega að brenna fyrir því máli. Ekki bara einhver sem komi einstaka sinnum með 

uppástungur: ,,Ég sé ekki alveg hvar það afl er og ég sé ekki að það sé verið að koma því á 

koppinn. Það er kannski verið að því, ég bara veit það ekki.“ 

 

7.6.2. Fyrir hvaða landsvæði er menningarhúsið? 
 

Það virðist vera töluvert á reiki hvort Menningarhúsið Hof sé menningarhús Akureyringa eða 
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menningarhús fyrir Norðurland. Valdís sagði að auðvitað ætti þetta hús að vera fyrir alla 

Norðlendinga því húsið sé fyrst og fremst byggt undir Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og í 

henni sé fólk frá öllu Norðurlandi. Það sama eigi við um Tónlistarskólann, hann þjóni öllu 

Norðurlandinu líka. Upplýsingamiðstöð ferðamála verði staðsett í húsinu og vonandi muni 

fólkið þar einnig veita upplýsingar um allt Norðurland. Nú þegar kreppir að er farið að tala 

við sveitarfélögin í kring, sem er jákvæður hlutur í augum Valdísar. Guðmundur Óli segir það 

vera á ábyrgð Akureyringa að ,,merkja vagninn rétt“ eins og hann orðaði það. Það sem hann á 

við með því er að það sé ekki á ábyrgð þeirra sem búa á Raufarhöfn að segja að þetta sé 

menningarhúsið þeirra, heldur séu það Akureyringar sem keyri vagninn og þeir verði að 

merkja hann rétt eða merkja hann eins og þeir vilja merkja hann. 

 Ingibjörg Ösp talar einnig um mikilvægi þess að ná til fólks utan Akureyrar en segir að 

markaðssvæði hússins sé ekki sérstaklega skilgreint. Hún segir jafnframt: 

,,Það skiptir okkur hinsvegar mjög miklu máli að skapa ákveðna sátt og fá 

ákveðna viðurkenningu frá svæðinu hérna í kring og þá er ég ekkert bara að horfa 

á Eyjafjörð. Við erum líka með viðburði fljótlega eftir opnun þar sem við erum að 

bjóða kórum af öllu þessu svæði. Þannig að fólk bara fjölmenni úr helstu sveitum 

Norð-Austurlands til þess að horfa á kórana.“ 

 

Að mati höfundar er mjög mikilvægt að það þetta atriði sé skýrt hjá sem flestum því að líkt 

og óperuhúsið í Sydney er líka tákn fyrir alla Ástralíu ætti menningarhúsið Hof að vera tákn 

fyrir allt Norðurland. Það er mikilvægt upp á ímynd og markaðssetningu svæðisins sem 

heildar. 

 

7.6.3. Álit viðmælenda á tilkomu hússins 
 

Líklegt er að álit flestra á Menningarhúsinu væri öðruvísi ef landið væri ekki að ganga í 

gegnum efnahagslega niðursveiflu. Þó eru flestir bjartsýnir á að húsið eigi eftir að hafa jákvæð 

áhrif á menningarlífið í bænum til lengri tíma litið. María og Jóhannes töldu mjög mikilvægt 

að fyrst það hafi verið ákveðið að klára húsið yrði að myndast jákvæðni gagnvart því og 

samstaða um að láta þetta ganga upp. Hjalti Jón tók svo til orða varðandi þetta mál:  
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,,Ég er ánægður með þetta hús og vil bara standa á þessu því að við snúum ekki 

við, við hættum ekki við þetta allt núna, við verðum bara að klára þetta. Ég held að 

eftir nokkur ár munum við ekki sjá hvernig við fórum að áður.“ 

 

Jóhannes sagði: 

,,Þó að ég sé kannski ekki helsti aðdáandinn í kring um þetta þá geri ég mér 

samt grein fyrir því að það verður að myndast jákvætt andrúmsloft. Líka til þess að 

fólk fari að nota húsið. Það má ekki bara fara í fýlu gagnvart þessari byggingu eins 

og maður óttast að fólk geri því að ég heyri í mörgum sem eru bara fúlir út í að við 

skulum vera að byggja þetta núna á þessum tímum þegar við eigum erfitt 

efnahagslega. En það verður náttúrulega margt í þessu húsi. Þar verður 

Tónlistarskólinn, Akureyrarstofa með sína starfsemi. Það verða tveir tónleikasalir 

stóri og litli. Það verður veitingaaðstaða þarna. Það verður vonandi hægt að bjóða 

upp á eitthvað fyrir ferðamenn og túrista sem að þangað munu sækja. Svo að þetta 

verður mjög líflegt hús, það er ekki hægt að efast um það.“ 

 

María komst svona að orði: 

,,Ég segi fyrir mig að ég hefði verið glaðari ef menningarhúsið hefði verið opnað á 

öðruvísi tímum, sem var náttúrulega hugmyndin þegar það var byrjað á því. En eins og 

staðan er í dag, þá er Menningarhúsið að fara að opna í haust og það er mjög 

spennandi og við erum að fara að opna þarna með stórri og viðamikilli sýningu á Rocky 

Horror söngleiknum. Við förum full af orku og gleði af stað með hann, það er verkefni 

sem við höfum þegar gert ráð fyrir í okkar fjárhagsáætlunum. LA fær styrki frá ríkinu í 

gegnum Menningarsamning ríkisins og Akureyrarbæjar og það fjármagn er hluti af 

okkar rekstrarfé. Annars rekstrarfjár sem við þurfum öflum við sjálf. En fyrst ég er farin 

að ræða fjármál, þá erum við hjá LA auðvitað, eins og aðrar menningarstofnanir í 

landinu í miklu limbói. Ekki er enn hægt að fá nein afgerandi svör frá ríkinu um hvort 

styrkir þess haldast óbreyttir eða hvort skorið verður niður. Þetta hangir að sjálfsögðu 

saman við uppsetningar okkar í samkomuhúsinu okkar og kannski enn meira í sambandi 

við uppsetningar okkar í framtíðinni í Hofi, því þar er dýrara að setja upp leiksýningar. 

En ég er bjartsýn að eðlisfari, og allt mitt fólk hjá LA er duglegt, kraftmikið og 

útsjónarsamt, þannig að við höldum ótrauð áfram að vinna að góðri list fyrir fólkið.“ 

 

Þrátt fyrir að Jóhannes hafi gagnrýnt margt varðandi húsið er hann ekki svartsýnn á framtíð 

þess: 
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,,Og það eru mjög margir mjög svartsýnir á framtíð þessa húss. Ég er það alls 

ekki.. Þetta mun alltaf kosta bæinn dálítið mikla peninga en ég er samt mjög 

bjartsýnn á reksturinn á húsinu að nær öllu leyti. Ég held að þetta verði alveg 

iðandi listamiðstöð og ég efast ekki um að allir Akureyringar sem yfirhöfuð bara 

hafi unun af því að njóta lista, hvort sem það eru tónleikar eða leiklist eða af 

hvaða toga sem það er. Þetta hús á eftir að verða mörgum til mikillar gleði hér í 

bæ. Ég er alveg viss um að þetta á eftir að breyta bæjarásýndinni. Þetta á eftir að 

verða þannig hægt og rólega að þetta á eftir að breytast úr svona hálfgerðu 

skammaryrði í dag í svona rós í hnappagatið á okkur, þegar við förum að jafna 

okkur á öllum áföllum. Þannig á heildina litið, sem að ég veit að margir verða 

mjög hissa á því að ég hef ekki alltaf talað fallega um þetta, þá er ég mjög 

bjartsýnn að flestu leyti og ég er viss um að þetta á að verða bænum lyftistöng 

þegar þetta er komið í gang. Fullt af fólki sem kemur hingað til þess að upplifa 

eitthvað í þessu húsi.“ 

 

Guðmundur sagði: 

,,Þú veist þegar maður er að tala um stöðuna eins og hún er í dag, þá er 

maður kannski upptekinn af því sem manni finnst ekki vera nógu jákvætt. En 

þegar maður ,,súmmar“ aðeins út úr og horfir á þetta í svona stærra ,,spektrúmi“ 

þá er þetta náttúrulega alveg gjörsamlega frábært að þetta hús skuli vera að 

verða að veruleika, já þar er gjörsamlega alveg ,,brilljant“ eins og ég segi. 

Persónulega fyrir mig þá er þetta búið að vera svona 17 ára ferli frá því að ég fór 

að taka þátt í umræðu um húsnæðismál Tónlistarskólans og tónlistar. Svo er aftur 

á móti tvennt sem að mér finnst í rauninni hafa ekki gengið á þann hátt sem ég 

hefði viljað sjá. Það er annarsvegar að ,,prioritera“ peningalegri umsýslu fram 

yfir listræna stjórnun þegar skilgreint er hverskonar framkvæmdastjóra eigi að 

ráða og svo hinsvegar hitt að sú ákvörðun sem tekin var að... sko þegar allt er 

talið þá er þriðjungur hússins skrifstofurými, það finnst mér ekki gott. Það er 

hinsvegar nauðsynlegt að skrifstofur Tónlistarskólans séu þarna og það er frá 

upphafi að Sinfóníuhljómsveitin yrði með skrifstofu þarna sem er ekki mikið stærri 

en þessi sem við erum í núna [um 10m²]. En á einhverjum tímapunkti þá þótt ekki 

lengur skipta máli allar þessar þarfagreiningar Tónlistarskólans og rými skólans í 

húsinu var stórlega minnkað til að koma fyrir talsvert miklu rými undir skrifstofur 

fyrir Akureyrarstofu. Þó er ég ekki að gera lítið úr starfi Akureyrarstofu þó ég 

þekki ekki nógu vel til þar inni til að geta talað um það. En þarna á að vera 
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talsvert mikið skrifstofurými fyrir Akureyrarstofu og það er svona ákvörðun sem 

er tekin eftir á. Húsið var hannað og það var lögð ofboðslega mikil vinna í að 

athuga hvaða rými þyrfti og hvað þyrfti að vera svona og hvað þyrfti mikið af 

svona stofum og hvað þyrfti mikið af svona stofum og hvað þyrfti að vera mikið af 

samspilsherbergjum og húsið var hannað út frá þessu og svo einn daginn þá taka 

menn bara stefnumarkandi ákvörðun um að þetta hafi bara verið vitleysa. Það 

hlýtur að vera þegar það er ákveðið einn daginn, nei þetta þarf ekki, við getum 

bara sett skrifstofur hérna inn í staðin. Og út frá mínum sjónarhóli og þeim sem 

ég stend fyrir og Tónlistarskólans þá er ég náttúrulega mjög ósáttur við að þetta 

skuli hafa gerst. Og það er þetta tvennt sem ég hef áhyggjur af varðandi þetta en 

þetta á allt saman eftir að koma í ljós þegar farið verður að keyra þetta. En þetta 

náttúrulega verður mikil breyting og það verður gaman að fylgjast með því 

hvernig þetta þróast.“ 

 

Valdís tók svo sterkt til orða að ef Akureyrarbær myndi halda áfram að skerða greiðslur til 

starfseminnar í Listagilinu þá gæti svo farið að starfsemin myndi leggjast af, ef allt færi á 

versta veg. Hún vill meina að það hafi farið svo mikill peningur í steypuna að listin sé farin 

að, og eigi eftir að blæða fyrir það, þar sem bærinn sé nú þegar farinn að skerða greiðslur til 

þeirra aðila sem séu búnir að standa sig vel. 

 

7.6.4. Almannarómur 
 

Við gerð þessa verkefnis hefur höfundur heyrt ýmsar sögur um Menningarhúsið. Sumar þeirra 

hafa átt við rök að styðjast en aðrar ekki. Flestir almennir borgarar sem hún hefur talað við eru 

á móti húsinu. Höfundur telur það að miklu leyti stafa af því að mikill niðurskurður er í 

opinberri stofnunum um þessar mundir svo sem í skólum, leikskólum, heilsugæslu og annarri 

þjónustu. Fólk horfir á þetta glæsilega hús, sem er mjög íburðarmikið eins og stendur í 

lýsingu dómnefndar, og veit að það hefur farið fram úr kostnaðaráætlun og er ósátt yfir því að 

það sé verið að setja peninga í þetta hús á sama tíma og verið er að skera niður í málaflokkum 

eins og daggæslu barna. Hjalti Jón talaði aðeins um þetta: 

,,Mörgum finnst þetta alveg óþarfi að vera að byggja svona dýrt hús og það er 

náttúrulega alltaf umdeilanlegt. En svo lendir húsið í miðri kreppunni og allt 

hækkar þetta í verði og margir tala illa um þessa framkvæmd, segja það algjöran 

skandal og ábyrðarleysi að vera að leggja þetta á skattborgara bæjarins... Ég held 

að fólk hafi ekki alveg gert sér grein fyrir því hvernig húsið ætti að vera, hvernig 
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það ætti að líta út, en ég held að það hafi allir gert sér grein fyrir því hvaða 

stafsemi ætti að fara þarna fram. Það var nú síðari tíma ákvörðun að 

Tónlistarskólinn ætti að vera þarna og eins Akureyrarstofa, hvernig húsið ætti að 

líta út og hvar það ætti að vera. Og náttúrulega allar ákvarðanir sem eru teknar. Í 

fyrsta lagi: var rétt að taka ákvörðun um byggingu hússins? Í öðru lagi, það var 

samkeppni um útlitið á því og það allt saman: Var tekin rétt ákvörðun um það? Því 

að mörgum finnst þetta forljótt hús og kalla þetta Menningardolluna. Og í þriðja 

lagi staðsetningin: Sumum finnst staðsetningin alveg síðasta sort. Ókei, hvar hefði 

þetta átt að vera, kannski upp á Sólborg? Svo að þetta er mjög umdeilt, það er 

talað um þetta á götuhornum og í heita pottinum. Allir hafa skoðun á 

Menningarhúsinu. En það er svoleiðis með öll mannanna verk að þegar ákvörðun 

hefur verið tekin þá eru skiptar skoðanir um það hvort hún hafi verið rétt eða 

röng.“ 

 

,,Það er oft í umræðunni um Menningarhúsið að það sé verið að henda í þetta fé 

og þetta kosti svo mikið og þetta sé svo ljótt hús og vitlaust staðsett og svo 

framvegis og svo framvegis. En ég sé í þessu tækifæri. Það er alltaf þannig að 

þegar það kemur eitthvað nýtt inn í sérhvert samfélag þá verða eðlilega skiptar 

skoðanir og deilur um það. Og til marks um það hvað þetta er í rauninni fánýtt fjas 

þá hef ég oft notað þessa samlíkingu við Akureyrarkirkju. Akureyringar rifust um 

það í 30 ár hvort að það ætti að byggja kirkju á þessum stað og hvernig hún ætti að 

líta út og það er enginn, hvorki Akureyringur né Íslendingur, sem vildi hafa hana á 

öðrum stað eða í öðru formi en hún er núna“ (Kristján Þór Júlíusson, 2009). 

 

,,Það er náttúrulega allskonar misskilningur og ranghugmyndir og fólk spyr 

hvað þetta kostar og af hverju þetta hafi hækkað svona, því þetta átti bara að kosta 

1,2 milljarða. En það er náttúrulega ekki hægt að taka svona eina jöfnu úr 

breytunni. Þegar lagt var af stað með 1,2 milljarða þá var verið að tala um svona 

sýnishornahús og þá voru líka hugmyndir um tónlistarskóla annarsstaðar. Þannig 

að allar forsendur hafa breyst“ (Jóhannes Bjarnason, 2010). 

 

,,Og maður heyrir svona útundan sér, en ég veit ekki hvað er rétt í því, að það sé 

búið að ýta Sinfóníunni út í horn og Tónlistarskólinn geti ekki fengið aðgang að 

einhverjum sölum þarna nema að borga leigu, til að halda tónleika og svona. En 

það getur verið að það sé búið að ræða þetta eitthvað síðan og þetta hafi verið 
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eitthvað sem mönnum hafi yfirsést “ (Valdís Viðars, 2009). 

 

Ingibjörg Ösp var spurð um það hvers vegna hluta af rými Tónlistarskólans hafi verið 

breytt í skrifstofuhúsnæði. Hún sagði það í rauninni ekki vera þannig:  

,,Skrifstofur Tónlistarskólans voru hérna á annarri hæð svo voru kennslustofur 

uppi og svo var húsið með skrifstofur annarsstaðar. En skrifstofur Tónlistarskólans 

voru færðar upp og í staðin fengu þau kennslustofur á annarri hæðinni við hliðina 

á hinum stofunum og þá eru bara skrifstofurnar. Það er til dæmis mjög ,,ólógískt“ 

að vinnuherbergi kennara og bókasafnið var á einni hæð en skrifstofurnar á 

annarri hæð. En núna er þetta allt saman á einni hæð bara saman og orðin svona 

einn kjarni og í staðin fjölgaði kennslustofunum niðri, við hliðina á öðrum 

kennslustofum sem voru.“ 

 

Í framhaldi af þessu segir Ingibjörg: 

,,Þetta er nákvæmlega vandinn sem við erum að glíma við. Það eru allskonar sögur og 

hugmyndir sem eru í gangi. Ein af þessum sögum, sem er eiginlega uppáhaldssagan mín, 

er að ég hafi fengið 30 milljónir fyrir það að innrétta skrifstofuna mína, eins og þú sérð, 

það er alveg búið að safna hérna og þetta er bara þannig þetta er svo sýnileg framkvæmd 

og hún er svo stór. Hin kenningin eða sagan sem hefur orðið ótrúlega langlíf eru launin 

mín, að ég sé með milljón á mánuði sem er ekki rétt... ég held að ég hafi aldrei á ævinni 

verið á svona lágu tímakaupi, því að maður vinnur 20 tíma á sólarhring og allar helgar 

og öll kvöld og þeir sem til þekkja, ég veit ekki um nokkurn mann sem að öfundar mig af 

þessu tímakaupi. En það þarf að horfa á heildarmyndina...Við erum markvisst að hugsa 

það þannig að reyna að fá fólk til þess að koma hérna inn, þá verður auðveldara að koma 

aftur og auðveldara svona að öðlast viðurkenningu. Það er náttúrulega líka það sem við 

erum að upplifa að þegar við erum að taka á móti gestum sem eru fullir fordóma áður en 

þeir koma inn í húsið, það gjörbreytist þegar það er búið að labba hérna um húsið og 

það er alveg ótrúlega ánægjulegt að upplifa það. Örugglega í raun einhverjir sem hafa 

komið inn, ekki sagt neitt og farið út aftur og ekki verið ánægðir. En það eru ótrúlega 

margir sem sjá ástæðu til þess að hafa orð á því hvað þetta er miklu skemmtilegra og 

flottara og stærra en þau bjuggust við.“ 
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8. Umræður 
 

Til gamans langaði höfundi þessarar ritgerðar að taka saman öll þau viðurnefni á 

menningarhúsinu sem hann hefur heyrt við gerð þessa verkefnis. Sum þeirra hafa áður komið 

fram í verkefninu en önnur ekki. Þau eru Menningardollan, Klumpurinn, Rocky Horror húsið 

og Tunnan. Sumir hafa sagt að við ættum að jafna húsið við jörðu og gleyma því. Höfundur 

þessarar ritgerðar telur það þó ekki skynsamlegt. Húsið er nánast tilbúið og getur stjórnsýslan 

dregið mikinn lærdóm af byggingu þessa hús. Í fyrsta lagi að kanna markaðinn og þörf fyrir 

byggingu sem á að reisa fyrir almanna fé. Í öðru lagi að leyfa öllum hagsmunaaðilum að koma 

saman og ræða málin reglulega svo að ekki myndist misskilningur og tortryggni gagnvart 

framkvæmd, starfsemi eða skipulagsmálum byggingarinnar. Í þriðja lagi að upplýsa 

almenning um þær ástæður aukins kostnaðar vegna hússins, sérstaklega á tímum sem þessum.  

Það er ekkert óeðlilegt við það að mati höfundar þessarar ritgerðar að hin almenni borgari 

reiðist þegar hann heyrir að húsið átti að kosta 1,2 milljarðar og kosti í dag tæplega 4 

sérstaklega með tilliti til efnahagsástandsins. Það verður að fylgja sögunni í hverju breytingin 

felst og hversvegna þær þurftu að eiga sér stað. Það er þó líklega erfitt að viðurkenna það að 

flestar breytingar sem hafa verið gerðar voru gerðar af því að ekki var nógu vel staðið að 

undirbúningsvinnuna. Sem dæmi má nefna að í skýrslu ARTEC fá árinu 2002 kemur 

greinilega fram hve starf sinfóníunnar og tónlistarskólans er svo samofið að nánast ógerningur 

er að hafa þær aðskildar og mikið hagræði af því að þær séu undir sama þaki.  

Í viðtölunum kom greinilega fram hve umdeilt húsið er og hve mikilvægt að það verði náið 

samstarf við alla aðila sem tengjast húsinu því að það myndi hámarka arð og jákvæð áhrif 

hússins á menningarlífið sem og Norðurland allmennt. Einnig má lesa út úr viðtölunum að 

Hof sé tilkomið vegna þess hve menningar og listalífið á Akureyri er sterkt og sé í raun 

viðurkenning á því þrotlausa starfi sem hefur farið fram í Tónlistarskólanum, Listagilinu og 

hjá Leikfélagi Akureyrar. Því er það mikið hjartans mál fyrir þá sem standa að listastarsemi 

bæjarins hvað er þarna og hvernig það mun spila saman við listalífið á Akureyri. Það hefur 

mikil áhrif að nú á tímum kreppir að og það kemur vissulega niður á þeirri menningu sem 

fyrir er. Stjórnmálamenn sjá þetta öðruvísi því að þeir segja að það sé bara verið að taka af 

framkvæmda fé bæjarinnst til að klára þetta, en í raun og veru er þetta auðvitað sami vasinn 

sem fjármagnið kemur úr og hin almenni borgari lítur því svo á að það sé verið að skera niður 

hjá þeim til þess að klára Hof. Valdís lýsti þessu á eftirfarandi hátt. 

 



71 
 

,,Það sem við vitum núna er að það vantar peninga til að klára húsið og þeir 

eru að reyna að ná þessum peningum af okkur. Það er kannski vanhugsað þar sem 

heildar myndin er ekki skoðuð, þú átt ekki að hætta fyrr en þú ert kominn með alla 

þræði málsins. Að hugsa t.d aldrei út í það að ef við níðumst svona á þeim þannig 

að þeim, þau neyðast til að hætta þá er ekkert menningar og listarlíf á Akureyri 

nema Tónlistarhúsið, steypan sem við getum ekki einu sinni rekið. Ef þetta fer á 

versta veg, þá fer þetta svona.. Ef það er enginn kú þá er ekkert skyr... finndu 

rótina, hvaðan kemur þetta þú veist og hversu mikilvægt er að það sé starfandi í 

dag, hversu mikilvægt er að það sé með?“ 

 

Það er þó mat höfundar þessarar ritgerðar að það sé þeim sem standi að menningarhúsinu 

mikið kappsmál að húsið gangi vel, meðal annars vegna þess að Ingibjörg Ösp sagði. 

,,Auðvitað er þetta upp á líf og dauða fyrir okkur sem erum hérna inni... Þó að 

við höfum ekki tekið ákvörðun um að byggja þetta hús eða opna það eða hvað, þá 

er það samt sem áður okkar að gera allt úr þessu sem hægt er. Maður er búin að 

standa hérna í vörn og réttlæta tilvist hússins og þá fjármuni sem fara í þetta og 

auðvitað er það númer eitt tvö og þrjú hjá okkur að sýna fólki fram á að þetta er 

þess virði og þetta verður breyting. Hún verður ekki sýnilega á fyrstu mánuðunum 

þetta verður pínu breyting og þetta tekur nokkur ár fyrir alla að átta sig á nýrri 

stöðu og fyrir okkur að markaðssetja okkur svona. en bara auðvitað við verðum 

dæmd af okkar störfum hér þannig að við viljum auðvitað að þetta gangi bara 

vel.“ 

 

Höfundur þessarar ritgerðar telur að það hefði verið hægt að með betri undirbúningsvinnu 

hefðir verið hægt að spara töluverða fjármuni. Það er svolítið eins og menn hafi reynt að búa 

til hús sem passaði inn í fjárhagsrammann til að koma því í gegn að það væri byrjað að 

byggja, en síðan farið að hugsa um leiðir til þess að koma allskonar starfsemi inn í þetta. Eins 

og kom fram í tveimur viðtölum þá var húsið fyrst og fremst hugsað eins og salurinn í 

Kópavogi. Þó vissulega hafi önnur menningarhús verið skoðuð þá er það mitt mat eftir að 

hafa skoðað önnur menningarhús í gegn um veraldarvefinn að það hefði verið hægt að fá fleiri 

hugmyndir um starfsemi hússins. Það sem er einkennandi fyrir þetta hús er hvað það á að vera 

mikil starfsemi tengd ferðaþjónustu sem er ekki algengt í öðrum menningarhúsum. 
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Það eina sem vantar í starfsemi hússins að mati höfundar er skipulögð dagskrá fyrir börn í 

mörgum hinna húsanna var skipulögð dagskrá fyrir börn annan eða þriðja hvern laugardag. 

Það er ekki einungis mikilvægt út frá sjónarhorni markaðarins sem er að venja börnin við að 

koma í húsið til að græða á þeim. Heldur til þess að miðla til þeirra menningararfi Íslendinga 

með því að hafa samsöng einu sinni í mánuði eða sýna barnaleikrit eftir íslenska höfunda eða 

vera með nokkurskonar námskeið þar sem krakkar, unglingar geta komið og búið til 

fjölbreytta list saman eða sitt í hvoru lagi. Þar sem það á ekki að framleiða viðburði á vegum 

hússins er þetta kannski ekki hægt. Það sem er þó mikilvægasta verkefni stjórnvalda og 

aðstandenda hússins að mati höfundar er að skapa samstöðu meðal Akureyringa sem og 

norðlendinga.  Því að það er grundvöllur þess að starfsemi hússins geti gefið samfélaginu sem 

mest bæði fjárhagslega og menningarlega.  

Höfundur þessarar ritgerðar langar einnig til að benda á að það var erfitt að fá gögn frá 

Akureyrarbæ það var ekki fyrr en ég talaði við skjalavörð hjá Háskólaunum á Akureyri að ég 

fékk á hreint við hvern átti að tala til þess að fá opinber gögn um menningarhúsið Hof hjá 

Akureyrarbæ. Skjalavörðurinn benti mér á að tala við Kolbrúnu Magnúsdóttur í afgreiðslu 

skjalastjórnunar sem tók til þau gögn sem voru til um málið. Í þeim skjölum var nóg að finna 

um rýmisáætlanir og þar voru þrjár skýrslur ein frá ARTEC ein frá VSÓ og ein sem var unnin 

af Akureyrarbæ og Menntamálaráðuneytinu en eins og áður hefur komið fram var þar ekkert 

um markaðsrannsóknir á ráðstefnumarkaðnum. Það er þó ekki rétt að starfsmenn bæjarins hafi 

ekki vaðið áfram algerlega umhugsunarlaust. 

 Það sem einnig má gagnrýna er tímasetning byggingarinnar sem er frekar skrítin 

samkvæmt hagfræði kenningu Keynes. Hún segir að það eigi að draga úr ríkisfjármálum í 

þenslu og auka þau í niðursveiflu er byrjað á húsinu í miðri uppsveiflu, sem er þó í takt við 

stefnu ríkisstjórnarinnar á þeim tíma. Þeir stjórnmálamenn sem talað var við gagnrýndu einnig 

að ríkið ætti ekki að taka þátt í rekstri hússins líkt og í Hörpunni, tónlistar og ráðstefnuhúsi 

Reykjavíkur. Reykjavík sé vissulega höfuðstaður Íslands en Akureyri hafi á móti mikilvægu 

hlutverki að gegna fyrir landsbyggðina og eitt verði yfir alla að ganga.  

Þegar heimasíða menningarhússins Hofs er borin saman við þær sem höfundur skoðaði má 

segja að síða hússins standist að mestu leyti allan samanburð og er töluvert ýtarlegri og 

glæsilegri en flestar aðrar síður sem voru skoðaðar. Það eina sem mætti mögulega bæta við 

síðar eru myndir innan úr salnum og reglur um notkun farsíma sem og leiðbeiningar um 

viðeigandi klæðnað og mögulega upplýsingar um siði og venjur í húsinu eins og er á síðu 

óperuhússins í Kaupmannahöfn. Einnig mætti vera reitur þar sem hægt er að hafa samband, 

þó að á síðunni sé vissulega hægt að finna netföng forstjóra og stjórnarmeðlima. Annars er þar 
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að finna allar nauðsynlegar upplýsingar svo sem upplýsingar til fjölmiðla, aðstöðu-, þjónustu-, 

sögu- og starfsemi hússins sem og upplýsingar um veitinga og ferðaþjónustu á Akureyri og 

Norðurlandi öllu. Að mati höfundar þessarar ritgerðar er mjög mikilvægt að það sé skýrt í 

hvort húsið sé menningarhús Akureyringa eða menningarhús Norðlendinga. Því að líkt og 

óperuhúsið í Sydney er líka tákn fyrir alla Ástralíu ætti menningarhúsið Hof að vera tákn fyrir 

allt Norðurland. Það er mikilvægt upp á ímynd og markaðssetningu svæðisins sem heildar.  

Sem framtíðarverkefni væri gaman væri að kanna hvað þeim sem halda ráðstefnur finnst 

um tilkomu hússins og hvaða væntingar þeir bera til þess og hvernig samstarfi milli þeirra 

sem eiga að nota húsið og þeirra sem taka ákvarðanir um framvindu verkefnisins var og er 

háttað. Einnig tekur þessi ritgerð ekki ítarlega á byggingaferlinu sjálfu og samskiptum 

verktaka við Akureyrarbæ eins og höfundur þessarar ritgerðar hefði mátt gera, en það hefði 

orðið of viðamikið eða ítarlegt fyrir þessa ritgerð. Einn viðmælandi stakk einnig upp á því að 

skoða í hvernig efnahagsástandi menningarhús og aðrar stórar opinberar byggingar eru 

byggðar og hvort að það séu einhver einkenni á þeim eftir því. 



74 
 

7. Niðurstöður 
 

Hugmyndin um menningarhúsið er mun eldri heldur en sögubækurnar gefa til kynna því að 

um langa hríð hafa þeir sem eru framarlega í menningarlífinu viljað fá húsnæði fyrir 

sinfóníuhljómsveitina og Tónlistarskólinn hefur lengi verið í ófullnægjandi húsakynnum. Hof 

fer af stað sem verkefni til þess að koma þaki yfir höfuðið að Sinfóníunni og er í raun 

viðurkenning á því öfluga listalífi sem hefur verið að byggjast upp síðustu ár. eftir að 

ríkisstjórnin tekur ákvörðun um að byggja menningarhús í hverjum landshluta fara hjólin að 

snúast og framkvæmd byggingarinnar kemst á skrið. Því þykir fólki sem er búið að bíða eftir 

þessu húsi, jafnvel frá árinu 1992 erfitt að hugsa til þess að sú starfsemi verði látin víkja fyrir 

annarri arðvænlegri starfsemi. Þó er ekki ljóst hvað verður, því að starfsemin er ekki hafin 

enn. 

Ljóst er að kreppan hefur mikil áhrif á húsið ekki einungis vegna þess að allur erlendur 

varningur sem þarf til að klára húsið hefur tvöfaldast í verði og kostnaður við bygginguna því 

mun dýrari en áætlað var. Heldur veldur ákvörðunin um að halda áfram með byggingu hússins 

á sama tíma og mikill niðurskurður er í samfélaginu á öðrum sviðum mikilli togstreitu. Til 

lengri tíma litið er þó líklegt að þetta hús muni hafa jákvæð áhrif á listalífið á Akureyri og efla 

bæinn sem heild. Einnig er það hugsað sem mikilvægur þáttur í markaðssetningu bæjarins 

sem og landshlutanum öllum enda er það einn helsti tilgangur þess að byggja húsið. Til að það 

takist sem best er mikilvægt að allir starfi allir lykil aðilar í menningarlífinu saman því að 

þannig efla stofnanirnar hvor aðra og veða sýnilegri.  

Lykilorðið í starfsemi hússins er fjölbreytni að ólíkir listamenn og fólk upplifi að þeir séu 

velkomnir er mjög mikilvægt. Menningarhúsið Hof opnar nýja möguleika í bæjarlífi 

Akureyrar á fyrir ráðstefnur en einnig fyrir viðburði á listasviðinu sem hafa hingað til verið 

óframkvæmanlegir. Sem dæmi má nefna óperur og fjölmenna söngleiki. Húsið gerir það 

einnig að verkum að nú er hægt að fá mun stærri gestasýningar sem áður var jafnvel vísað frá 

vegna aðstöðuleysis. Í kjölfar byggingu hússins má einnig hugsa sér að danslist á Akureyri 

eflist en það gerist auðvitað ekki af sjálfu sér. Það þarf bara einhverjum að detta það í hug og 

síðan þar að hlúa að starfseminni. Það mun líka vera minjagripaverslun í Hofi með 

menningartengda minjagripi og telur höfundur að einmitt þar geti sú ferðaþjónustustarfsemi 

sem er í Hofi eflt listina þar. 

Fólk í listalífinu hefur áhyggjur af því að vegna þess hve kostnaðurinn við framkvæmdina 

er mikill, muni listalífið líða fyrir það með hárri leigu. Stjórnmálamenn og aðrir eru mjög 

óssammála þessu og segja verðskrána þannig upp setta að öllum verði gert kleift að nota 
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húsið. Þar sem það er ekki búið að birta verðskrá hússins náði höfundur þessarar ritgerðar 

ekki að fjalla eins ýtarlega um þetta málefni og hann hefði viljað.  

Í viðtölunum kom fram mikil gagnrýni á undirbúning og framkvæmd verkefnisins og 

hvernig húsið á að starfa. Þar var mest talað um að það með betri undirbúningsvinnu hefði 

mátt halda kostnaðinum við húsið niðri og tryggja rekstrargrundvöll þess áður en byrjað var 

að byggja það. Einnig voru áherslurnar í rekstrinum gagnrýndar mjög mikið og þeir sem hafa 

lifað og hrærst í listalífinu á Akureyri í langan tíma miklar áhyggjur af því að hin svokölluðu 

markaðsöfl verði hin drífandi kraftur í húsinu en ekki listin sem það var byggt fyrir.  

Með því að skoða önnur menningarhús í ólíkum borgum og bæjum í Evrópu komst 

höfundur þessarar ritgerðar að því að heimasíða menningarhússins Hofs er vel gerð og 

vönduð. Jafnframt með því að gera sambærilega rannsókn áður en farið var út í að byggja 

húsið hefði auðveldlega mátt sjá að svona hús bíður upp á mun meiri möguleika en sú 

fyrirmynd sem farið var eftir í upphafi sem var Salurinn í Kópavogi. Þær breytingar sem hafa 

orðið á húsinu í byggingarferlinu eru jákvæðar en að mati höfundar hefði verið betra og 

hagkvæmara að klára hugmyndavinnuna áður en farið var að hella steypunni. 
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