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Ágrip 

Viðburðatengd ferðaþjónusta er ung grein ferðaþjónustunnar og lítt rannsökuð hér á landi. 

Viðburðir flokkast þó að stórum hluta undir menningartengda ferðaþjónustu. Í fræðilegri 

umfjöllun verður fjallað um menningartengda ferðaþjónustu í samræmi við landsvæðið sem 

um ræðir. Í rannsókn þessari er horft sérstaklega til skipulags- og undirbúningsferlis 

smáviðburða á landsbyggðinni. Rannsóknin var gerð með tilliti til heimildamyndahátíðarinnar 

Skjaldborgar sem haldin er á Patreksfirði ár hvert. Hátíðin hefur verið haldin fjórum sinnum 

og er enn í stöðugum vexti. Rannsóknin var unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum þar 

sem hálfstöðluð viðtöl voru tekin við aðstandendur hátíðarinnar. Þeir veittu höfundi innsýn í 

störf sín við hátíðina. Skjaldborgarhátíðin er áhugavert rannsóknarefni að því leyti að hún er 

ung, ennþá í þróun og er skipulögð og undirbúin af aðilum í mikilli fjarlægð hver frá öðrum. 

Auk þess hefur þetta svið ferðaþjónustu og viðburðastjórnunar verið lítið rannsakað hérlendis. 

Markmið rannsóknarinnar er að sýna fram á hvernig skipulag og undirbúningur smáviðburða 

fer fram og til stuðnings er notast við fræðilegt efni því tengt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu fram á að almennur undirbúningur, skipulag og verkaskipting skipta mun meira máli en 

eiginleg markaðssetning. Í niðurstöðum kom einnig fram hvað Patreksfjörður hefur upp á að 

bjóða sem gerir staðinn hentugan fyrir hátíð af þessu tagi. Fram kemur að aðstaða fyrir gesti 

er takmörkuð en tillögur höfundar og hugmyndir aðstandenda um úrbætur verða lagðar fram. 

Einnig verða settar fram hugmyndir höfundar og vangaveltur varðandi hátíðina í samanburði 

við aðra viðburði af sambærilegri stærðargráðu. 

Lykilhugtök: Menningartengd ferðaþjónusta, viðburðatengd ferðaþjónusta, 

viðburðastjórnun, kvikmyndahátíð.



Abstract 

Event-based tourism is a young field of study which has not been researched much in Iceland. 

Events are in many cases categorized as a cultural tourism. In the literature review I will 

discuss cultural tourism in accordance with the area in question. In this research the focus is 

particularly on the planning and preperation process  of small scale events in rural areas. The 

research was conducted with respect to the documentary film festival Skjaldborg in 

Patreksfjörður, which is held every year. The film festival has been held for four years and is 

still constantly growing. Qualitative research methods were used with semi-structured 

interviews with the festival’s organizers. They gave me a very good insight into their work in 

relation to the festival. Skjaldborg Film festival is an interesting field of study to the extent 

that the festival is fairly young, still developing and is organized by members at great distance 

from each other. In addition the field of tourism and event management has not been studied 

much in Iceland. The aim of this study is to demonstrate how planning and preparation of 

small scale events is operated and in support a related theoretical material is used. The results 

showed that the general preparation, organization and division of labor is more important than 

actual marketing. The findings also indicate what Patreksfjörður has to offer that makes the 

place suitable for a festival of this kind. It is stated that the facilities for visitors are limited, 

but the author’s suggestions and the operator’s ideas for improvement will be provided. The 

author’s ideas and speculations about the festival, compared to other events of similar size 

will also be presented. 

Key words: Cultural tourism, event-based tourism, event management, film festival. 
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Þakkarorð 
Við vinnslu þessarar ritgerðar fékk ég hjálp frá nokkrum aðilum og vil ég þakka þeim 

sérstaklega fyrir. Leiðbeinanda mínum, Önnu Karlsdóttur, lektor við líf- og 

umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, fyrir góða aðstoð við þróun og uppbyggingu 

hugmyndarinnar, sem og góða og uppbyggilega gagnrýni. Einnig vil ég þakka viðmælendum 

mínum, bæði á Patreksfirði og í Reykjavík kærlega fyrir að gefa sér tíma til að spjalla við mig 

og veita mér innsýn í störf sín. Þetta voru Alda Davíðsdóttir, Geir Gestsson, Guðrún 

Eggertsdóttir, Hálfdán Pedersen og Sara Jónsdóttir. Þeir íbúar á Patreksfirði sem veittu mér 

aðstoð á annan hátt vil ég senda sérstakar þakkir. Þakkir fá Ingveldur Lára Þórðardóttir, 

Kristinn Halldórsson og Sigrún Þóra Björnsdóttir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar. Að lokum vil 

ég þakka vinum og samnemendum mínum fyrir stuðning og hvatningu á meðan á verkefninu 

stóð. 
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Inngangur 
Ferðaþjónustan er ört vaxandi atvinnugrein. Skiptir hún miklu máli fyrir efnahag landsins og 

hefur gegnt enn stærra hlutverki eftir hrun íslensku krónunnar. Þar sem ferðaþjónustan er 

mikilvæg fyrir bæði efnahag og þróun menningar í löndum heimsins er mikilvægt að stunda 

rannsóknir á því sviði til að stuðla að fræðslu og uppbyggingu í greininni.  

  Þrátt fyrir að rannsóknir á ferðaþjónustu og ferðamennsku hafi tíðkast í mörg ár eru 

rannsóknir á sviði menningartengdrar ferðaþjónustu töluvert yngri. Svið menningartengdrar 

ferðaþjónustu er ungt fræðasvið og því eru rannsóknir á því í sífelldri þróun. Samspil 

menningar og ferðaþjónustu getur skapað góðan grunn fyrir atvinnusköpun og nýsköpun 

innan bæjarfélaga eða heilu landanna. Menningarhátíðir geta haft mikla þýðingu fyrir ímynd 

landsins og geta átt þátt í að auka aðdráttarafl landsins sem áfangastað ferðamanna. 

Menningarferðaþjónusta gerir menningu að vörumerki sínu og dregur að sér ferðamenn sem 

vilja fræðast um framandi menningu eða upplifa listir eða mat framandi landa. Lífsstíll og 

menning þjóða er orðin að aðdráttarafli eins og segja má um náttúru og landslag. Fólk sækir 

ekki bara í fallega náttúru heldur ferðast það til annarra landa til þess eins að fara á hátíð, 

sýningu eða aðra menningarlega viðburði sem landið býður uppá.   

  Markmið þessarar rannsóknar er að skoða Skjaldborgarhátíðina á Patreksfirði út frá 

skipulagi og undirbúningi. Hátíðin er haldin á ári hverju um hvítasunnuhelgina og nýtur hún 

vaxandi vinsælda. Rannsóknin verður unnin með það að markmiði að kynnast því hvernig 

undirbúningur hátíðarinnar fer fram. Reynt verður að sýna fram á hvernig skipulagi og 

framkvæmdaferli hefur verið háttað frá upphafi og hvort eitthvað hafi breyst í tímans rás. Að 

auki verður fjallað stuttlega um sambærileg dæmi frá öðrum kvikmyndahátíðum og dæmin 

borin saman í samræmi við markmið rannsóknarinnar. Áhugavert verður einnig að sjá hvernig 

hátíðin hefur lagað sig að staðsetningunni og af hverju þessi staður var valinn fram yfir annan. 

Einnig er áhugavert að vita hvernig heimamenn hafa brugðist við hátíðinni sem nú verður 

haldin í fimmta sinn. Rannsóknin var unnin með eigindlegum aðferðum þar sem viðtöl voru 

tekin við fimm aðstandendur hátíðarinnar. Viðtölin fóru ýmist fram á Patreksfirði eða á 

höfuðborgarsvæðinu.  

  Rannsóknarspurningar sem hafðar verða að leiðarljósi eru; hvernig er haldið utan um 

viðburð af þessu tagi og hvernig er undirbúningi háttað, hvernig fer undirbúningsvinnan fram 
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með tilliti til fjarlægðar og þjónar hátíðin einhverju langtímamarkmiði? Hugur verður leiddur 

að því hvort efnahagsástandið á Íslandi hafi haft einhver áhrif á framkvæmd hátíðarinnar. 

Skjaldborgarhátíðin á Patreksfirði er áhugavert rannsóknarefni vegna smæðar hennar og ungs 

aldurs. Hátíðin er ennþá í þróun og margt sem býr að baki í undirbúningi og skipulagningu 

hennar. Tvær heimildamyndir hafa verið gerðar um hátíðina og öðlast hún fleiri áhangendur 

með hverju árinu og er hún því verðugt rannsóknarefni. 
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1 Menningartengd ferðaþjónusta á 
Vestfjörðum 

Samkvæmt skýrslu sem gerð var árið 2008 um ferðahegðun ferðamanna á Vestfjörðum kom í 

ljós að flestir ferðamenn á Vestfjörðum sækja í náttúru, hvíld og útivist. Einungis 4,3% 

ferðamanna sem spurðir voru ferðuðust til Vestfjarða til að sækja í menningarviðburði. Af 

þessu má sjá að framboð menningartengdrar 

ferðaþjónustu á Vestfjörðum er af skornum skammti, 

eða ennþá óþekkt meðal ferðamanna. Áhugavert var að 

lesa í niðurstöður rannsóknarinnar því að þátttakendur 

voru beðnir um að greina frá því hvað þeir vildu helst 

fræðast um á Vestfjörðum og kom menning mjög vel út 

eða með 74% fylgi. Þetta sýnir að þó svo að 

menningarviðburðir séu ekki til staðar er áhuginn fyrir 

hendi og það ber að nýta (Rannsókna- og fræðasetur 

Háskóla Íslands á Vestfjörðum, 2008).   

  Menningarráð Vestfjarða var stofnað árið 2007 og hefur það hlutverk að efla 

menningarstarf á Vestfjörðum. Samkvæmt stefnumótunarskýrslu sem gefin var út árið 2007 

er markmiðið að:  

  ,,Áfram verði unnið að gerð menningarsamninga við sveitarfélög. Stuðlað verði að 

auknu samstarfi safna á landsbyggðinni innbyrðis og við höfuðsöfn. Skoðaðir verði 

möguleikar þess að nýta nýja tækni, m.a. stafrænt sjónvarp, við gerð og miðlun menningar- 

og sjónvarpsefnis af landsbyggðinni” (Menningarráð Vestfjarða, 2007, 3).  

  Auk þess var lagt upp með að auðga menningarvitund á Vestfjörðum, efla samstöðu 

innan sveitarfélaga og efla starfsvettvang, svo eitthvað sé nefnt (Menningarráð Vestfjarða, 

2007). Þessi markmið  voru höfð í forgrunni þegar samstarf hófst við fulltrúa 

sveitarfélaganna. Árið 2009 var gerð úttekt á starfi Menningarráðs Vestfjarða og var þar talið 

að vel hefði tekist til og menningarvitund og fræðsla aukist til muna á eins stuttum tíma og 

raun bar vitni. Tekjur Menningarráðs hafa verið nýttar í starfsemi ráðsins og til styrkja til 

einstakra menningarviðburða víðsvegar um Vestfirði. Fleiri umsóknir berast á ári hverju en 

úthlutað er. Til dæmis bárust 178 styrkbeiðnir árið 2009 en aðeins 84 þeirra fengu jákvæða 

Mynd 1 Vestfjarðakjálkinn	  
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afgreiðslu (Menningarráð Vestfjarða, 2010a). Fyrir árið í ár (2011) er gert ráð fyrir að um 30 

milljónum króna verði veitt í menningarstyrki en við þetta má bæta að Skjaldborg 2010 hlaut 

einnar milljónar króna styrk (Menningarráð Vestfjarða, 2011 & Menningarráð Vestfjarða, 

2010b). 
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2 Skjaldborg 
Skjaldborgarhátíðin var fyrst haldin árið 2007 á Patreksfirði í gömlu, en uppgerðu bíóhúsi við 

Aðalstræti 27. Bíóhúsið hefur gengið undir nafninu Skjaldborg og dregur hátíðin því nafn sitt 

af húsinu. Hátíðin verður haldin í fimmta skipti í ár, árið 2011. Þema hátíðarinnar er að sýna 

einungis íslenskar heimildamyndir. Mikil gróska hefur verið í gerð heimildamynda hér á 

landi, sem og erlendis, og því tilvalið að hafa í öndvegi þær stórgóðu heimildamyndir sem 

íslenskir kvikmyndagerðarmenn hafa upp á að bjóða. Hátíðin er haldin um hvítasunnuhelgina 

ár hvert. Hátíðinni er ætlað að vera vettvangur kvikmyndagerðarmanna til að hittast og 

skiptast á skoðunum um myndirnar sem sýndar eru (Skjaldborg, 2010). Hefur því verið fleygt 

fram í tengslum við Listahátíð í Reykjavík að fyrir frumkvæði 

aðstandenda hátíðarinnar sé Patreksfjörður orðin höfuðborg 

heimildamyndarinnar á Íslandi (Listahátíð í Reykjavík, 2010). 

Þó ber ekki að vanmeta möguleika smábæja á landsbyggðinni að 

hasla sér völl á sviði menningar. Þessu til stuðnings má til dæmis 

skoða Ísafjörð og rokkhátíðina Aldrei fór ég suður, en sú hátíð 

hefur skapað sér sess í íslenskri tónlistarmenningu.   

  Að hátíðinni lokinni er mynd Skjaldborgar valin af 

áhorfendum og hlýtur vinningsmyndin verðlaunagrip sem 

smíðaður er af heimamanni, Einari V. Skarphéðinssyni og var 

því ekki annað viðeigandi en að verðlaunagripurinn bæri 

nafnið ,,Einarinn”.   

  Heimildamyndir hafa átt erfitt uppdráttar þegar kemur að sýningu, það kemur sjaldan 

fyrir að þær séu sýndar í bíóhúsum höfuðborgarsvæðisins og því er það mikið tækifæri fyrir 

framleiðendur heimildamynda að forsvarsmenn Skjaldborgar hafi ákveðið að sýna einungis 

heimildamyndir á hátíðinni (Skjaldborg, 2010).  

  Á fyrstu hátíðinni voru sýndar 27 íslenskar heimildamyndir og voru aðstandendur 

mjög hissa yfir gríðarlegri aðsókn á fyrstu hátíðinni. Dagskráin spannar þrjá daga, frá 

föstudegi til sunnudags. Heiðursgestur hátíðarinnar getur verið bæði íslenskur og erlendur og 

er hann valinn af kvikmyndafólkinu sem að hátíðinni kemur og kynntur stuttu áður en hátíðin 

er sett. Einu erlendu heimildamyndirnar sem leyfilegar eru til sýningar á hátíðinni eru myndir 

Mynd 2 ,,Einarinn” 
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heiðursgestsins. Heiðursgesti er að sjálfsögðu boðið á hátíðina og fá þar ungir 

kvikmyndagerðarmenn tækifæri til að ræða við viðkomandi um hin ýmsu málefni er snúa að 

heimildamyndum (Skjaldborg, 2010). Á mynd 4 hér að neðan má sjá lista yfir þær 

heimildamyndir sem sýndar voru á fyrstu hátíðinni og hátíðinni árið 2010. Allar myndir eru 

íslenskar nema annað sé tekið fram. 

 

  

Eins og sjá má á mynd 4 er víða farið í gerð heimildamynda og fjölbreytnin mikil. Á fyrstu 

hátíðinni var Þorsteinn Jónsson heiðursgestur og sýndi hann sex myndir úr sinni framleiðslu. 

Frá upphafi hafa heiðursgestir verið; Þorsteinn Jónsson (2007), Albert Maysles frá 

Bandaríkjunum (2008), Þorfinnur Guðnason (2009) og Katrin Ottarsdottir frá Færeyjum 

(2010).   

 Hálfdán Pedersen og Sara Jónsdóttir hafa séð um að skipuleggja auglýsingamál og val 

á heimildamyndum sem komast á hátíðina og starfa þau á höfuðborgarsvæðinu. Aðspurð um 

hvort innsendar heimildamyndir séu valdar inn á hátíðina út frá einhverju fyrirfram ákveðnu 

þema sagði Hálfdán;  

Mynd	  3	  Listi	  yfir	  heimildamyndir	  sýndar	  á	  Skjaldborg	  árin	  2007	  og	  2010	  
(Skjaldborg,	  2007	  &	  Skjaldborg,	  2010)	  
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,,það er ekki beinlínis af okkar hálfu en það hafa myndast þemu á hverju 

ári. Til dæmis eitt árið var rosalega mikið um náttúru- og dýralífsmyndir, 

alveg yfirgnæfandi áberandi á þeirri hátíð og svo annað árið var kreppan 

mjög áberandi, það er bara einhvernveginn eins og tíðarandinn er hverju 

sinni og hvað fólk er að gera.”  

Bíósalurinn er nýlega uppgerður og tekur um 175 manns í sæti. Innra útlit hússins minnir á 

gamaldags kvikmyndahús og er það talinn stór hluti af stemningunni sem skapast þegar fólk 

stígur inn í salinn. Húsið sjálft var reist á árunum 1934-1935 en var innréttað að nýju sem 

bíóhús árið 1980 (Skjaldborg, 2010).  

2.1 Saga og upphaf 
Hátíðin var, sem áður sagði, haldin í fyrsta skipti árið 2007 og hefur verið haldin ár hvert 

síðan. Hugmyndin að hátíðinni kom hálfpartinn upp úr þurru eftir að Hálfdán Pedersen, annar 

stofnenda hátíðarinnar, heimsótti bíóhúsið á Patreksfirði. Einn hvatanna var að honum fannst 

synd að sjá hversu lítið húsið væri notað og vildi nýta það í eitthvert skemmtilegt verkefni. 

Sýningarsalurinn er gamaldags og gefur manni ákveðna fortíðartilfinningu þegar maður stígur 

inn í hann. Fá bíóhús af þessu tagi eru eftir á landinu og heillaðist Hálfdán af því að húsinu 

væri haldið í gamla stílnum og væri ennþá nothæft. Hann gaf sig á tal við Geir Gestsson sem 

hefur séð um Skjaldborgarbíó undanfarin ár og unnu þeir í sameiningu að þróun 

hugmyndarinnar. Á innan við hálfu ári var hugmyndin að hátíðinni komin og fyrsta hátíðin 

haldin hvítasunnuhelgina árið eftir. Þegar undirbúningur hófst af alvöru fyrir fyrstu hátíðina 

skapaðist strax ákveðin verkaskipting sem hefur haldið sér í meginatriðum. Þetta sögðu 

aðstandendur hátíðarinnar vera mikilvægt þar sem fjarlægðin væri mikil á milli aðstandenda 

og því nauðsynlegt að hver hefði sitt hlutverk til að undirbúningurinn gengi vel fyrir sig (Geir 

Gestsson, einn af stofnendum Skjaldborgar, munnleg heimild, 14. mars 2011).  

  Á fyrstu hátíðinni sagði Geir að ,,flippið” hefði verið mest og mjög mikið hefði verið 

leikið af fingrum fram hvað varðar framkvæmd og skipulag. Árið eftir hefði hinsvegar komist 

meiri regla og fagmennska í framkvæmdina og hefur það form haldist hingað til (Geir 

Gestsson, einn af stofnendum Skjaldborgar, munnleg heimild, 14. mars 2011). 
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2.2 Framkvæmd og undirbúningur 
Rannsóknir og verkefni hafa sýnt fram á mikilvægi þess að viðburður sé vel skipulagður, 

fjármagnaður og markaðssettur á réttan hátt. Að baki Skjaldborgarhátíðinni standa margir 

aðilar sem vinna ötult starf allan ársins hring að því að gera næstu hátíð betri en þá síðustu. 

Aðstandendur Skjaldborgar eru ýmist staðsettir á höfuðborgarsvæðinu eða á Patreksfirði og 

þarf verkaskipting því að vera skýr. Þeir aðilar sem sjá að öllu leyti um heimildamyndirnar og 

markaðsmál hátíðarinnar eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu auk kvikmyndagerðarmannanna 

sjálfra sem geta verið staðsettir um allt land, jafnvel erlendis. Þeir aðilar sem staðsettir eru á 

Patreksfirði eru þeir sem sjá um bíóhúsið, matarveislur sem í boði eru, gistingu, samgöngur 

og aðra afþreyingu sem boðið er uppá á meðan á hátíðinni stendur. Allir aðstandendur 

hjálpast að við að afla styrkja, sjá um fjármál og ytri umbúðir hátíðarinnar (Alda Davíðsdóttir, 

Geir Gestsson & Guðrún Eggertsdóttir, aðstandendur Skjaldborgar, munnleg heimild, 15. 

mars 2011).  

  Tveimur mánuðum fyrir hátíðina er heimildamyndagerðarmönnum settur skilafrestur á 

myndum og er hann tímasettur þannig að nægur tími gefist til að undirbúa dagskrá, horfa á 

allar myndirnar og velja myndir sem komast inn á hátíðina. Annar undirbúningur, svo sem 

skipulagning auglýsingamála, skipulagning matarveislu og annarra hluta fer af stað um það 

bil mánuði áður er hátíðin er sett (Guðrún Eggertsdóttir, Geir Gestsson & Alda Davíðsdóttir, 

aðstandendur Skjaldborgar, munnleg heimild, 15. mars 2011). 

2.3 Markaðsmál 
Umfang og stærð Skjaldborgarhátíðarinnar gefur aðstandendum færi á að hafa tiltölulega 

frjálsar hendur þegar kemur að markaðsmálum. Litlu fjármagni er eytt í auglýsingar og beina 

markaðsherferð en í staðinn er treyst á tengslamarkaðssetningu sem gengur út á að láta orðið 

berast innan ,,bransans” og koma þannig Skjaldborg inn í umræðuna hjá 

kvikmyndagerðarfólki, svokölluð ,,word of mouth” markaðssetning. Auglýsingaveggspjöld 

eru hengd upp í borginni auk þess sem dagskrá hátíðarinnar er dreift á veitingastaði, kaffihús 

og söfn. Á Vestfjörðum er dagskránni dreift í hús á sunnanverðum Vestfjarðakjálkanum auk 

auglýsingaveggspjalda sem hengd eru upp á veitingastöðum, bensínstöðvum og fleiri 

opinberum stöðum. Fyrir hátíðina 2010 var límmiðum með merki hátíðarinnar komið fyrir á 

einnota kaffibollum frá Kaffismiðjunni. Auk almennra auglýsinga, sem þó er stillt í hóf vegna 

kostnaðar, nýta aðstandendur sér tengslanet sitt með því að koma hátíðinni inn í fjölmiðla 
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með einhverjum hætti. Til dæmis ef einhver umræða er um staðinn, heimildamyndir eða 

annað, er hátíðinni skotið inn í umræðuna, sem skilar sér í ókeypis auglýsingu (Sara 

Jónsdóttir, aðstandandi Skjaldborgar, munnleg heimild, 25. mars 2011). Nýverið var stofnuð 

Facebook-síða hátíðarinnar þar sem fréttir af undirbúningi, myndir og fleiri upplýsingar eru 

settar inn reglulega. Þessi leið hjálpar til að vekja athygli almennings á því hvað Skjaldborg er 

og hvað er í boði á hátíðinni. Þar að auki er þetta með öllu ókeypis markaðssetning sem gæti 

skilað sér í auknum fjölda gesta, meiri vitund meðal almennings eða meira umtali. Ef 

ákvörðun verður tekin um að herja á erlendan markað er þessi markaðsaðferð mjög hentug til 

að byrja með, hún er ókeypis og einföld í framkvæmd. Enn sem komið er virðist vefsíðan 

einungis vera ætluð íslenskum aðdáendum hátíðarinnar þar sem allar upplýsingar og fréttir 

eru á íslensku (Facebook.com, 2011). 
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3 Menningarviðburðir á landsbyggðinni 
O’Sullivan og Jackson (2002) skilgreindu þrjár tegundir hátíða; ,,heimaræktaða” (e. Home-

grown), ,,ferðamannafreistara” (e. Tourist-tempter) og ,,Stóra hvell” (e. Big-bang). 

Heimaræktuð hátíð er lítil í sniðum og rekin af fáum aðilum, oftast í sjálfboðastarfi. Í 

rannsókn O’Sullivan og Jackson var bæjarfélag með 10.000 íbúum skoðað og hátíð sem þar 

var haldin. Efnahagslíf bæjarins var farið að dvína og ferðaþjónusta farin að verða æ 

mikilvægari hluti af atvinnulífi íbúa. Hátíðin sem þar var haldin var tveggja vikna 

skemmtihátíð fyrir íbúa bæjarins og þá gesti sem þar voru. Hátíðin var fjármögnuð með 

opinberum styrkjum, framlögum, styrktaraðilum og með miðasölu. Hún var að mestu leyti 

skipulögð af einum sjálfboðaliða sem fékk aðstoð frá ferðamálasamtökum staðarins. Engin 

gróðasjónarmið voru til staðar en hagnaður hvers árs var nýttur til framkvæmdar hátíðarinnar 

að ári (O’Sullivan & Jackson, 2002).   

  Þetta form hátíða má sjá í mörgum bæjarfélögum á Íslandi. Sem dæmi um hátíðir á 

Íslandi má nefna Aldrei fór ég suður á Ísafirði, Humarhátíð á Hornafirði, Síldarævintýri á 

Siglufirði, Eistnaflug á Neskaupstað, Ljósanótt í Reykjanesbæ, LungA á Seyðisfirði og 

margar fleiri. Það má næstum því segja að hvert bæjarfélag eigi sína eigin hátíð eða viðburð.  

  Sendiherra Svíþjóðar sendi frá sér grein árið 2006 í íslenska fjölmiðla þar sem hann 

hrósaði Íslendingum fyrir þann fjölda menningarviðburða sem eiga sér stað ár hvert um allt 

land. Þó segir hann að smáir landsbyggðarviðburðir fái oft litla athygli og eru seint 

uppgötvaðir af fjölmiðlum landsins miðað við þá miklu umfjöllun sem stærri viðburðir í 

Reykjavík fá. Hann telur að viðburðir á landsbyggðinni hafi sérstöðu og verðskuldi meiri 

athygli og umfjöllun til að kynna þá fyrir þeim sem ef til vill hafa áhuga á að kynna sér málið 

(Mbl.is, 2006).   

3.1 Menningarviðurkenning Eyrarrósarinnar 
Þeir menningarviðburðir sem þykja skara fram úr eða hafa eitthvað nýtt fram að færa í 

menningarmálum á landsbyggðinni geta átt von á að hljóta menningarviðurkenningu 

Eyrarrósarinnar. Eyrarrósin er samstarfsverkefni Listahátíðar í Reykjavík, Byggðastofnunar 

og Flugfélags Íslands. Með veitingu Eyrarrósarinnar er verið að stuðla að fagmennsku og 

færni við skipulagningu menningarlífs og viðburða á landsbyggðinni. Henni er ætlað að ýta 
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undir kynningarmöguleika einstakra sveitarfélaga og skapa tækifæri á sviði 

menningartengdrar ferðaþjónustu. Viðurkenningin er fjárstyrkur að upphæð 1,5 milljón króna, 

verðlaunagripur eftir Steinunni Þórarinsdóttur og flugmiði frá Flugfélagi Íslands (Listahátíð í 

Reykjavík, 2011).  

  Eyrarrósin hefur verið veitt frá árinu 2005 og kom hugmyndin upp á Listahátíð í 

Reykjavík árið 2004 en þá þótti vanta frekari hvatningu og fjölbreytileika menningarviðburða 

á landsbyggðinni og var hún talin stuðla að eflingu menningarstarfs (Listahátíð í Reykjavík, 

2011). Skjaldborg 2010 hlaut tilnefningu til Eyrarrósarinnar fyrir það ár en viðurkenninguna 

hlaut Bræðslan, tónlistarhátíð á Borgarfirði eystri. Fyrri handhafar viðurkenningarinnar eru 

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði, LungA – Listahátíð ungs fólks á Austurlandi, Strandagaldur á 

Hólmavík, Rokkhátíð alþýðunnar - Aldrei fór ég suður og Landnámssetrið í Borgarnesi 

(Listahátíð í Reykjavík, 2010).   

  Mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir lýsti blóminu eyrarrós í 

ávarpi sínu við afhendingu verðlaunanna árið 2011. Hún talaði um lífsseiga og harðgera 

plöntu sem endurspeglar á táknrænan hátt hugmyndina á bakvið verðlaunagripinn. 

Menningarverkefni á landsbyggðinni þurfa oft að sýna ótrúlega seiglu og úthald til að lifa og 

dafna (Katrín Jakobsdóttir, 2011).   
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4 Menning sem miðlægt afl 
viðburðaferðamennsku 

Menningartengd ferðaþjónusta er trúlega elsta grein ferðaþjónustunnar en hana er hægt að 

rekja allt aftur til tíma Rómverja. Í greininni felst meðal annars heimsókn á söfn, sýningar, 

sögulega staði (McKercher & du Cros, 2002). Um leið er þetta sú grein ferðaþjónustunnar 

sem vex hvað hraðast, þá er átt við menningu í allra víðasta samhengi, þ.e. bæði há- og 

lágmenningu (Holloway, 1998). Menningarferðalög eru ferðalög sem farin eru á staði sem 

bjóða upp á menningarlega hluti. Þó svo að hugtakið sé tiltölulega lýsandi er til fjöldinn allur 

af skilgreiningum á hugtakinu. Getur menning þá átt við gamla siði, fornminjar, hátíðir eða 

mat svo eitthvað sé nefnt (Ferðamálasetur Íslands, 2007).   

  Menningarstarfsemi af sérhverju tagi getur haft mikla þýðingu fyrir ímynd Íslands. 

Menning stuðlar að auknu aðdráttarafli landsins og gerir það áhugaverðara sem áfangastað 

ferðamanna. Í þessu samhengi má yfirfæra þetta yfir á einstaka bæjarfélag eða landsvæði þar 

sem menningarstarfsemi getur dregið ferðamenn að staðnum (Samgönguráðuneytið, 2001). 

Richards (2001) skilgreinir menningarferðalag sem ferðalag manneskju til ákveðins 

menningaraðdráttarafls, s.s. arfleifða, lista og menningarminja og leiklistar utan hans eðlilega 

heimasvæðis í þeim tilgangi að fullnægja menningarlegum þörfum sínum (Bachleitner & 

Zins, 1999).  

  Menning hefur hlotið meira vægi undanfarin ár og verður æ mikilvægari fyrir 

ferðamenn sem hingað koma. Menningartengd ferðaþjónusta er afmörkuð grein 

ferðaþjónustunnar þar sem menning er gerð að vörumerki fyrir land og/eða svæði. Menning er 

auðlind fyrir ferðaþjónustu sem getur haft mikil áhrif á efnahag svæða og landa. 

Ferðaþjónustan á að verða til þess að menningin sem um ræðir verði varðveitt og eiga 

rekstraraðilar að gæta þess að þolmörk séu virt. Um leið á ferðaþjónustan að vera til gagns 

fyrir áfangastaðinn, en ekki afl eyðileggingar (Ferðamálasetur Íslands, 2007). 

 Menningartengd ferðaþjónusta opnar augu ferðamannsins fyrir nýjum hlutum, eykur 

þekkingu og áhuga á menningu annarra landa. Ef staðir eða lönd ætla að gera menningu að 

aðdráttarafli fyrir ferðamenn verða þau að geta boðið upp á eitthvað áreiðanlegt og þarf það 

helst að hafa einhver tengsl við svæðið sem um ræðir. Það þarf að standa upp úr og vera 

sérstakt til þess að ferðamaður geri sér ferð á staðinn til að upplifa þessa menningu. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að menningarferðalög eru farin að vera meira afmörkuð og fólk 

er farið að leita uppi fjölbreyttari afþreyingu undir formerkjum menningar (Bachleitner & 

Zins, 1999).   

4.1 Viðburðaferðamennska 
Viðburðir eru mikilvægur hlekkur í þeim krafti sem drífur ferðaþjónustu áfram og hafa mikil 

áhrif á þróun og markaðsáætlanir áfangastaða. Það eru þó ekki nema örfáir áratugir síðan 

viðburðaferðamennska varð viðurkennd ferðaþjónustugrein og var hugtakið ekki notað sem 

slíkt fyrr en árið 1987 en rannsóknir hafa sýnt fram á gríðarlegan vöxt undanfarin ár (Getz, 

2007). Hugakið viðburðir nær yfir margskonar starfsemi og eins og svo oft áður er til fjöldi 

skilgreininga á hugtakinu. Getz (2005) skilgreindi hugtakið viðburður (e. event) á þennan 

hátt:   

Fyrir viðskiptavin eða gest, er viðburður tækifæri til afþreyingar og frítíma,  

félagsleg- eða menningarleg upplifun sem frábrugðin er hinu daglega lífi og 

þeim valmöguleikum sem eru til staðar dags daglega (bls. 6. þýð. höf).  

Þessi skilgreining er þó mjög opin og undanskilur einhverjar tegundir viðburða en er þó góður 

upphafspunktur í umræðu um viðburði í ferðaþjónustu. Viðburðir hafa verið flokkaðir niður í 

fjóra flokka eftir eðli og uppruna. Flokka þessa má sjá á mynd 5. Flokkarnir eru 

afþreyingarviðburðir (e. leisure events), menningarviðburðir (e. cultural events), 

persónulegir viðburðir (e. personal events) og að lokum stofnanaviðburðir (e. organizational 

events). 

 Mynd 4 Flokkun viðburða (Shone & Parry, 2010) 
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Sjá má að skörun getur orðið á flokkunum og er það ekki óeðlilegt. Smábæjarhátíð getur til 

dæmis bæði verið menningarlegs eðlis og afþreyingarlegs eðlis og þar með á hún sér sess í 

báðum flokkum. Það sem er mest áberandi í umræðunni um eiginleika og auðkenni viðburða 

eru þeir hlutir sem teljast ekki til daglegra athafna (e. non-routine) og einstakir (e. unique). 

Það sem gerir viðburði lífvænlega er einmitt þessi eiginleiki að þeir séu einstakir, þetta þýðir 

meðal annars að það þarf að vera munur á því hvað í boði er milli ára (Shone & Parry, 2010).

 Viðburðir sem tengjast tónlist, leiklist eða kvikmyndum eru yfirleitt flokkaðir sem 

menningarviðburðir (Getz, 2007). Viðburður sem er smár í sniðum getur átt einhvern þátt í að 

efla hagkerfi staðarins sem hann er haldinn í. Sumir viðburðir hafa langa sögu að baki en aðrir 

eru stofnaðir utan um ,,nýja” menningu. Veigamikið framlag þeirra getur falist í að viðburðir 

sem eru skipulagðir og framkvæmdir á lágannatíma, þ.e. utan eðlilegs ferðamannatíma, stuðla 

að dreifingu álags og jafnari straumi ferðamanna í ólíkum tilgangi. Á háannatíma er 

ferðamannaaðstaða og þjónusta uppbókuð og er því oft leitast við að halda viðburði á lágönn 

(Holloway, 1998). Viðburðir af þessu tagi hafa oft þá eiginleika að lítil áhersla er lögð á 

ferðaþjónustuhliðina en meiri áhersla lögð á að halda viðburðinn. Þá er lögð áhersla á að þeir 

aðilar sem honum tengjast og áhugamenn um viðfangsefnið séu þeir sem helst sækja hann. 

Ferðaþjónustan er oft sett í annan flokk sem fylgir með en er ekki staðsettur á framlínunni. 

Viðburðir hafa þó oftar en ekki þau áhrif að ferðaþjónusta á svæðinu eflist. Viðburðurinn 

verður ósjálfrátt óbein auglýsing fyrir áfangastaðinn og skilar það sér í aukinni komu 

ferðamanna í kjölfarið (Getz, 2007).  

4.2 Viðburðastjórnun 
Samkvæmt einstaka fræðimönnum svokallaðra viðburðastjórnunarfræða er ekki nóg að bjóða 

upp á menningarviðburð af einhverju tagi heldur er mikilvægt að geta rekið hann og stjórnað 

á skilvirkan hátt. Viðburðastjórnunarfræði er undirgrein sem hefur öðlast viðurkenningu, til 

dæmis eru starfandi alþjóðleg samtök viðburðastjórnenda, IFEA sem stendur fyrir 

International Festivals & Events Association. Samtökin voru stofnuð árið 1956 í þeim tilgangi 

að styðja við bakið á þeim sem standa að viðburðum af einhverju tagi. Samtökin sjá til þess 

að aðstandendur viðburða og hátíða hafi aðgang að upplýsingum og gögnum en tilgangur 

þeirra er einnig að vera hvatning og innblástur (IFEA, 2011).   

  Hafa þarf í huga hvaða innviði þarf að byggja upp eða bæta, hver áhrifin eru á 

samfélagið og hvort viðburðurinn hafi í för með sér aukningu í atvinnumálum viðkomandi 

svæðis (Bachleitner & Zins, 1999). Það þarf að setja markmið, stefnu, skilgreina hindranir og 
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vera með ákveðna stefnu varðandi framkvæmd viðburðarins. Hafa þarf í huga hvernig á að 

framkvæma viðburðinn með tilliti til starfsfólks og launagreiðslna. Fjármögnun og styrkir eru 

einnig ein af meginstoðum viðburða. (Goodall & Beech, 2006).  

  Í stjórnun viðburða hefur reynst mikilvægt að skipuleggjendur og aðrir aðstandendur 

séu samstíga og virkir. Hugmyndir þurfa að þróast á uppbyggilegan hátt þar sem áhrifaatriði 

eru rædd. Í skipulagsferlinu þarf einnig að hafa í huga einhverskonar viðbragðsáætlun ef upp 

koma vandamál eða hindranir (Shone & Parry, 2010). Einn aðstandandi Skjaldborgar hafði 

orð á því að það skipti miklu máli fyrir undirbúningsvinnu að hafa öll verkefni og samskipti 

skrifleg. Þannig væri hægt að rekja þau til ábyrgðarmanns en einnig til þess að hver og einn 

væri með sitt hlutverk á hreinu (Geir Gestsson, einn af stofnendum Skjaldborgar, munnleg 

heimild, 14. mars 2011).   

 Viðburðir eru oftar en ekki skipulagðir og framkvæmdir af sjálfboðaliðum. Þegar 

viðburðirnir eru smáir í sniðum getur verið nauðsynlegt að fara þá leið til þess að takmarka 

kostnað. Í þessu samhengi er oftast átt við persónulega viðburði eins og brúðkaup en þegar 

opinberir viðburðir eiga í hlut er oft leitað á þessi mið til þess einmitt að lágmarka kostnað og 

hámarka afkomu. Í tilfelli smáviðburða einkennist skipulagningin og undirbúningsferli af 

mikilli vinnu á stuttum tíma frá því að undirbúningur fer af stað og þar til öllum frágangi er 

lokið að viðburði loknum (Shone & Parry, 2010). Getz (1997) segir að það sem beri mestan 

árangur í skipulagningu viðburða sé ,,að mynda stefnumótun með stefnum og dagskrá sem 

miðar að því að framkvæma hugsjón og markmið fyrirtækis eða áfangastaðar” (bls. 93. þýð. 

höf.). Eins og fram hefur komið hér að framan er mest áhersla lögð á skipulagningu, 

undirbúning og vönduð og rétt vinnubrögð.  

4.3 Markaðssetning viðburða 
Í öllum rekstri, hvort sem er fyrirtækja eða viðburða, er mikilvægt að þekkja viðskiptavininn, 

vita hvað hann vill og hvaða væntingar hann hefur til vörunnar eða þjónustunnar. Þeir 

viðskiptavinir sem halda tryggð við vöru eða þjónustu eru verðmætustu viðskiptavinirnir því 

ef haldið er í þá sömu er kostnaður við markaðssetningu ekki eins hár og auðveldara er að 

nálgast viðskiptavininn. Mikill kostnaður og vinna getur falist í því að afla nýrra 

viðskiptavina (Cope, 2006). Allt sem maður gerir til að vekja athygli fólks á viðburði er 

markaðssetning upp að vissu marki. Þetta á við hvort sem einstaklingur er að halda veislu eða 

stofnun er að halda stórviðburð. Smáviðburðir og takmarkað fjármagn haldast oft í hendur og 

því þurfa skipuleggjendur að fara varlega í að kasta fé í markaðssetningu sem ef til vill kemur 
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ekki til með að virka. Því er oft áhrifaríkara og skilvirkara að nýta sambönd og tengslanet 

(Shone & Parry, 2010).   

  Viðburðir og hátíðir í ferðaþjónustu eru mjög óstöðugur rekstrarvettvangur og því 

erfitt að áætla gestafjölda, markhóp og afkomu fram í tímann og er oft ómögulegt að spá fyrir 

um þessi efni. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði hafa sýnt fram á að 

skipuleggjendur og aðstandendur þurfa að veita þessum hluta meiri athygli og vera duglegri 

við að safna gögnum og jafnvel birta þau til þess að gera markmiðin skýrari og áþreifanlegri. 

Þar sem markaðurinn er svona óstöðugur verða skipuleggjendur viðburða að treysta á 

félagslega þætti sem þeim tengjast. Þetta er meðal annars þörf ferðamanna fyrir félagsskap, 

samskipti milli einstaklinga og samfélaga og aðrar félagslegar þarfir sem ýta undir að fólk 

sæki í viðburði. Þrátt fyrir óstöðugan vettvang eru þó einhverjir þættir sem verða til þess að 

fólk sækir í að halda viðburði, þar má nefna efnahagslega þætti, bætt lífsskilyrði, 

lýðfræðilegar breytingar á samfélagi og aukning á fræðslu (Shone & Parry, 2010).   

  Getz (1997) talar um að ferðaþjónustan sé oft á tíðum bundin við árstíðir og geti það 

skapað vandamál þegar kemur að rekstrarumhverfi. Lágönn ferðaþjónustuaðila getur verið 

erfið og oft er leitað á það ráð að loka á meðan á lágönn stendur því ekki er grundvöllur fyrir 

að halda rekstrinum opnum. Getz talar þó einnig um að viðburðir og viðburðaferðaþjónusta 

hafi sérstöðu hvað varðar dreifingu yfir árið og ekki þurfi að treysta á háönn til að halda 

viðburði og hátíðir. Þeir eru oft haldnir innandyra og því ekki þörf á góðu veðri eða 

árstíðabundnum matvælum og þess háttar. Leggur Getz fram þá tillögu að ef 

viðburðaferðaþjónusta yfirstígur að fullu árstíðabundna ferðaþjónustu væri hægt að útrýma 

lágönninni. Þrátt fyrir þetta eru ástæður fyrir því að ferðaþjónustutímabilið skiptist í há- og 

lágönn, ferðamenn ferðast frekar á háönn og því gæti reynst erfitt að laða að gesti á lágönn og 

skapast því óstöðugur rekstrarvettvangur. Þó talar hann einnig um að dyggir aðdáendur 

tónlistar, kvikmynda, íþrótta láta árstíðir ekki stöðva sig þegar kemur að viðburði sem þeim 

líkar (Getz, 1997).  

4.4 Fjáröflun  
Fátt gerist án peninga þegar kemur að stofnun og framkvæmd viðburða. Ólíklegt er að fá allt 

frítt og því þarf að stofna til fjáröflunar tímanlega fyrir viðburðinn til að afla fjár til 

rekstursins. Það virðist þó vera algengur misskilningur að viðburðir laði að sér styrktaraðila. 

Svo er víst ekki. Það er mjög sjaldgæft að stjórnendur fyrirtækja veiti styrki óumbeðnir. Það 

sem hafa þarf í huga þegar styrktaraðilar eru valdir, er að þeir þurfa að hafa eitthvað upp úr 
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krafsinu. Þetta þýðir að styrktaraðilarnir verða að passa við eðli viðburðarins þannig að 

auglýsingar fyrirtækisins á viðburðinum gætu skilað sér í fleiri viðskiptavinum eða meiri 

viðskiptum. Aðstandendur viðburðarins þurfa að geta fært rök fyrir því af hverju styrkur frá 

viðkomandi fyrirtæki væri ávinningur fyrir báða aðila. Þetta þýðir að markhópur beggja aðila 

þarf helst að vera svipaður (Shone & Parry, 2010). Það hefur einnig reynst rekstraraðilum 

viðburða erfitt að fá styrki frá fjársterkum aðilum eða fyrirtækjum auk þess sem erfitt er að 

viðhalda langtímasamböndum við styrktaraðila (Getz, 1997). 
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5 Kvikmyndahátíðir 
Kvikmyndahátíðir fá oft litla athygli meðal fræðistofnana og því fáar rannsóknir til á því sviði 

menningar. Meira hefur verið rannsakað í þessum efnum varðandi ferðamennsku og 

markaðssetningu. Árlegar kvikmyndahátíðir hafa verið við lýði allt frá árinu 1930 og hefur 

þróun hátíðanna verið ör fram til þessa. Árið 2003 var talið að kvikmyndahátíðir í heiminum 

teldu um 7-800 og er talið að þeim hafi fjölgað mjög með tímanum og jafnvel að nú séu um 

3500 hátíðir haldnar árlega um heim allan  (Rüling & Pedersen, 2010).   

  Hlutverk kvikmyndahátíða er margvíslegt. Þær eru taldar stuðla að þróun og vexti í 

,,bransanum”, kvikmyndagerðarmenn sem eru að byrja feril sinn sækja oft í að senda myndir 

sínar á hátíðir til að koma sér á kortið meðal þekktari kvikmyndagerðarmanna. Þetta er líka 

góður vettvangur til að fá myndir birtar í fyrsta sinn. Kvikmyndir sem valdar eru á 

kvikmyndahátíð fara ósjálfrátt í ákveðinn flokk og fá athygli út á það. Svo eru það þær 

myndir sem komast í sjónvarp eða vinna til verðlauna sem hljóta mesta athyglina og þar með 

er kvikmyndagerðarmaðurinn búinn að skapa sér nafn í greininni (Rüling & Pedersen, 2010). 

  Kvikmyndahátíðir þjóna tilgangi sem menningarlegur vettvangur fyrir áfangastaði og 

skapa grundvöll fyrir samstarf og samstöðu íbúa. Með þessu er átt við að um leið og 

áfangastaður eignast ,,sinn viðburð” skapast samstaða og áhugi heimamanna. 

Kvikmyndahátíðir geta einnig átt þátt í að fræða heimamenn um nýja menningu og mál er 

varða kvikmyndagerð. Á kvikmyndahátíðum koma oft saman kvikmyndagerðarmenn 

hvaðanæva úr heiminum og getur það stuðlað að faglegum og gagnvirkum samskiptum til 

lengri tíma sem getur haft áhrif á þróun og vöxt greinarinnar. Að lokum má nefna að gróska í 

kvikmyndagerð skapar tækifæri fyrir unga og upprennandi leikara framtíðarinnar (Rüling & 

Pedersen, 2010).  

  Þegar kvikmyndahátíðir eru skipulagðar þarf að hafa í huga fjármögnun og allan 

kostnað sem hlýst af því að halda hátíðina. Þegar hátíðir og viðburðir byrja að afla sér tekna 

er gott að líta á hugtakið í heild sem eitt stórt fyrirtæki. Starfsmenn vinna við fjáraflanir og 

styrkbeiðnir allt árið um kring og þegar nær dregur að hátíðinni fer frekari undirbúningur og 

skipulagning af stað. Einnig þarf að vinna í markaðssetningu hátíðarinnar og afmarka 

markhópinn til að markaðssetning beri sem mestan árangur. Kvikmyndahátíðir og hátíðir 

almennt hafa verið taldar mjög óstöðugur vettvangur þar sem erfitt er að treysta á framboð og 
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eftirspurn til framtíðar. Því þarf öll skipulagning og undirbúningur að vera mjög vel 

ígrundaður til þess að hátíðin geti skapað sér fastan sess í framtíðinni. Þessu tengt er 

mikilvægt að hátíðin sé einstök á einhvern hátt. Hún þarf að hafa eitthvað sem aðrar hátíðir 

hafa ekki, eitthvað aðgreinandi (Rüling & Pedersen, 2010).  

5.1 Samanburður við aðrar hátíðir 
Þegar fjallað er um kvikmyndahátíð eins og Skjaldborg, sem er frekar smá í sniðum og 

tiltölulega ung að aldri, er gagnlegt og athyglisvert að skoða aðrar hátíðir af sambærilegri 

stærðargráðu og umfangi. Smáar kvikmyndahátíðir eru ekki algengar hér á landi enda lítið 

land og lítill markaður en þrátt fyrir það fyrirfinnast a.m.k. tvær aðrar hátíðir með svipuðu 

formi og Skjaldborg. Þetta eru hátíðirnar Northern Wave á Grundarfirði og 700IS 

Hreindýraland á Egilsstöðum. Hér á eftir kemur stutt umfjöllun um hvora þeirra og 

samanburður við Skjaldborg. Einnig verða hátíðirnar þrjár skoðaðar með gagnrýnu hugarfari 

og greindar til samanburðar til að draga ályktanir um líkindi og aðgreiningu hátíðanna.  

5.1.1 Northern Wave 

Northern Wave hátíðin er haldin á Grundarfirði ár hvert í marsmánuði. Hátíðin er tileinkuð 

stuttmyndum og tónlistarmyndböndum og eru hljómsveitir einatt hvattar til að koma á 

hátíðina til að gera hana líflegri. Markmið hátíðarinnar er að stuðla að samskiptum milli 

reyndra og óreyndra kvikmyndagerðarmanna á Íslandi, sem og erlendis (Northern Wave, 

2011).  

  Á hátíðinni er boðið upp á allar gerðir alþjóðlegra stuttmynda og tónlistaratriða. Með 

þessari blöndu af kvikmyndum og tónlist á sömu hátíðinni er reynt að blanda saman 

aðstandendum mismunandi greina listarinnar til að ýta undir samstarf og fjölbreytni. Dagskrá 

hátíðarinnar samanstendur af sýningum, matarveislum, dansleik, fyrirlestrum listamannanna 

og fiskisúpukeppni. Hátíðinni er svo lokað með verðlaunaafhendingu fyrir bestu myndina og 

besta tónlistarmyndbandið (Northern Wave, 2011). Verðlaunin eru í formi peninga, bæði fyrir 

bestu stuttmyndina og besta tónlistarmyndbandið. Kvikmyndaskóli Íslands veitir verðlaunin 

og er þeim skipt upp eftir alþjóðlegum stuttmyndum og íslenskum (Icelandic Film School, 

2010). 

  Hátíðin var haldin í fjórða skipti í ár, 2011 og komu um 300 gestir. Alls bárust um 150 

myndir en einungis 54 þeirra voru valdar til sýningar á hátíðinni. Er þetta metaðsókn á 

hátíðina frá upphafi (The Icelandic Film School, 2010).   
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5.1.2 700IS Hreindýraland 

Hátíðin 700IS Hreindýraland er alþjóðleg tilraunakvikmynda- og videohátíð sem haldin er á 

Egilsstöðum ár hvert í marsmánuði. Hátíðin hefur verið haldin árlega frá árinu 2006 og var 

hún því haldin í 6. skipti í ár (700, 2011).   

  Dagskráin samanstendur af kvikmyndasýningum, listagjörningum, gönguferðum, 

fyrirlestrum og listsýningum í húsum bæjarins. Þema hátíðarinnar er gagnvirk list og er 

sláturhúsið í bænum notað sem aðalsamkomustaður. Markmiðið er að áhorfendur verði hluti 

af verkinu á einn eða annan hátt. Frá stofnun hátíðarinnar árið 2006 hefur innsendum verkum 

fjölgað gífurlega og er talið að hátíðin eigi stóran þátt í því að innlendir 

kvikmyndagerðarmenn sæki í að frumsýna verk sín í heimalandinu (Menntamálaráðuneytið, 

2011).  

  Hátíðin hlaut tilnefningu til menningarverðlauna Eyrarrósarinnar í ár (2011) en henni 

er ætlað að stuðla að fagmennsku og eflingu menningarstarfs á landsbyggðinni 

(Menntamálaráðuneytið, 2011 & Listahátíð í Reykjavík, 2011). Hátíðin er styrkt af fjölda 

fyrirtækja, bæði í héraði sem og annars staðar. Metþátttaka var árið 2010 en þá voru innsend 

myndverk 642 frá 49 löndum en 76 þeirra voru valin til sýningar. Árið 2011 var ákveðið að 

hafa hátíðina aðeins minni í sniðum en árið áður (700, 2011).  

5.1.3 Útdráttur 

Það sem vakti áhuga við heimildaöflun í tengslum við Northern Wave hátíðina var 

fiskisúpukeppnin sem haldin er til að brjóta upp dagskrána og um leið laða fram rætur 

áfangastaðarins. Keppnin hefur gefist vel og ekki skemmir fyrir að fá að smakka á nokkrum 

tegundum fiskisúpa. Á Skjaldborgarhátíðinni er plokkfiskveisla í boði á vegum kvenfélagsins 

í bænum. Hefur hún heppnast mjög vel og er geysivinsæl meðal gesta. Það sem vakti athygli 

mína var að Northern Wave hátíðin er auglýst sem alþjóðleg hátíð og eru hagnýtar 

upplýsingar hafðar á ensku til að höfða til stærri hóps. Hún er fjölbreyttari en Skjaldborg að 

því leyti að hún er bæði hátíð stuttmynda og tónlistarmyndbanda. Þetta má teljast kostur sem 

og galli. Það er vissulega jákvætt að bjóða upp á fjölbreytileika í dagskrá hátíðarinnar en á 

móti kemur að of vítt viðfangsefni gæti komið til með að rugla gesti hátíðarinnar. Ef of mikið 

er í boði gæti skapast óreiða og ringulreið sem mögulega gæti skilað sér í slæmri ímynd. 

 Þar sem reynsla af báðum hátíðunum er ekki lengri en 4-5 ár er varla hægt að tala um 

að hægt sé að draga lærdóm af hinu og þessu. Síðar í ritgerðinni, þar sem umræður og 

ályktanir fara fram, verður þetta rætt frekar.       
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 Það sem einkennir hátíðina 700IS Hreindýraland er fjölbreytt dagskrá sem blandað er 

saman af þátttöku aðkomufólks og heimamanna. Vissulega er þessi hátíð ögn viðameiri en 

Skjaldborg þar sem hún nær yfir stærra og breiðara viðfangsefni og því stærri hluti bæjarins 

sem undirlagður er fyrir hátíðina á meðan á henni stendur. Það getur bæði verið kostur og 

galli, kosturinn er að fleiri dagskrárliðir geta verið í gangi í einu og gestir dreifast betur um 

staðinn. Galli er hinsvegar að fólk þarf að ferðast á milli staða til að sækja dagskrárliði og 

getur það gerst að tveir áhugaverðir dagskrárliðir séu á sama tíma hvor á sínum staðnum. Það 

sem einnig greinir Hreindýralandið frá Skjaldborg er að boðið er upp á myndir frá öðrum 

löndum. Þetta gerir hátíðina stærri á öllum sviðum, en eins og kom fram hafa aðstandendur nú 

ákveðið að minnka við sig frá síðasta ári og spurning hvort hátíðin hafi orðið of stór í sniðum 

fyrir þennan litla markað. 
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6 Gögn og aðferðir 
Við gerð þessarar rannsóknar var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt og gögnum safnað 

með hálfstöðluðum viðtölum. Ástæðan fyrir því vali var sú að erfitt er að mæla upplifanir og 

tilfinningar með megindlegum aðferðum auk þess sem málefnið býður upp á hálfgert spjall 

við viðmælendur (Esterberg, 2001). Búnir voru til spurningalistar sem notaðir voru til að fara 

eftir (sjá viðauka I). Alls voru tekin fimm viðtöl og hvert viðtal var á bilinu 30 til 60 mínútur. 

Viðtölin fóru ýmist fram á Patreksfirði eða á höfuðborgarsvæðinu (sjá viðauka II). Í öllum 

viðtölunum var einn spyrjandi. Þó svo að notast hafi verið við spurningalista var viðtölunum 

leyft að þróast þannig að uppröðun spurninganna riðlaðist í einhverjum tilfellum. Alltaf 

fengust þó svör við öllum spurningunum og oft komu einhverjar viðbótarupplýsingar fram. 

Viðtölin voru hljóðrituð og svo greind og fundin þemu innan þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru síðan unnar upp úr þemunum sem mynduðust í svörum viðmælenda. 

Við þessa vinnu var notaður sími með upptöku og tölva.  

  Við greiningu viðtalanna komu í ljós fimm ríkjandi þemu sem voru hvað mest 

áberandi í öllum viðtölunum. Út frá hverju þema spannst mismunandi umræða því tengd. Hér 

að neðan verður greint frá þessum þemum og hvernig út frá þeim sköpuðust umræður um 

tengda hluti. Sömu útgangspunktar voru notaðir í öllum viðtölunum þrátt fyrir að umræðan 

færi út á mismunandi svið eftir hlutverki viðkomandi í undirbúningi og framkvæmd 

hátíðarinnar (sjá viðauka I).  
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7 Niðurstöður 
7.1 Markaðsmál 
Rannsóknin var upphaflega hugsuð út frá markaðsfræðilegu sjónarhorni. Ætlunin var að 

kynnast markaðssetningu viðburða og heimfæra þær kenningar yfir á Skjaldborg. Fljótlega 

kom í ljós að markaðsmál hátíðarinnar voru mjög frjálsleg og ekki eins mikil vinna á bakvið 

þau eins og höfundur áleit í fyrstu. Lítil áhersla er lögð á eiginlega markaðsherferð fyrir 

hátíðina en hinsvegar treyst á tengsl hvers og eins. Rannsóknin tók því snöggan snúning og 

varð viðfangsefnið annað en lagt var upp með.  

7.1.1 Tengslamarkaðssetning  

Í tilfelli Skjaldborgar er í stað dýrra auglýsinga frekar lögð áhersla á að koma orðræðunni um 

Skjaldborg í umræðuna meðal kvikmyndagerðarmanna og áhugafólks um heimildamyndir, 

svokölluð tengslamarkaðssetning eða ,,word of mouth”. Sara Jónsdóttir, starfsmaður á 

auglýsingastofunni Jónsson og Le’Macks ítrekaði þetta:  

,,Fjármagnið er ekki mikið svo að við höfum aldrei farið út í neinar rosa 

stórar auglýsingar, enda bara passar það ekkert við þessa hátíð heldur.” 

Geir Gestsson tók undir þetta og sagði:  

,, ... við keyrðum rosalega mikið á það [umtalið]. Ekki endilega að vera með 

einhverjar útvarpskynningar eða eitthvað, heldur umtalið sjálft. Við vissum 

þá að það kæmist alveg í útvarp.” 

Þetta sögðu þau í raun mun áhrifaríkara og skilvirkara heldur en að eyða miklum fjármunum í 

auglýsingar sem ekki er víst að virki. Varðandi eiginlega auglýsingavinnu bætti Sara við:  

,,Við gerðum bæklinga og plaköt og höfum dreift því á kaffihús og söfn og 

bara allskyns svona opinbera staði í rauninni...og við höfum bara gert það 

sjálf, bara verið hérna hlaupandi út um allt og hengja upp. Og síðan höfum 

við...já síðast vorum við með plaköt utan á Hamborgarabúllunni, þeir selja 

það yfirleitt aldrei út, það pláss þannig að það var svona eini áberandi 

staðurinn sem við vorum með þannig.” 
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7.1.2 ,,Bransahátíð” 

Í viðtali mínu við Öldu Davíðsdóttur, framkvæmdastjóra Sjóræningjahússins, kom upp 

hugtakið ,,bransahátíð” þegar við ræddum um markhóp hátíðarinnar og hvernig reynt er að 

höfða til hans. Hún sagði að það þyrfti lítið að reyna að höfða til einhvers markhóps og bætti 

við: 

,,Þetta er náttúrulega svona bransahátíð og mjög markhópamiðuð. Það er 

svolítið skondið sko að þessi hátíð skuli ganga upp því að íslenskar 

heimildamyndir á svona stað...það er náttúrulega bara ótrúlegt. En það 

virðist vera að því markhópamiðaðri sem það er því betur gangi það upp. 

Þetta er aðallega bransinn og svo kemur bara fullt af áhugafólki með.” 

Það er tiltölulega þéttur hópur sem sækir hátíðina og því auðvelt að koma umræðunni um 

hátíðina á flug innan hópsins. Viðmælendur lögðu einnig mikið upp úr því að koma umræðu 

um Skjaldborg fyrir í fjölmiðlum með því að nýta tengslanetið. Sagan hefur sýnt fram á 

ákveðið mynstur gesta. Þetta er eins og Geir Gestsson orðaði það; ,,svokölluð latté-kynslóð” 

en til að undirstrika þessa skemmtilegu samlíkingu sagði Sara:  

,,Í fyrra vorum við með límmiða líka sem auglýstu hátíðina og við vorum 

með það á öllum take-away bollum frá Kaffismiðjunni og það vakti alveg 

mjög mikla athygli sem var frábært og það var líka svona réttur hópur sem 

sækir þetta kaffihús sem hefur áhuga á slíku”.  

7.1.3 Fjölmiðlar  

Hálfdán og Sara voru spurð að því hvort reynt hefði verið að sækja í erlenda eða innlenda 

fjölmiðla til að fjalla um hátíðina og það stóð ekki á svörunum. 

,,Jájájá...já við höfum boðið fjölmiðlum að koma...en það hefur ekki 

beinlínis þurft núna að boða fólk...það hefur bara sýnt áhuga af fyrra 

bragði.” 

Geir var á sama máli en bætti við: 

,,Ríkisútvarpið og sjónvarpið...svona menningarforkólfar þar urðu frekar 

reiðir út í það að þeir hefðu ekki verið sendir á vettvang og að þeir þyrftu 
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sjálfir að vera að koma á hátíðina og annað því þeir sáu strax hvað þetta 

var mikill hagnaður í þessu fyrir sjónvarp og útvarp að komast að öllu 

þessu efni. Á síðustu hátíð...ég held að 80% af myndunum sem voru sýndar 

á síðustu hátíð hafi ratað í sjónvarp. Þá allt í einu rankaði sjónvarpið 

[RÚV] við sér og sendi mann hingað því það áttaði sig á því að þetta var 

nærri því eins og markaðstorg fyrir þau, að skoða hvaða myndir væru 

athyglisverðar.” 

Eftir að fyrsta hátíðin var afstaðin myndaðist strax áhugi fyrir hátíðinni og kepptust 

sjónvarpsstöðvarnar um umfjöllunarréttinn. Því hefur í raun ekki þurft að sækja í 

fjölmiðlafólk, það hefur komið að mestu af sjálfsdáðum. Varðandi erlenda fjölmiðla sögðust 

Hálfdán og Sara ekki hafa reynt að ná í þá enda allar heimildamyndirnar íslenskar og ekki 

textaðar. Til að höfða frekar til erlendra gesta og fjölmiðla verður gerð krafa um það á 

Skjaldborg 2011 að myndirnar verði textaðar.   

7.2 Undirbúningur og skipulag 
Eftir að rannsóknin tók þann snúning sem áður var getið kom í ljós að mesta áherslan var lögð 

á undirbúning og skipulagningu. Án þess endilega að hafa gert ráð fyrir þeirri umræðu í 

viðtalsrömmum sem notaðir voru varð hún hvað mest áberandi hjá öllum viðmælendum. Þau 

töluðu öll um hvernig samstarfinu væri háttað, hvernig það gengi og hver sæi um hvaða 

verkefni. Þessi verkaskipting var mjög áberandi í umræðunni hjá öllum viðmælendum.  

7.2.1 ,,Brjálæðislega gott samstarf” 

Undirbúningur fyrir hátíðina hefst af alvöru um það bil þremur mánuðum fyrir setningu. 

Viðtal við Geir Gestsson var tekið þann 14. mars. Aðspurður um hvenær undirbúningur færi 

af stað sagði hann:  

,,Svona í febrúar, núna [14.mars] er þetta að fara af stað. Enda febrúar – 

byrjun mars þá fer fólk að setja upp dagskrána og planið og þá er farið að 

spá í hvað er til af gistiplássum og hitt og þetta....í apríl er yfirleitt allt 

komið á fullt.” 

Viðmælendur voru spurðir út í það hvort aldrei sköpuðust vandamál við undirbúning 

hátíðarinnar með svona mikla fjarlægð á milli aðila, enda sumir þeirra á Patreksfirði og aðrir í 
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Reykjavík. Svörin sem komu voru nánast einróma; verkaskiptingin væri það vel niður njörvuð 

að sjaldan sem aldrei kæmu upp vandamál. Einn viðmælenda sagði að þetta væri 

,,brjálæðislega gott samstarf”, að hver og einn ynni í sínu horni að sínu verkefni og af og til 

væru skipulagðir símafundir eða tölvupóstþræðir þar sem afrakstur vinnunnar væri settur 

niður til þess að sjá hvernig heildin kæmi út. Þau voru öll sammála um að þetta gengi vel 

svona og aldrei hefðu skapast teljandi vandamál vegna þessa. Einu sinni fyrir hátíð er haldinn 

fundur þar sem allir hittast og bera saman bækur sínar og fram að hátíð heldur fólk áfram að 

vinna að sínu verkefni. Þegar aðilar hátíðarinnar úr Reykjavík koma vestur er sá hluti tilbúinn 

og þau að sunnan koma með sinn hluta tilbúinn og allt virðist smella saman fullkomlega. Geir 

hafði orð á því að skipulagningin klárist aldrei: 

,,Svona hátíð er aldrei...þú getur aldrei klárað að skipuleggja hana þannig 

að þú farir bara í kaffi klukkan 4 á föstudegi og hún á að byrja klukkan 6. 

Þetta er svona lifandi verkefni. Þú þarft bókstaflega að fylgja þessu eftir 

þangað til síðasti gesturinn er farinn í burtu.” 

Þar sem hátíðin er ennþá ung er umgjörðin tiltölulega frjálsleg í kringum dagskrárgerð og 

gefast því ennþá tækifæri til breytinga og nýjunga. Nýjar hefðir myndast með hverri hátíð. 

Smáatriði sem gerðust á fyrstu hátíðinni hefur verið haldið við og hefð myndast út frá þeim. 

Sem dæmi má nefna limbókeppni sem fer fram á dansleiknum, nú mætti segja að ef 

limbókeppninni yrði aflýst væri eins og eitthvað vantaði. Einnig skapaðist hefð fyrir kynni 

hátíðarinnar fyrir slysni á fyrstu hátíð og sagði Geir mér frá hvernig það æxlaðist: 

,,...eins og með Grím Atla, hann átti ekkert að vera kynnir á fyrstu hátíðinni, 

það bara hitti þannig á að hann var með jakkafötin með sér og þá var hann 

bara kynnir. Þá var það bara hefðin að hann ætti bara að vera kynnir. 

Jakkafötin hans eru alltaf geymd hérna uppi [í sýningarklefanum] og þau 

voru alltaf hrein og fín og klár þegar hann kom á hátíðina...hann er bara 

andlit hátíðarinnar, það er bara þannig.” 

7.2.2 Sjálfboðavinna  

Það kom fljótt í ljós að mest öll vinna við hátíðina væri unnin í sjálfboðastarfi. Hátíðin væri 

svo smá í sniðum og ung að ekki væri hægt að leiða hugann að einhverjum 

gróðahugleiðingum strax. Viðmælendur voru flestallir á því að fyrir þeim væri þetta meiri 
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skemmtun en vinna. Hefðbundin atvinna sumra gaf þó tækifæri til að vinna í undirbúningi 

hátíðarinnar á vinnutíma þegar vinnan sneri beinlínis að menningarmálum og þess háttar. 

7.2.3 Fjáröflun   

Fjáröflun fer fram á ári hverju og er sótt um styrki í hina ýmsu sjóði sem styrkja 

menningarmál. Aðstandendur á Patreksfirði reyndu að leggja áherslu á að leita styrkja utan 

Patreksfjarðar til þess að fá frekar fjármagn að utan inn í samfélagið. Þó styrkir til dæmis 

útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Oddi á Patreksfirði hátíðina með því að gefa fisk fyrir 

plokkfiskveisluna sem kvenfélagið heldur. Kvenfélagið fær hluta af þessum peningastyrkjum 

í sína eigin fjáröflun og starfa meðlimir á móti í sjálfboðastarfi við matarveisluna. Reynt var 

að afla fjármagns með því að selja styrktararmbönd á hátíðinni. Þá gat fólk keypt sér armband 

á 3.000 krónur og virkaði þá armbandið sem aðgangur á dansleikinn og styrkur til 

hátíðarinnar um leið. Þrátt fyrir að gestir væru að fá tvær matarveislur fríar og frítt á allar 

bíósýningar virtust fáir vera tilbúnir til að borga fyrir þessi armbönd. Aðstandendur ætla þó að 

halda áfram að selja þau, enda ekki komin almennileg reynsla á þennan þátt.  

7.2.4 Svörun í heimabyggð 

Viðmælendur mínir minntust á það hvernig viðbrögð heimamanna hefðu verið við hátíðinni. 

Guðrún Eggertsdóttir, verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða, sagði að ákveðin 

ímyndarherferð hefði verið gerð á heimamarkaði og bætti við að neikvætt viðhorf 

heimamanna gæti reynst hættulegt: 

,,...viðhorf íbúa var í rauninni meiri ógnun hátíðarinnar en viðhorf annars 

staðar frá.” 

Það tók heimamenn töluverðan tíma að taka þetta verkefni í sátt þar sem þeir áttu erfitt með 

að skilja af hverju væri verið að bjóða þetta allt frítt, hefði verið nær að fá meiri pening inn í 

samfélagið með þessu en Guðrún talaði um viðhorfsbreytingu undanfarin ár:  

,,Mér finnst viðhorfið gagnvart hátíðinni vera að breytast. Fyrst þegar þetta 

kom fram var rosalega mikil gagnrýni á það að vera að bjóða hingað 

gestum og til hvers geta þeir ekki bara borgað fyrir sig og svona...maður 

heyrir þessar raddir ennþá en þær eru mun lágværari en þær voru vegna 

þess að fólk sér hvernig þetta er að virka.” 
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Að hennar mati vantaði upp á það að heimamenn gerðu sér grein fyrir að gestir hátíðarinnar 

væru að kaupa alla aðra þjónustu, fyrir utan þessar tvær máltíðir og bíósýningarnar. Fljótlega 

var þeim þó komið í skilning um hversu gríðarlega góð auglýsing fyrir bæinn þessi hátíð væri 

og hefði áhrif á komandi ferðamannasumar.  

,,Það þurfti svolítið að uppfræða heimafólk hver væru áhrif hátíðarinnar og 

svona spreða orðið...en í raun er það það sem við höfum verið að gera 

síðastliðin tvö ár, s.s. að breyta þessu viðhorfi heimamanna gagnvart 

þessari hátíð og gera fólki ljóst fyrir með ábendingum um tekjumöguleika, 

hvað í raun svona hátíð getur skilið eftir sig.” 

Alda Davíðsdóttir samsinnti þessu en sagði að þessi hluti markaðssetningar hafi oft á tíðum 

verið þungur: 

,,Það sem helst mætti betur fara er að það má alltaf bæta markaðssetningu 

inn á við meðal íbúa þannig að það sé svona goodwill fyrir hátíðinni...og 

við höfum þurft að hafa svolítið fyrir því.” 

Styrkir koma að mestu inn í samfélagið utanfrá og styrkja það. Minnst var á það að viðhorfið 

væri að breytast og til dæmis sækja heimamenn í auknum mæli í að fara í bíó og mæta í 

matarveislurnar. Heimamönnum hefur einnig verið sagt frá tekjumöguleikum í kringum 

hátíðina, til dæmis með því að leigja út herbergi, selja handverk, bjóða upp á afþreyingu og 

margt fleira. Viðmælendur töluðu um það að viðhorf heimamanna skipti miklu máli og að 

þeir taki þátt til að gera hátíðina að meiri upplifun fyrir alla. Utanaðkomandi gestir hafa áhuga 

á að kynnast heimamönnum og heimamenn að kynna sér kvikmyndagerð og öðruvísi 

menningu. Einn viðmælenda minna hafði orð á því að aukinn áhugi á kvikmyndagerð hefði 

myndast í bænum eftir að Skjaldborg var stofnuð. Auk þess eru nemendur Framhaldsskóla 

Snæfellsness á Patreksfirði hvattir til að taka þátt og halda þau svokallaða Skjaldborg Junior 

fyrir hátíðina í áfanganum ,,Heimildamyndir 103” og er vinningsmynd krakkanna sýnd á 

hátíðinni. Skapar þetta vissulega mörg tækifæri og hvetur fólk til að taka þátt og hafa gaman 

af (Sara Jónsdóttir, aðstandandi Skjaldborgar, munnleg heimild, 25. mars 2011). 

7.3 Vaxtarmöguleikar 
Eins og umræðan hefur verið í þjóðfélaginu undanfarin ár hefur ferðamennska verið að aukast 

mikið. Æ fleiri erlendir ferðamenn koma hingað til lands og eftir efnahagshrunið fóru 
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Íslendingar að sækja frekar í að ferðast innanlands. Þessi umræða fékk höfund til inna eftir 

því hvernig aðstandendur sæju framtíðina fyrir sér í sambandi við Skjaldborg og hvort þeir 

sæju fram á aukinn fjölda gesta í framtíðinni. Niðurstöðurnar voru nánast einróma: 

7.3.1 ,,Gistiplássið er sprungið”  

Patreksfjörður er, eins og fram hefur komið, lítill bær sem býr ekki yfir mjög miklu gistirými 

fyrir ferðamenn. Þetta hefur reynst töluverður höfuðverkur fyrir aðstandendur hátíðarinnar. 

Þau voru öll spurð út í möguleika hátíðarinnar til vaxtar í framtíðinni og sagði Guðrún: 

,,Gistiplássið hérna á staðnum er sprungið” og að það gæti ekki tekið á móti fleiri gestum. 

Sara tók það fram að Skjaldborg gæti ennþá borið fleiri gesti en hingað til hafa komið en 

gistirýmin halda aftur af þeim náttúrulega vexti sem gæti átt sér stað:  

,,Hún [hátíðin] þyldi alveg meira, bíóið þolir alveg fleiri allavega á vissum 

sýningum en þetta er svolítið fast í skorðum upp á þetta [gistirýmið] að 

gera.” 

Hálfdán var sammála þessu en bætti við að mögulega mætti hún ekki stækka mikið meira til 

þess að hátíðin missti ekki sjarma sinn: 

,,Hún [hátíðin] er nú að nálgast þessa kjörstærð.” 

Þó töluðu bæði Sara og Hálfdán um að áhugi væri fyrir því að stækka umfang hátíðarinnar á 

þann hátt að sækja í Skandinavískar myndir en það væri ekki á döfinni alveg strax. Ýmsar 

hugmyndir hafa komið upp til að reyna að koma gistimálunum í lag en í raun þyrfti að fást 

meiri reynsla á þá hluti til að sjá hvort þeir væru að bera árangur. Til að mynda var stofnuð 

ættleiðingarskrifstofa fyrir hátíðina árið 2010. Auglýst var í bæjarblaðinu á Patreksfirði: 

,,Viltu ættleiða Skjaldborgara?”. Var bæjarbúum þá gefinn kostur á að fá greiðslu fyrir að 

bjóða laus herbergi eða íbúðir. Þetta vakti athygli en það voru fáir sem tóku þátt, þetta er þó 

hugmynd sem þarf að prófa áfram til að fá reynslu og til að sjá hvort hún virki. Mögulega 

þyrfti að kynna hugmyndina frekar fyrir heimamönnum til að sýna þeim fram á tækifærin. 

Einnig kom upp sú hugmynd að útbúa svefnpokapláss í íþróttamiðstöðinni en það hefði þýtt 

að ráða þyrfti mann á sólarhringsvakt og gæti orðið kostnaðarsamt. Kosturinn við hátíðina í ár 

(2011) er að hvítasunnan er ekki fyrr en í júní og gefur það möguleika á að nýta tjaldsvæðið. 

Algengara er þó að hvítasunnan sé um miðjan maí og því oft ennþá of kalt til að gista í 

tjöldum. Einnig er tiltölulega nýbúið að opna nýtt gistihús að Aðalstræti 31, sem er næsta hús 



	   30	  

við hliðina á bíóhúsinu sjálfu og mun það eflaust koma að góðum notum.  Ljóst er að koma 

þarf fram með hugmyndir varðandi gistipláss fyrir komandi hátíðir því raunin er að fjöldi 

gesta hefur aukist umtalsvert með hverju ári. Til að mynda komu hátt í 360 manns í 

matarveisluna árið 2010 en gert var ráð fyrir 240 manns.   

  Við fyrstu þrjár hátíðirnar skapaðist ákveðið vandamál því að fermingar á Patreksfirði 

voru haldnar um hvítasunnuna. Þetta þýddi að gistirýmin voru mun færri fyrir 

Skjaldborgargesti og má næstum því segja að bærinn hafi verið yfirfullur af fólki í 

mismunandi erindagjörðum. Þetta þýddi líka að heimamenn voru of uppteknir við fermingar 

og gátu hvorki tekið þátt í dagskrá Skjaldborgar, né tekið þátt í undirbúningi. Presturinn í 

bænum ákvað því fyrir fjórðu hátíðina að færa fermingarnar yfir á aðra helgi til þess að liðka 

fyrir öllum þannig að allir yrðu ánægðir.  

7.3.2 Horft til framtíðar 

Hálfdán sér að mestu um val á heimildamyndum inn á hátíðina og vildi að sú hugsjón kæmi 

fram að þeir aðilar sem kæmu með mynd á hátíðina hefðu eitthvað út úr því: 

 ,,Hugmyndin á bakvið að vera með þessa hátíð er það að þeir sem eru að 

koma með mynd og sýna hana hafi einhvern ávinning af því að vera hjá 

okkur þannig að það er bara frábært að síðustu tvö ár hafi RÚV verið 

að…við spörkuðum svolítið í rassinn á þeim sko því þeir voru ekki að sýna 

þessu nógu mikinn áhuga. Þeir tóku allt í einu við sér.” 

Eins og fram hefur komið er öll vinna við hátíðina unnin í sjálfboðastarfi. Viðmælendur voru 
spurðir út í framtíðarhorfur og viðhorf gagnvart gróðasjónarmiði. Geir hafði þetta að segja um 
það: 

,,Mottóið er bara að það fær enginn borgað fyrir að taka þátt í þessu hér, 
það bara gengur út á það…ef einver ætlar að fara að heimta greiðslur eða 
eitthvað svoleiðis þá bara sorry, þá verðuru að fara eitthvert annað.” 

Hvað varðar langtímamarkmið hátíðarinnar sjálfrar talaði Geir um 5 ára ,,reynslutíma” þegar 

kom að sjálfbærni: 

,,En hugmyndafræðin var samt alltaf þannig að eftir 5 ár þá yrði þessi hátíð 
farin að vera sjálfbær, þá gætu menn farið að greiða út laun og núna næsta 
er fimmta hátíðin þannig að þá kemur í ljós hvort hún verði einhverntíma 
sjálfbær og fari að rúlla sjálf.” 
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Þau höfðu fengið vilyrði fyrir því að ef að hátíðin væri ennþá við lýði eftir fimm ár væri 

möguleiki á að sækja um 3 milljóna króna framlag, í gegnum menningarsamning, á hverju ári 

í ákveðinn tíma.  

,,…það var alltaf það sem við vorum að keyra á, þessa hugmyndafræði að 

klára þessi 5 ár án þess að nokkur hefði nokkuð út úr því nema bara hafa 

gaman að þessu. Síðan ef við yrðum lifandi þá, þá gætum við farið að horfa 

á að þetta yrði eitthvað meira.” 

Guðrún Eggertsdóttir hafði þetta um langtímamarkmiðin að segja:  

 ,,Langtímamarkmið að mínum dómi er að hátíðin verði sjálfbær, standi 

undir sér og að hún verði ómissandi þáttur í starfi og almanaki íslensks 

kvikmyndafólks. Einnig að hún verði til þess að hér komi kvikmyndamenn 

meira til starfa en áður og noti svæðið sem leikmynd í efni sem skilar sér 

svo í kynningu svæðisins sbr. áhrifin sem myndir hafa haft á 

ferðamannastraum til ýmissa svæða, t.d. má nefna Dagvaktin hafði áhrif á 

Hótel Bjarkalund. Hér komi kvikmyndamenn s.s. til starfa og vinnu, hér 

verði jafnvel haldin einhver námskeið í kvikmyndagerð, hver veit.”  

Sjá má af þessum ummælum bæði Geirs og Guðrúnar að hátíðin er hugsuð út frá 

langtímasjónarmiði. Hún var ekki hugsuð sem einkahátíð fyrir lokaðan hóp, enda hefur 

fjölgun gesta ár frá ári sýnt fram á vaxandi vinsældir og aukinn áreiðanleika og traust innan 

kvikmyndageirans. Eins og fram kom í kafla 7.2.4 um svörun í heimabyggð hafa bæjarbúar í 

auknum mæli sótt hátíðina og tekið þátt í því sem í boði er. Ímyndarherferð á heimamarkaði 

hefur verið hugsuð með það að markmiði að gera bæjarbúa hliðholla hátíðinni til að stuðla að 

blómlegri og árangursríkari framtíð hennar. Án stuðnings á heimamarkaði getur hátíðin átt 

mjög erfitt uppdráttar. 

7.4 Tækifæri  
Viðmælendur voru spurðir að því hverju þeir héldu að hátíðin skilaði til þátttakenda og 

bæjarbúa. Voru þau öll sammála um að það sköpuðust gríðarleg tækifæri á báða bóga. 

Aðstandendur hátíðarinnar á Patreksfirði voru ekki í vafa um þau tækifæri sem sköpuðust í 

ferðaþjónustu bæjarins. Aðstandendur hátíðarinnar á höfuðborgarsvæðinu ræddu hinsvegar 

frekar um tækifæri í kvikmyndabransanum.  
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7.4.1 Tækifæri í ferðaþjónustu 

Aðstandendur á Patreksfirði voru sammála um að ferðaþjónustan hefði eflst með tilkomu 

hátíðarinnar og bæjarbúar hefðu farið að hugsa út í hvaða tækifæri væru í boði í bænum og 

hvað þeir gætu gert til þess að leggja sitt af mörkum. Í undirbúningi hátíðarinnar voru 

bæjarbúar hvattir til þess að koma með hugmyndir að afþreyingu, dagskrárliðum, 

handverkssölu eða hvaðeina sem þeir gætu verið með í boði á hátíðinni. Þetta smitar út frá sér 

og hefur áhrif á komandi sumar og þá ferðamenn sem því fylgja. Aðstandendur hátíðarinnar á 

Patreksfirði voru sammála um það að hátíðin gæfi bænum ákveðinn stimpil í samhengi við 

ferðaþjónustu og sagði Geir:  

,,Við sjáum ofsjónum yfir því hvað bæjarfélagið hefur fengið góða 

auglýsingu og í raun langbesta auglýsing sem að bæjarfélagið hefur fengið 

bara í fleiri fleiri ár. Það er búin að vera neikvæð umræða útaf öllu! Síðan 

kemur allt í einu eitthvað svona og pompar upp ... það er bara meiriháttar.” 

Í kjölfar hátíðarinnar hefur umræða um bæinn orðið jákvæðari og meiri áhugi skapast fyrir 

því að ferðast um Vestfirði. Aðspurður um hvort hátíðin virkaði sem auglýsing fyrir 

ferðamannasumarið sagði hann: 

,,Já ... þetta er búið að draga vagninn að sumu leyti ... um leið og þú býrð til 

eitthvað sem aðrir taka eftir ... náttúrulega allir sem eru í ferðaþjónustu 

hérna í kringum svæðið og á svæðinu náttúrulega njóta góðs af þessu og fá 

óbeint auglýsingu.” 

Alda Davíðsdóttir var sammála þessu en taldi að tækifærin mætti nýta betur í heimabyggð: 

,,Mér finnst fólk ekki hafa nýtt tækifærin nógu vel. Ég held að það sé alveg 

fullt af tækifærum sem að fólk er bara ekki að grípa. Við sjáum alveg hjá 

okkur [Sjóræningjahúsið] að fólk er að koma aftur um sumarið ... fólk er 

ekkert mikið að fara út á Bjarg eða Rauðasand þessa helgi þannig að við 

sjáum alveg tvímælalaust að maður þarf að passa að vera með tilbúið 

kynningarefni og eitthvað.” 

Hátíðin skilar einnig töluverðum gróða í samfélagið því að gestir hátíðarinnar eiga í fæstum 

tilfellum fjölskyldu eða vini til að gista og borða hjá, eins og raunin er á sjómannadaginn. Á 
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Skjaldborg þurfa allir gestir að kaupa þjónustu af bæjarbúum, til dæmis versla þeir í 

matvörubúðinni, borga sig inn í sundlaugina, kaupa sér drykk á kvöldin á barnum og svo 

mætti lengi telja. Gestir fá tvær máltíðir fríar en annað uppihald greiða þeir sjálfir. 

7.4.2 Tækifæri fyrir kvikmyndagerðarfólk   

Kvikmyndavængur aðstandendanna samsinntu þessu en minntust einnig á það að hátíðin 

skapaði mikil tækifæri fyrir unga heimildamyndagerðarmenn sem væru nýir í greininni og 

hefðu ekki fengið tækifæri til að sýna myndir sínar. Einnig væri hátíðin hvatning fyrir þá sem 

ættu ef til vill hálfkláruð verk til þess að ljúka við þau og senda inn á hátíðina. Að auki vissu 

Hálfdán og Sara til tilvika þar sem kvikmyndagerðarmenn biðu með að frumsýna myndir 

sínar fram að Skjaldborg, vildu að myndin yrði frumsýnd fyrst á Íslandi. Vissulega eru ekki 

allar myndir sem sækja um sýndar en það er alltaf möguleiki og þær myndir sem komast inn 

eiga möguleika á að verða vinningsmyndir. Þeir sem eiga vinningsmynd á Skjaldborg fá ekki 

einungis ,,Einarinn” heldur er það mikið tækifæri fyrir þá að fá sýningu í sjónvarpi en Sara 

taldi að tækifærin fyrir vinningshafa væru ómetanleg:  

,,Vinningsmyndir fá alltaf sýningu á RÚV og er það eitt mjög stórt stökk 

fyrir kvikmyndagerðarmanninn.”  

Hálfdán sagði að í byrjun hefði þurft að ýta á sjónvarpsfólkið að sækja í efnið: 

…vinningsmyndirnar hafa alltaf verið sýndar á RÚV, eða keyptar af RÚV 

og já þeir keyptu alveg helling síðast og gerðu í rauninni bara þáttaröð með 

heimildamyndum…það er frábært, það er svo mikill ávinningur fyrir okkur.  
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8 Umræður og ályktanir 
Eins og fram hefur komið hafði ég upphaflega lagt upp með að skrifa um og rannsaka 

markaðsmál Skjaldborgar og tvinna inn í þá umræðu fræðilegri umfjöllun um 

markaðssetningu viðburða. Fræðin gáfu þó til kynna að markaðsmál væru oft ekki höfð í 

forgrunni þegar viðburðir væru skipulagðir og komst ég að því nákvæmlega sama í spjalli 

mínu við aðstandendur hátíðarinnar. Jafnframt leitaðist ég eftir því að finna efni um 

markaðssetningu smárra viðburða eins og Skjaldborg er. Í staðinn fyrir markaðssetninguna 

kom í ljós að almennur undirbúningur og skipulagning er mun mikilvægari heldur en almenn 

markaðssetning. Samkvæmt viðmælendum er nálgunin í skipulagningu hátíðarinnar að hún er 

skilgreind sem svokölluð ,,bransahátíð” og ekki þætti nauðsynlegt að auglýsa mjög markvisst 

fyrir hátíðina, frekar væri reynt að dreifa orðinu meðal kvikmyndagerðarmanna. Þetta var þó 

einnig tengt fjármagni sem í boði er til að halda hátíðina. Aðstandendur vildu frekar leggja 

áherslu á að gera hátíðina góða fyrir þá sem sæktu hana í staðinn fyrir að eyða of miklu 

fjármagni í markaðsherferð. Í fræðunum var mikil umræða um markaðssetningu stórra 

viðburða og hefði ég getað skrifað mikið um það ef viðfangsefnið hefði verið stærra eins og 

til dæmis Reykjavík International Film Festival (RIFF) en þar má gera ráð fyrir að 

markaðssetning sé öllu stærri þáttur í undirbúningi.   

  Mér þótti forvitnilegt að tengja umræðu mína við fjarlægðirnar, bæði hvað varðar 

samstarf aðstandenda sem og gesti hátíðarinnar. Fram hefur komið hversu vel samstarfið 

hefur gengið fram til þessa og er það gaman að vita til þess að heilu viðburðirnir geta verið 

skipulagðir með 400 km fjarlægð á milli hlutaðeigandi aðila. Tæknin er orðin það öflug að 

varla telst þörf á að aðilarnir hittist áður en hátíðin er sett. Þetta var eitt þeirra atriða sem 

komu mjög oft fram í viðtölum mínum við aðstandendur og voru allir á einu máli um að 

samstarfið gæti varla verið betra.   

  Ég hafði ekki aðgang að gestum hátíðarinnar vegna tímasetningar hennar en 

aðstandendur sögðust aldrei hafa heyrt af því að gestir kvörtuðu undan því að þurfa að ferðast 

svona langa leið, flestum þætti það hreinlega kostur að vera svona einangraðir í litlu 

sjávarþorpi með fólki með sömu áhugamál. Skemmtileg stemning myndast í hópi sem þessum 

og hefur þetta alltaf verið hin besta skemmtun. Hálfdán sagði í viðtali mínu við hann að 

staðsetningin væri á allan hátt fullkomin. Þegar staðsetningin er svona afmörkuð skapast 
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ákveðin stemning. Hálfdán talaði einnig um að ef hátíð af þessu tagi yrði haldin í Reykjavík 

myndi hópurinn tvístrast eftir skipulagða dagskrá en á Patreksfirði eru gestir saman heila 

helgi. Á mynd 6 hér fyrir neðan má sjá kort af Patreksfirði og þeim stöðum sem þóttu 

mikilvægir fyrir Skjaldborgargesti. Kort þetta var birt í dagskrá Skjaldborgar árið 2010. 

 

Það sem vakti mig til umhugsunar við vinnslu þessa verkefnis var af hverju Patreksfjörður var 

valinn og hvað það væri sem gerði hann að betri stað en annan. Bíóhúsið sjálft hefur sérstöðu 

og var það einn helsti þátturinn sem kom hugmyndinni af stað. Skjaldborgarbíó er eitt af fáum 

bíóhúsum landsins sem ennþá hafa þessa gömlu ímynd. Eins og áður hefur komið fram hafa 

gestir ekki séð það sem neikvæðan þátt hátíðarinnar að vera í svona mikilli fjarlægð frá 

höfuðborgarsvæðinu. Þessi gamla sjávarþorpastemning og upplifun hefur trúlega mjög mikið 

að segja fyrir upplifun gestanna.  

  Það sem ég sá fljótlega í vinnslu viðtala minna var að mögulega vantar upp á 

hvatningu til að fá heimamenn til taka meiri þátt í hátíðinni sjálfri. Það væri hægt að skoða 

hugmyndir eins og komu upp á hátíðinni Northern Wave varðandi fiskisúpukeppnina. Hægt 

væri að útfæra þá hugmynd yfir á Patreksfjörð og finna einkenni sem hægt væri að nýta sér. 

Mynd	  5	  Hagnýtir	  staðir	  fyrir	  Skjaldborgargesti	  á	  Patreksfirði	  (Skjaldborg,	  2010)	  
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Það myndi mögulega ýta undir frekari þátttöku og keppnisanda meðal heimamanna og skapa 

stemningu.   

  Eins og flestir Íslendingar vita lenti efnahagshrunið á okkur árið 2008 með miklum 

skelli. Áhrif kreppunnar má sjá víða og leiddi ég hugann að því hvort hún hefði haft áhrif á 

gerð heimildamynda. Fjármagn getur vissulega verið af skornum skammti en í viðtali mínu 

við Hálfdán Pedersen kom í ljós að kreppan hefði ekki teljandi áhrif á hátíðina sjálfa heldur 

skein hún í gegn í efnistökum margra heimildamyndagerðarmanna. Eitt árið var hún áberandi 

í mörgum myndum. Eins og fram hefur komið er það tíðarandinn sem hefur oftar en ekki áhrif 

á viðfangsefni heimildamyndagerðarmanna.   

  Í bók sinni Event management & Event tourism talar Getz (1997) um styrkleika 

viðburða. Veikir viðburðir eru þeir viðburðir sem draga að sér afmarkaðan hóp gesta og eru 

smáir í sniðum og jafnvel óstöðugur hvað varðar framtíðarhorfur. Getz segir að þrátt fyrir að 

viðburðurinn sjálfur geti verið veikur hefur allt umstang og umræða í kringum hann áhrif á 

kynningu svæðisins í heild til langs tíma. Þetta er það sem Alda Davíðsdóttir, Geir Gestsson 

og Guðrún Eggertsdóttir töluðu öll um, að Skjaldborg virkaði sem ein stór auglýsing fyrir 

bæjarfélagið og hefði áhrif á straum ferðamanna sem koma á Patreksfjörð, ekki síst íslenska 

ferðamenn.  
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Viðauki I 
Viðtalsrammi fyrir aðstandendur Skjaldborgar á Patreksfirði 

Hver er aðkoma þín að skjaldborgarhátíðinni? 

Hvernig kom það upp að hátíðin yrði haldin hérna? 

Var það fólk héðan sem kom þessu á laggirnar eða utanaðkomandi aðilar? 

Hvernig finnst þér hátíðin hafa gengið fram að þessu? 

Hefur þú tekið eftir einhverjum breytingum í ferðaþjónustunni eftir tilkomu hátíðarinnar? 

Er eitthvað sem þér finnst ábótavant annaðhvort í undirbúningi eða skipulagi hátíðarinnar? 

Hvenær fer undirbúningur af stað fyrir hátíðina? 

Hvernig ferðamenn eru aðallega að koma á hátíðina? 

  - Íslendingar eða útlendingar? 

Er einhver ákveðinn markhópur sem reynt er að höfða til? 

Hvernig er markaðsmálum háttað? 

Er farið í samstarf með fleiri aðilum á svæðinu til þess að auglýsa og gera hátíðina sýnilegri? 

Eru til einhverjar upplýsingar um þá sem hafa keypt miða á hátíðina? 

Hafið þið orðið vör við að sama fólk er að koma aftur?  

Hversu margir gestir eru að koma? 

Nú hef ég séð umfjöllun frá erlendum aðilum um hátíðina, er erlendu fjölmiðlafólki beint á 
hátíðina t.d. til að skrifa greinar? 

Hefur þú orðið vör við að fólk setji fjarlægðina fyrir sig?  

Veistu til þess að fólk hafi litið á hátíðina sem tækifæri? 

Hvernig byrjaði þetta allt saman, hvenær kom hugmyndin og hversu langur tími leið þar til 
hátíðin var haldin í fyrsta sinn? 

- Hvernig var þetta í upphafi? 

- Varðandi heimamenn 
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- Styrki og fjárveitingar 

- Að fá gesti á hátíðina 

- Fá kvikmyndagerðafólk til að senda inn myndir 

Þar sem mest öll vinna við hátíðina fer fram í sjálfboðavinnu, hefur ekkert verið erfitt að 
sannfæra bæjarbúa um að taka þátt? 

Hversu fljót var hátíðin að þróast frá því að vera alveg óþekkt upp í það að 
kvikmyndagerðarmenn sækjast í að senda inn myndir? 

Hvernig var markaðssetningu háttað í upphafi? 

Viðtalsrammar fyrir aðstandendur Skjaldborgar á 
höfuðborgarsvæðinu 

Hvernig er markaðsmálum hátíðarinnar háttað út frá því sem þú gerir? 

Er farið í einhverja sérstaka auglýsingaherferð fyrir hátíðina? 

- Hvenær byrjar hún? 

Hvernig er nálgast markhópinn? 

Hver er helsti markhópurinn? 

Er eitthvað reynt að auglýsa hátíðina fyrir aðra en kvikmyndagerðarmenn og áhugafólk um 
kvikmyndir? 

Hvernig sérð þú framtíðina fyrir þér varðandi hátíðina? 

Telur þú að með tímanum og meiri markaðssetningu, muni hátíðin stækka?  

- Eru einhverjar hindranir á því að gera hana útbreiddari? 

Hafa verið einhverjar vangaveltur um að markaðsetja erlendis? 

Er treyst á tengsl fólks í bransanum? 

Er eitthvað þema í auglýsingunum sem haldið er milli ára eða eru nýjar auglýsingar hannaðar 
fyrir hvert ár? 

Hvernig eru auglýsingarnar fjármagnaðar?  

Hvernig hefur verið staðið að ,,word of mouth” markaðssetningu? 

Hvernig kom þessi hugmynd upp að halda kvikmyndahátíð á Patreksfirði? 

Hvernig var vinnuferlið frá því að hugmyndin kom og þar til að hátíðin var kynnt og haldin í 
fyrsta skiptið? 



	   41	  

Hvað tók langan tíma að þróa hugmyndina frá upphafi? 

Hefur umgjörð hátíðarinnar breyst eitthvað frá fyrstu hátíðinni fram til þeirrar sem haldin 
verður núna í ár? 

Hvernig hefur samstarfið gengið í gegnum árin þegar svona langt er á milli skipulagsaðila? 

Hefur fjarlægðin aldrei verið þáttur sem talinn hefur verið hindrun? 

Hvernig finnst þér hátíðin hafa gengið fram til þessa? 

Hvernig fer ferlið fram þegar myndir eru valdar á hátíðina? 

Hvernig skýrir þú þessa hröðu þróun frá því að þurfa að sækjast eftir myndum og núna þarf að 
vísa myndum frá vegna mikillar aðsóknar? 

Hvernig er heiðursgestur hátíðarinnar valinn? 

Getur hátíðin virkað sem bein tækifæri fyrir unga kvikmyndagerðarmenn? 

Hvernig finnst þér umhverfið lagast að hátíðinni? 

Hvernig hefur það gengið að bjóða öllu þessu fólki á Patreksfjörð þar sem gistirýmið er svo 
takmarkað?  

Hefur einhvern tíman komið upp sú umræða að sækja í erlendar myndir til að stækka umfang 
hátíðarinnar? 

Hefur þú tekið eftir viðhorfsbreytingum heimamanna í gegnum árin? 
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