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Hátíðir sýna á táknrænan hátt hvað samfélag trúir að sé kjarninn í lífi þess og þess vegna  

er hópur fólks sem fagnar tilteknum viðburði að fagna sjálfum sér  (Turner, 1982).
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Formáli 
Þessi ritgerð, „Hátíðir á Norðurlandi - tilurð og fyrirkomulag“, er til meistaraprófs í 

Menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst og gildir 30 einingar. Ritgerðarefnið er valið 

vegna áhuga á stjórnun hátíða, gildi þeirra í fjölbreyttri flóru afþreyingar fyrir ferðamenn og 

áhrifa þerra á samfélögin sem þau eru haldin í. 

Leiðbeinandi við ritgerðarskrifin var Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, lektor í ferðamálafræði við 

Háskólann að Hólum.  

Ég hef sjálfur unnið við skipulagningu og framkvæmd fjölmargra hátíða, ýmist sem 

stjórnandi, kynnir, ráðgjafi eða skemmtikraftur. Meðal hátíða sem ég hef verið 

framkvæmdastjóri að eru Menningarnótt í Reykjavík, Vetrarhátíð, Hátíð hafsins, 

Miðaldadagar á Gásum og Ein með öllu á Akureyri. Þessi vinna hefur verið stormasöm en 

skemmtileg. Hún hefur gefið mér innsýn í fórnfýsi og vinarþel duglegs fólks sem finnst það 

skipta mestu máli að gleðja aðra.  

Ritgerðin er þannig byggð upp: 

1. Inngangur 

2. Fræðilegur grunnur 

3. Aðferðafræði 

4. Niðurstöður rannsóknar 

5. Umræður 

6. Lokaorð 

Þakkir 

Í vinnunni við skipulagningu  þessara hátíða hef ég fengið að kynnast mörgu skemmtilegu 

fólki, stórkostlegum kynlegum kvistum sem þora að vera þeir sjálfir og gefa lífinu lit. Fyrir 

það er ég þakklátur. Það er ekki síst til að launa þeim gleðina sem ég valdi þetta 

rannsóknarefni. 

Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum, Guðrúnu Þóru Gunnarsdóttur, fyrir þolinmæðina 

og hnífskarpa hugsun við vinnslu þessarar ritgerðar. Svarendum í rannsókninni þakka ég 

dýrmætan tíma þeirra, skýr og greinargóð svör þrátt fyrir að spurningalistinn væri langur. Að 

lokum vil ég þakka fjölskyldu minni stuðning og umburðarlyndi á fjarrænu tímabili.   
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Útdráttur 

 

Verkefni þetta fjallar um bæjarhátíðir á Norðurlandi. Slíkum hátíðum hefur fjölgað mjög á 

undanförnum árum en litlar rannsóknir farið fram á tilurð þeirra og fyrirkomulagi.  

Rannsókn þessi var unnin árið 2010 og tók til hátíða á Norðurlandi, allt frá Hólmavík í vestri 

og austur að Mývatni. Sendur var spurningalisti til forsvarsmanna 29 bæjarhátíða og svöruðu 

samtals 25.  Með spurningakönnunni er leitast við að skoða fyrirkomulag og stýringu 

bæjarhátíða, tilgang þeirra og framtíðarhorfur. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess 

að hátíðir séu mikilvægur þáttur í menningarlífi margra staða á Norðurlandi, að hönnun hátíða 

megi bæta og að aðkomu styrktaraðila sé áfátt. Vinna við undirbúning lendir á herðum fárra 

og erfitt sé að fá sjálfboðaliða til starfa. Margar hátíðir hafa fest sig í sessi  og aðsókn eykst 

jafnt og þétt þó veður setji stundum stórt strik í reikninginn.  

Lykilhugtök: Hátíðir, bæjarhátíðir, viðburðir, menningarviðburðir, viðburðastjórnun. 

 

 

Abstract 
 

This dissertation discusses local festivals in Northern Iceland. There has been a rapid growth 

of such festivals in recent years in the whole country as well as worldwide. Little research has 

been carried out on how these festivals are executed and arranged. 

This research was done in 2010. It covers festivals from Hólmavík in the west to Mývatn in 

the east. The participating festivals were 25, of diverse nature and size. This research studies 

how they are made up, their form of administration, threats and accomplishments. The results 

indicate that festivals have become an important factor in the cultural life of many 

communities, that the design factor of festivals may be enhanced and that corporate 

sponsorship participation could be better. The preparation work is carried out by too few and 

recruiting volunteers gets more and more difficult. Many of North-Iceland’s festivals have 

established themselves and attendance is steadily rising although the weather remains a 

crucial factor. 

Keywords: festivals, local festivals, events, cultural events, events management. 
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Inngangur 
Bæjarhátíðum og hátíðum af ýmsu tagi hefur fjölgað mjög hér á landi síðastliðna þrjá áratugi. 

Aukning á fjölda, fjölbreytileika og vinsældum hátíða hefur verið gríðarleg á undanförnum 

árum (Getz, 2005; Thrane, 2002; Crompton & McKay, 1997). Þessi þróun er samstíga þróun 

um allan heim og hátíðahald skiptir sífellt meira máli í vali ferðamanna á áfangastöðum. Ótal 

hátíðir af mismunandi tagi, með ólíkum forsendum og ætlaðar fyrir ólíka markhópa hafa 

sprottið upp. Flestar þeirra hátíða sem komið hefur verið á hérlendis hafa haldið velli og verið 

haldnar reglulega frá því þær voru fyrst haldnar.  

Viðburðastjórnun og viðburðaferðamennska verða sífellt faglegri eftir því sem fagmennska  

eykst og menntunarstig hækkar í  þeim greinum sem að þeim koma; menningarstjórnun, 

viðburðastjórnun og ferðamálafræði. Vinnuframlag sjálfboðaliða og sjálfboðaliðahópa hefur 

verið lykilþáttur í framkvæmd bæjarhátíða hérlendis. Þó hlutur sjálfboðaliða verði örugglega 

áfram lykilþáttur í slíku viðburðahaldi munu kröfur aukast um að þeir hljóti þjálfun og þroski 

hæfileika sína á þessum sviðum. Samhliða þessari tilhneigingu er vitneskjan um að 

viðburðum skuli stjórnað á sama hátt og öðrum viðskiptum (Getz, 2005). 

Ég hef í þessari vinnu orðið þess áskynja að grunnurinn sem hátíðir eru byggðar á er afar 

mismunandi og misvel skilgreindur. Drifkrafturinn, sjálf ástæða þess að viðkomandi 

viðburður er haldinn, er stundum vel skilgreindur en í öðrum tilfellum alls ekki. Ekki hefur þó 

verið rannsakað neitt kerfisbundið hvernig uppbyggingu bæjarhátíða er háttað, hverjir koma 

að þeim og hvernig þeim er stýrt. Þessi ritgerð miðar því að því að gera ákveðna 

stöðugreiningu á íslenskum bæjarhátíðum á Norðurlandi, nánar tiltekið þeim sem haldnar eru 

á svæðinu frá Hólmavík í vestri til Mývatns í austri. Ástæðan fyrir vali þessa landsvæðis er sú 

að ég bý á Akureyri og hef því haft möguleika á að heimsækja margar af þeim hátíðum sem 

teknar eru fyrir. Sérstaklega er sjónum beint að þeim viðburðum sem eru settir upp í nafni 

sveitarfélags eða staðar og eru kynntir út á við í umtalsverðum mæli. Þannig er ekki fjallað 

um viðburði á borð við að slá köttinn úr tunnunni á Akureyri sem þó hefur notið mikillar hylli 

og þátttöku heimamanna, kirkjulegar hátíðir á borð við jól eða páska né heldur tilfallandi 

hátíðir sem eru haldnar í eitt skipti og síðan ekki söguna meir.  
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Fræðilegur grunnur 
Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og helstu grunnhugtök 

skilgreind. Farið verður  yfir flokkun viðburða og hátíða og fjallað um þýðingu og markmið 

hátíðarhalds, nánar tiltekið bæjarhátíða hvers konar.  

Skilgreining nokkurra grunnhugtaka  

Í þessari rannsókn er fjallað jöfnum höndum um hugtakið hátíð (e. festival) og viðburð (e. 

event eða special event). Skilgreiningar þessara hugtaka eru ekki fastmótaðar en samkvæmt 

skilgreiningu Convention Industry Council, Bandaríska ráðstefnuráðsins, er viðburður 

skipulögð uppákoma svo sem fundur, ráðstefna, sýning, sérstakur viðburður, galakvöldverður 

o.s.frv. Viðburður er of samsettur af nokkrum mismunandi en þó skyldum uppákomum með 

hópþátttöku (Convention Industry Council, 2013). Getz bætir því við að það eigi við um alla 

viðburði að þeir séu skammvinnir, afmarkaðir í tíma, og að: „Hver slíkur viðburður er búinn 

til úr einstakri blöndu af stjórnun, dagskrá, aðstæðum og fólki“ (Getz, 2005, bls. 16). 

Hugtakið hátíð hefur jafnan aðeins þrengri merkingu, þ.e. sem ein tegund viðburða. Þannig 

skilgreinir Getz (2005) hátíð (festival) sem „a themed, public celebration“ eða þematengdur,  

opinber fögnuður. Þannig séu hátíðir ætlaðar almenningi og snúist um a.m.k. einn 

sameiginlegan kjarna. Gilbert og Lizotte (1998) halda því einnig fram að helsta einkenni 

hátíða sé að þær séu skammvinnar og það væri erfitt að viðhalda sömu spennu og tilfinningu 

fyrir sérstöku tilefni ef slíkur viðburður væri haldinn oftar eða lengur í senn.  

Falassi er á svipuðum  nótum í skilgreiningu sinni á hátíð sem reglubundnum endurteknum 

félagslegum viðburði „... þar sem allir í heilu samfélagi, bundnir þjóðlegum, málbundnum, 

trúarlegum eða sögulegum tengslaböndum, með sameiginlega heimssýn taka beint eða óbeint  

að einhverju marki þátt í röð skipulagðra viðburða“ (Falassi, 1987, bls. 2). 

Alla jafna er gaman á hátíðum, séu þær vel heppnaðar. Fögnuðurinn, gleðin er ríkjandi í 

flestöllum skilgreiningum, enda flokkast hátíðir undir það sam var áður fyrr kallað 

mannfagnaður. Hátíðir byggjast á því að fagna tilteknu tilefni. Fögnuðurinn er manninum 

nauðsynlegur, enda innbyggður í flest trúarbrögð og „sá sem ekkert og engan elskar getur 

ómögulega fagnað,“ segir Pieper (1999, bls. 18). 

Kari Jaeger og Reidar Mikletun skilgreina hátíð þannig: „Hátíð er skemmtun ætluð 

almenningi sem hefur ákveðna yfirskrift og formlega dagskrá. Hún hefur meginstarfsemi og 

hliðarstarfsemi. Hátíðin er sett upp innan ákveðinna tímamarka sem inniber bæði 

meginstarfsemina og hliðarstarfsemina“ (Jaeger & Mykletun, 2009, bls. 332). Í þessari ritgerð 

verður unnið með hugtakið hátíð samkvæmt þessari skilgreiningu þeirra Jaeger og Mikletun. 
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Hvers vegna hátíðir?  
Hátíðir hafa fylgt manninum eins langt aftur og séð verður. Þörfin til að gera sér dagamun er 

samtengd sögu mannsins (Japan Travel Bureau, 2000). Íslendingar hafa öldum saman lagt á 

sig löng ferðalög til að komast á hátíðir. Tóku þau oft langan tíma en „slíkt hafa 

skemmtunarmenn þó sjaldan sett fyrir sig“ (Árni Björnsson, 1993, bls. 27). Það er ekki erfitt 

að færa rök fyrir því að hátíðir séu yfirleitt menningartengdir viðburðir (Turner, 1982) og ef 

ekki væri fyrir mismunandi menningararf myndu staðir víðsvegar um heiminn ekki hafa upp á 

margt að bjóða til að laða að ferðamenn (Raj, 2003). Hátíðir ganga því aðeins upp að þátttaka 

sé allnokkur, annars deyja þær drottni sínum. Þannig er snar þáttur í hátíðahaldi að maður er 

manns gaman, langflestir vilja vera þar sem aðrir eru og margmennið eitt og sér skapar 

hátíðabrag. Aukning á fjölda, fjölbreytileika og vinsældum hátíða hefur verið gríðarleg á 

undanförnum árum (Getz, 2005; Crompton & McKay, 1997; Thrane, 2002).  

Þessi þróun hefur átt sér stað um allan heim og líka hér á landi.  

Fjölmörg bæjarfélög þróuðu eða hafa verið að þróa nýjar hátíðir og viðburði með afþreyingar-  

og menningargildi fyrir íbúana sem og til fjárhagslegs ávinnings og þroska fyrir bæjarfélagið 

(Getz, 2005; Frisby & Getz, 1989). Þessar hátíðir eru jafnan kallaðar bæjarhátíðir (e. 

community festivals), hátíðir sem eru haldnar af heimafólki, ýmist ætlaðar heimamönnum eða 

gestum, nýta sér sérstöðu bæjarins og bera oft nafn hans. 

Tilgangurinn með því að halda bæjarhátíðir getur verið af mörgum toga. Hér eru einkum 

kannaðar þrjár ástæður: 

1) Kynning fyrir viðkomandi sveitarfélag eða það svið sem hátíðin stendur fyrir.  

2) Fjárhagslegur ávinningur.  

3) Félagslegt virði. 

Kynning fyrir viðkomandi sveitarfélag 

Hátíðir geta haft gríðarlega kynningu í för með sér fyrir þau sveitarfélag sem búa þeim athvarf 

eða það sem hátíðin stendur fyrir. Þær hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn því þær þurfa 

ekki á dýrri hlutlægri yfirbyggingu að halda. Hátíðir eru þannig tæki sem sveitarfélög geta 

notað og nota í nokkrum mæli til að kynna sig og bæta ímynd sína út á við (Tómas Young, 

2013, bls. 20). Hátíðum er beitt til að hafa áhrif á ímynd sveitarfélagsins.  

Hátíðir eru tækifæri til að koma á kynningarherferð þar sem nafn sveitarfélagsins er 

margendurtekið í fjölmiðlum. Nöfn hátíða eru notuð til að gefa til kynna búsæld eða 

notalegheit í viðkomandi héraði, sbr. tónlistarhátíðina Berjadaga á Ólafsfirði sem óneitanlega 

gefur til kynna að þar sé berjaspretta mikil og gott að lesa upp í sig – eða Mærudaga á 

Húsavík, en mæra er húsvískt orð yfir sætindi. Oftar en ekki er reynt að festa nafn 

sveitarfélagsins í heiti viðburðarins og nafnið þá iðulega stuðlað samkvæmt þjóðlegri hefð, 

sbr. Hamingjudagar á Hólmavík, Síldarævintýrið á Siglufirði o.s.frv. 

Sú tilfinning að viðkomandi sveitarfélag sé lifandi og spennandi verður að vera verðskulduð, 

það verður að vera innistæða fyrir henni. Bæjarhátíðir geta vissulega hjálpað til við slíka 

ímyndarsköpun. En hvað er ímynd? Bandaríski vörumerkjafræðingurinn Scott M. Davis segir 

að „ímynd geti […] haft áhrif á hvernig við metum vöru, land, fyrirtæki eða sveitarfélag. 

Ímynd er sú mynd sem við höfum í huga okkar af einhverju, og er því raunveruleikinn eins og 
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við þekkjum hann hverju sinni. Þekking á ímynd er mikilvæg vegna þess að hún hefur mikil 

áhrif á það sem við gerum“ (Þórhallur Guðlaugsson & Elfa Björk Erlingsdóttir, 2009, bls. 

321; Davis S. M., 2002). Það er þó mikilvægt að gera sér grein fyrir því að endanleg ímynd 

verður til í huga neytandans, það sem er sett fram í ímyndaruppbyggingu eru aðeins hvatar til 

að reyna að framkalla tiltekin hughrif. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að finna leið til að leggja 

mat á hver ímyndin er í huga tiltekins markhóps (Ries & Trout, 2001) þar sem ímyndin er 

líkleg til að vera ólík milli markhópa (Haedrich, 1993; Avenarius, 1993; Brown & Dacin, 

1997).  

Það eitt að íbúarnir geti sameinast í því að halda bæjarhátíð er talsvert átak sem kemur ekki 

endilega af sjálfu sér. Heppnist það gefur það ótvírætt til kynna að íbúarnir séu samheldinn 

hópur sem láta ekki dægurþras aftra sér frá því að gleðjast saman og sýna umheiminum að 

bærinn þeirra sé góður bær og að þeir séu stoltir af því að búa þar. Sé ímyndin mótuð kring 

um skilgreindan kjarna, einhverja sérstöðu bæjarfélagsins eða mannlífsins í bænum getur, 

þegar vel tekst til, ímyndin fest við bæinn þannig að hún sé það fyrsta sem fólki dettur í hug 

þegar það heyrir bæinn nefndan á nafn. Gott dæmi um þetta er könnun sem Soffía Vagnsdóttir 

gerði í lokaritgerð sinni í meistaranámi í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Þar 

spurði hún m.a. hvað kæmi fyrst upp í huga fólks þegar nokkrir staðir væru nefndir. Meðal 

þeirra eru Hólmavík, Hofsós og Húsavík, en hátíðir í öllum þessum bæjarfélögum eru til 

rannsóknar hér. Af 221 svaranda við þeirri spurningu nefnir meira en helmingur bæjarhátíðir 

og meira en 70% bæjarhátíðir eða aðra menningartengda ferðaþjónustu s.s. Vesturfarasetrið 

sem stendur fyrir Vestur-Íslendingadeginum (Soffía Vagnsdóttir, 2013). 

Fjárhagslegur ávinningur 

Hátíðir laða að gesti sem eru tilbúnir til að kaupa sér mat, gistingu, þjónustu og ýmislegt sem í 

boði er. Þetta er fjármagn sem ella hefði aðeins skilað sér að litlu leyti inn í viðkomandi 

bæjarfélag. Þetta fjármagn kemur þó ekki af sjálfu sér, það krefst þess að lagt sé í 

umtalsverðan kostnað við kynningu á viðburðinum. Kynningarmál hátíða í því skyni að laða 

að ferðamenn krefjast oftast aðkomu sveitarfélagsins (Felsenstein & Fleischer, 2003, bls. 

386). Vissulega leggur bæjarfélagið iðulega í talsverðan kostnað við undirbúning og 

framkvæmd hátíðarinnar, listamenn kosta sitt og oft þarf að leggja mikla vinnu í að gera alla 

aðstöðu á hátíðasvæðinu þannig að hún standist alla öryggisstaðla og kröfur gesta (Chong, 

2002). Hversu mikið er í lagt fer eftir stærð hátíðarinnar og áætluðum gestafjölda. Mestur 

kostnaður fer yfirleitt í aðkeypta skemmtikrafta. Þeir geta þó verið á víðu verðbili enda höfða 

ólíkir skemmtikraftar til ólíkra hópa og hafa mismunandi aðdráttarafl. Mestu máli skiptir að 

litlir viðburðir krefjast lágmarks fjármagns og nýta innviði kerfisins sem eru þegar fyrir hendi. 

Þeir reiða sig oft á vinnuframlag sjálfboðaliða og er stjórnað af heimamönnum. Samt sem 

áður geta þeir skilað umtalsverðri framlegð fyrir litla fjárfestingu (Getz, 2005). Throsby 

mótaði hugtakið „menningarlegt virði“ (cultural capital) og heldur því fram að menning sé 

forsenda efnahagslegrar uppbyggingar og að taka verði menningarlega þætti með í 

reikninginn þegar byggja á upp hagsæld. „Menningarlegt virði, í hagrænum skilningi, getur 

skapað leiðir til að miðla menningu sem leyfir bæði áþreifanlegu og óáþreifanlegu 

birtingarformi menningar að vera sett fram sem langtímagildi til hagsbóta fyrir einstaklinga 

og hópa“ (Throsby, 2001, bls. 46). 
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Nokkrar hátíðir á Íslandi hafa hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi, oft til að fjármagna starfsemi 

æskulýðs- og íþróttafélaga. Ber þar fyrsta að nefna Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, sem hefur 

verið megintekjulind íþróttafélaganna í Vestmannaeyjum um áratuga skeið. Stjórnendum 

slíkra hátíða ber, eðli málsins samkvæmt, að hámarka framlegð hvers viðburðar.  

Hátíðir valda því ekki að fólk flytjist búferlum úr borg í dreifbýli eða til lítils bæjar. Til þess 

þarf meira til (Munkejord, 2011). Meginávinningur af hátíðahaldi er fólginn í því að þær 

styrkja þær atvinnugreinar sem fyrir eru. En samsíða vexti hátíða og annarra menningarlegra 

sviða þróast nýir samskiptamöguleikar listamanna við stjórnendur og aðra viðskiptaaðila sem 

hafa hjálpað til við að skapa nýja starfsmöguleika (Jaeger & Mykletun, 2013). Að lokum 

getur vel úthugsuð dagsetning hátíðar stuðlað að lengingu ferðamannatímabilsins (Getz, 

1997). 

Þó að sveitarfélögunum, í gegn um verslun og þjónustu á svæðinu, sé oft mikill hagrænn 

ávinningur að hátíðum eru þær þó fyrst og fremst félagsleg fyrirbæri sem geta skapað þeim 

félagslegan ávinning sem er að mestum hluta jákvæður. Af því leiðir að það er mjög 

mikilvægt að víkka yfirstandandi umræðu um hátíðir út yfir hinn ráðandi hagræna ramma sem 

lítur nær eingöngu til þróunar hagræns fjármagns (economic capital), að taka inn í umræðuna 

að hátíðir má nota sem tæki til að auka félagslegan auð (social capital). 

 

Félagslegt virði 

Félagsfræðingurinn William Bruce Cameron sagði í bók sinni Informal Sociology: A Casual 

Introduction to Sociological Thinking: „Not everything that counts can be counted, and not 

everything that can be counted counts“ (Cameron W. B., 1963, bls. 13). Það má ef til vill 

þýða þetta með því að segja að félagslegt virði sé sá ávinningur sem almennt telst skipta máli í 

samfélaginu en verður ekki mældur í krónum og aurum. Slíkt mat er enn þann dag í dag að 

mestu leyti huglægt og það er ekki auðvelt að leggja mælistiku á þennan ávinning. Þó er verið 

að leita leiða til að málsetja þennan ávinning. 

Félagslegur auður mun því aðeins vaxa að að félagslegar aðstæður séu jákvæðar og 

afleiðingarnar eru þær að neikvæð áhrif sem stafa frá hátíðum geta á tíðum skaðað eða 

eyðilagt sjálft viðhorfið til þróunar félagslegs auðs (Sirianni & Friedland, 2000). Í þessu 

samhengi ber að skoða hvernig hátíðir skapa og auka menningarlegt virði samfélagsins. 

 

Sameining íbúa  

Það er eðli hátíða að vera upphafning eða tilbreyting frá amstri hversdagsins. Slík tilbreyting 

getur virkað eins og vítamínsprauta inn í bæjarlífið með sínu nýjabrumi og ferskleika. Þannig 

er það megintilgangur sameiginlegs mannfagnaðar á borð við hátíðir og sérstaka viðburði að 

efla samheldni fólks með því að styrkja tengsl í bæjarfélaginu (Turner, 1982). Hátíðir eru 

heimboð og heimamenn vilja að aðstæðurnar séu frambærilegar fyrir gestina, þannig að 

sveitarfélaginu sé sómi að. Þannig skerpa hátíðir á kröfunni um góða sjálfsmynd heimamanna, 

að hátíðin þeirra standist öll mál. Með því eflist sameiginlegt stolt íbúanna (Wood, 2006).  
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Hátíðir leika mikilvægt hlutverk í lífi bæjarfélaga því þau skapa íbúum og gestum mikilvæg 

viðfangsefni og eyðsluleiðir og skerpa á ímynd bæjarfélagsins (Getz, 2005). Hátíðir verka 

ekki aðeins sem hvati til að blása lífi í samvinnu sem þegar hefur verið stofnað til heldur 

einnig sem hvati til að þróa nýja samvinnu. Sem dæmi má nefna að þær hátíðir sem nýta 

vinnuframlag sjálfboðaliða skapa tækifæri til þjálfunar og þróunar á fjölmörgum sviðum og 

stuðla að betri nýtingu á því húsnæði sem er á staðnum, t.d. í skólum, fyrirtækjum og 

almenningsrými (Sirianni & Friedland, 2000). Það er næsta víst að þegar kemur að því að 

halda hátíð þarf oft að nýta ýmsar aðstæður til fullnustu. Jafnvel þarf að finna leiðir til að 

fullnægja þeim þörfum er skapast og hefðbundnar aðstæður á staðnum ráða ekki við. Í slíkum 

tilfellum eru menn þvingaðir til að hugsa „út fyrir kassann“ og leita nýstárlegra leiða.  

Hollusta við samfélagið 

Rao (2001) leggur til að hátíðir hafi eiginleika sem séu meira virði en skemmtun og framlegð 

því þær skapi tíma og stað svo fjölskyldur geti sýnt hollustu sína við samfélagið. Með því að 

taka þátt í hátíð sýni fjölskyldan vilja sinn til að taka virkan þátt í samfélaginu – góðir 

borgarar, hugsanlegir félagar í sameiginlegum gagnkvæmum tengslum. Með því að eyða 

peningum á hátíðum geta fjölskyldur einnig hvatt aðrar fjölskyldur til þátttöku í 

sameiginlegum, skemmtilegum tengslaathöfnum sem byggir upp traust og skyldurækni. 

Þannig geta fjölskyldur myndað sterk sambönd við aðrar fjölskyldur (Rao, 2001).  

„Hátíðir sýna á táknrænan hátt hvað samfélag trúir að sé kjarninn í lífi þess og þess vegna er 

hópur fólks sem fagnar tilteknum viðburði að fagna sjálfum sér“ (Turner, 1982). 

 

Sjálfsmynd samfélagsins 

Hátíðir geta styrkt staðarvitund fólks sem tekur þátt í hátíðunum, sem og sveitarfélagsins alls 

(Jaeger & Mykletun, 2013). Stjórnendur hátíða reyna þannig að skapar hátíðinni sérstöðu með 

því að draga fram ákveðna þætti sem einkenna það bæjarfélag eða þann landshluta sem 

hátíðin er haldin í. Ef vel tekst til og hátíðin verður það sem bærinn er helst þekktur fyrir, 

„kemur bænum á kortið“, getur sú velgengni valdið því að sjálfsmynd íbúanna breytist. Slíkar 

breytingar geta orðið til þess að fólk vilji samsama sig einkennisþema hátíðarinnar eða hampi 

því sem hátíðin snýst um. Frá Norður-Noregi er þekkt dæmi sem sýnir vel hve áhrif slíkra 

hátíða geta verið mikilvæg:  Samar höfðu um árabil verið feimnir við að sýna uppruna sinn. 

Kirkjan hafði löngum verið mótfallin Joik-söngnum sem einkennir menningu Sama, taldi 

hann styrkja tengsl við heiðin náttúruvætti. Árið 1972 var sett á laggirnar Páskahátíð Sama í 

Kautekeino sem hefur síðan þróast upp í 10 daga hátíð þar sem Samamenning er í hávegum 

höfð, með hreindýrakapphlaupi, keppni í dorgveiði gegnum ís, vélsleðakeppni og síðast en 

ekki síst hinum einstaka Joik-söng. Þessi hátíð hefur gjörbreytt viðhorfi Sama til menningar 

sinnar. Hún hefur eflt stolt þeirra og hvatt þá til að ganga í sínum litskrúðugu Samafötum. 

„Vegna hátíðarinnar eru fleiri sem þora að fara í Samafötin sín“ (Jaeger & Mykletun, 2013, 

bls. 220). 
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Framkvæmd hátíða 
Undirbúningur og hönnun er forsenda fyrir velgengni hátíða og viðburða því hún leiðir til 

framfara á öllum sviðum viðburðarins (Goldblatt, 2003). Í hugtakinu hönnun felst að allir 

þættir hátíðarinnar hafi verið skoðaðir og mörkuð um þá stefna. Þannig sé markvisst verið að 

stefna að því að skapa ákveðna tegund hátíðar og að sem fæstir þættir séu tilviljunum háðir 

eða ófyrirséðir. Á sínum tíma gagnrýndi Brown (1993) mjög skort á því sem hann kallaði 

hönnunarþátt viðburða og taldi það hafa afdrifaríkar afleiðingar. Þetta hefur breyst töluvert á 

síðastliðnum tveimur áratugum enda er viðburðarstjórnun sem fræðigrein afar ung. Kennsla í 

viðburðarstjórnun og rannsóknir hófust ekki fyrir alvöru fyrr en á árunum 1990-2000. Árið 

1993 hófst til dæmis útgáfa tímaritsins Event Management og „aðeins er hægt að lýsa vexti 

greinarinnar síðan sem stórbrotnum“ (Getz, 2008, bls. 403). 

Samkvæmt Joe Goldblatt (2003) er mikilvægasti verkþátturinn í framkvæmd hátíða 

hönnunarþátturinn (2003).  Það er ekki endilega tímafrekt að hanna hátíð. Það er hins vegar 

með ólíkindum hve miklum jákvæðum áhrifum góð hönnun skilar, sé sú vinna unnin áður en 

farið er að huga að smáatriðum og skipulagi framkvæmdar á hátíðinni. Vönduð hönnun skilar 

sér í hátíð með skýrri stefnumótun, er auðveld í markaðssetningu og auðskilin öllum 

hlutaðeigandi. Það segir sig þó sjálft að allar ákvarðanir á hátíðinni þarf að taka með tilliti til 

hinnar stefnumótandi hönnunar (Yeoman & Robertson, 2004). Hönnunin þarf að fara fram 

tímanlega. Því fyrr sem áhersluatriði hátíðarinnar eru skilgreind, því betra, en þó ber að hafa í 

huga að „viðburðir eru lífrænir og munu þróast alveg þar til viðburðinum er lokið“ 

(Armstrong, 2001, bls. 49). 

Yeoman (2004) segir að þema hátíðarinnar sé regnhlíf til að sameina lokamynd hátíðarinnar – 

hún ætti að styðja við og samræma stefnuna í viðburðum hennar. Þegar þemað er orðið skýrt 

verður að hanna þættina í viðburðunum þannig að þeir falli vel að þemanu (McDonnel, Allen, 

O'Toole, & Bowdin, 2001). Þannig verði nafn hátíðarinnar, ímyndarmerki, skraut, klæðnaður 

starfsfólks og búningar listamanna, uppákomur, skemmtanir, ljós, tónlist, matur og drykkur, 

lukkudýr og söluvarningur allt að mynda eina heild (Yeoman & Robertson, 2004). Þemu 

hátíða geta verið af ýmsum toga. Sögulegir og þjóðfræðilegir þættir eru algengir í þema-

setningu, þættir sem vísa til sameiginlegs uppruna íbúanna eða svæðisins.  

Goldblatt (2003) leggur til að fimm spurninga sé spurt og þeim svarað áður en gerð er tilraun 

til að halda hátíð:  

1) Hvers vegna?  

2) Hver?  

3) Hvenær?  

4) Hvar?  

5) Hvað?  

Hvers vegna þarf að halda þessa hátíð? Vissulega er hægt að halda hátíð bara til að gera 

eitthvað. Hátíð sem er bara haldin til að fá tilbreytingu í hversdagslífið á fullan rétt á sér, en 

hátíð sem er byggð utan um ákveðið þema er sýnu lífvænlegri. Long og Perdue (1990) benda 

á að ástæður þess að hátíðir séu skipulagðar geti m.a. verið til að viðhalda menningu og sögu 

og til að veita afþreyingu og dægradvöl. Ákjósanlegast er að þessir þættir fari saman.  
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Hver? Hver ákvað að halda hátíðina? Yeoman og Robertson (2004, bls. 33) benda á að því 

fremur sem heimafólkið upplifi að hátíðin sé sjálfsprottin fremur en að hún sé lögð á það, því 

frekar samþykki samfélagið hátíðina. Fyrir hverja er hátíðin ætluð? Hver er markhópurinn? 

Heimamenn? Brottfluttir íbúar? Almennir ferðamenn? Partíþyrstir unglingar? Áhugamenn um 

fornt handverk? Auk gestanna þarf hér að taka tillit til hagsmunaaðila, þátttakenda og 

verkefnisstjórnar. „Margar hátíðir eru skipulagðar án þess að sérstakur gaumur sé gefinn að 

því hversu mikið þær höfði til ferðamanna eða möguleikum á því að þær geri það. Stundum er 

þetta beinlínis ætlun viðburðastjórans og stundum er hreinlega engin tenging milli hátíðahalds 

og ferðaþjónustu“ (Getz, 2008, bls. 408). Þetta er synd því hátíðir geta stutt við og eflt 

ferðamennsku. „Það hafa ekki allir áfangastaðir ferðamanna upp á mikla afþreyingu að bjóða 

og því reiða sumir áfangastaðir sig á tilbúna viðburði yfir ferðamannatímabilið“ (Shone & 

Parry, 2010, bls. 62).  

 

Hvenær? Á hvaða tíma árs er best að halda hátíðina? Er eðli hátíðarinnar bundið einhverri 

ákveðinni tímasetningu? Stangast tímasetningin á við aðra viðburði í héraðinu? Á að setja 

meginþunga dagskrárinnar á morgnana eða á kvöldin? 

 

Hvar? Staðsetning hátíðar skiptir gríðarmiklu máli. Það er vaxandi áhugi á þeirri hugmynd að 

hátíðir og viðburðir sýni tilfinningu gestgjafasamfélagsins fyrir sjálfu sér og sínum staðháttum 

(Yeoman & Robertson, 2004, bls. 33).  Hvar kristallast sérstaða viðkomandi bæjarfélags? 

Taka þarf tillit til aðgengis fyrir alla, bílastæða, salernis- og örggismála. 

Hvað? Hvers kyns hátíð er um að ræða? Það má skipta hátíðum niður í nokkra flokka eftir því 

til hvert meginviðfangsefni þeirra er. Hvaða markmiðum á að ná með því að halda hátíðina? 

Hér er mjög gott að hafa sem flesta þætti mælanlega til að geta sett markmið og sýnt fram á 

þróun yfir nokkurra ára tímabil. Styrktaraðilar gera m.a. oft kröfu um að fá slíkar upplýsingar. 

Auk þessara spurninga þarf að huga að fjárhagshliðinni, taka tillit til kostnaðar og inntekta við 

hönnun hátíðar. Ýmist er seldur aðgangur að hátíðinni í heild sinni, að einstökum viðburðum, 

að hluta viðburða eða allt er ókeypis. Þegar um bæjarhátíðir er um að ræða þar sem hátíðin fer 

fram á götum og torgum bæjar er illmögulegt að selja aðgang, enda er það ekki endilega 

æskilegt. 

Því breiðari sem markhópurinn er, því minna ætti það að kosta að taka þátt. Það er iðulega 

mun áhrifaríkara að dekka kostnað eða safna fé á annan hátt en með því að krefjast 

aðgangseyris (South Carolina Department of Parks, 1982). Þegar ekki er seldur aðgangur þarf 

að sjá fyrir útgjöldum á annan hátt, annaðhvort með öflun styrktaraðila, annarri sölustarfsemi, 

styrkjum frá ríki og sveitarfélögum eða á annan hátt. Ókeypis aðgangur hvetur þá sem eru af 

tilviljun staddir á svæðinu til að koma á hátíðina án þess að hafa beinlínis skipulagt það 

fyrirfram. Ókeypis aðgangur gefur til kynna að það sé alltaf eitthvað að gerast á staðnum, að 

viðkomandi staður sé fyrst og fremst hugsaður fyrir fólkið. Hins vegar er verulegar upphæðir 

að hafa með því að innheimta aðgangseyri og margar hátíðir geta ekki lifað af án hans (Getz, 

1997). Möguleiki er að bjóða upp á ókeypis aðgang að hátíðum eða hlutum þeirra með kostun. 

Flestar hátíðir reyna að ná samstarfi við fyrirtæki með kostun hátíðarinnar eða einstakra 

viðburða.á hátíðinni. Slíkt samstarf þarf að vera beggja hagur. Augljóslega hagnast hátíðir á 

slíku samstarfi með fjárframlögum eða annarskonar vöru- eða vinnuframlagi, en það getur 
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líka verið eftir nokkru að slægjast fyrir fyrirtækin. Fyrirtæki geta styrkt ímynd sína með því að 

tengja sig við hátíðir sem standa fyrir eitthvað sem er í takt við ímyndarstefnu fyrirtækisins, 

jafnvel á áhrifaríkari hátt heldur en hægt er að ná fram með beinum auglýsingum. 

„Neytendavild (consumer goodwill) getur unnist (og tapast) með kostun og það er einmitt sú 

vild sem skilur kostun frá auglýsingum“ (Andersson T. D., Getz, Mykletun, Jæeger, & Dolles, 

2013, bls. 197). Þetta geta klókir viðburðastjórnendur nýtt sér. 

Stjórnendur hátíða 

Goldblatt (2003) skilgreinir viðburðastjórnanda sem persónu sem sé ábyrg fyrir því að stunda 

rannsóknir á, hanna, skipuleggja, samhæfa og endurmeta viðburði. 

Viðburðastjórnun er í grunninn einfaldlega hönnun og stjórnun viðburða, að sjá um að allir 

verkþættir viðburðarins séu unnir eins vel og best verður á kosið. Því betur sem viðburður er 

hannaður, því átakaminni verður framkvæmdin. Því miður er uppbygging hinnar dæmigerðu 

viðburðastjórnunarstofu og starfslýsing hins dæmigerða viðburðastjórnanda þannig að 

hönnunarþátturinn er ekki hafður með. „Hönnuður“ er ekki einu sinni hluti af starfsheitinu 

„viðburðastjóri“ (Yeoman & Robertson, 2004).  

Rannsókn meðal þeirra sem starfa í greininni leiddi í ljós að „sýn“ eða hugsjón sé nauðsynleg 

eigind sem árangursríkur viðburðastjórnandi þurfi að hafa. Tiltekinn viðburður verður að vera 

sérstakur, hann verður á einhvern hátt að skera sig frá öllum öðrum viðburðum. Þegar 

sértaðan er fönguð er eftirleikurinn mun auðveldari. Þá verður sérstaðan ákveðið leiðarljós 

eða viti sem alltaf er stefnt að. Það er þá skýrt að það er þessi sérstaða sem verið er að fagna. 

Það er áríðandi að viðburðastjórinn brenni fyrir því verkefni. „Ástríða fyrir því að hjálpa fólki 

við að fagna er djúplæg meðal þeirra sem taka viðburðastjórnun alvarlega. Sumir þeirra líta á 

starf sitt að hluta sem andlega þjónustu (ministry) fremur en aðeins viðskiptalega 

atvinnugrein“ (McDonnel, Allen, O'Toole, & Bowdin, 2001). Þegar sýnin eða hugsjónin er 

skýr er hægt að leita til fólks sem trúir á hana og er til í að leggja ómælda vinnu við að fagna 

henni. Því er ekki að undra að þáttur sjálfboðaliða við viðburðahald er afar þýðingarmikill.  

Sjálfboðaliðar 

Vinnuframlag sjálfboðaliða er iðulega ein af fjárhagslegum forsendum þess að mögulegt  sé 

að halda hátíð. Á hátíðum eru iðulega margir póstar sem eru frekir á mannafla, s.s. stjórnun 

umferðar bíla og gangandi vegfarenda, öryggisgæsla, uppbyggingarstarf, umönnun og þrif. 

Sjálfboðaliðar leggja mikla vinnu af mörkum án þess að þiggja laun fyrir. Þeir eru þó ekki 

ókeypis þegar á heildina er litið. „Fylgni í tölum bendir til þess að mikill fjöldi sjálfboðaliða 

hafi verulega neikvæð áhrif á ytri tekjur, mælt sem hlutfall af heildarfjárhag hátíðarinnar“ 

(Andersson T. D., Getz, Mykletun, Jæeger, & Dolles, 2013). Starf sjálfboðaliða er sjaldnast 

útgjaldalaust fyrir skipuleggjendur hátíða því auk þess að greiða samtökum sjálfboðaliða 

þóknun er oft ýmis kostnaður samfara vinnu sjálfboðaliða s.s. matur, gisting, ferðir, þjálfun og 

skemmtun. Því semja skipuleggjendur hátíða iðulega við samtök sem hafa umtalsverðan 

mannafla á sínum snærum um vinnuframlag við hátíðina gegn þóknun til samtakanna. Þannig 

fá viðkomandi samtök greiðslu á einn eða annan hátt en einstaklingarnir sem vinna vinnuna 

eru í sjálfboðavinnu fyrir sitt félag eða samtök og vinna kauplaust.  

Það er alls ekki sjálfgefið að sjálfboðaliðinn bjóði sig fram til vinnu við tiltekna hátíð. Oft er 

það hollusta sjálfboðaliðans við sitt félag eða samtök sem fær hann til að leggja tíma sinn í 
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vinnu við hátíð. Þeir geta líka verið í sjálfboðavinnu af allt öðrum hvötum. Sumir eru að nota 

þessa leið til að ferðast og kynnast heimamönnum, aðrir sjálfboðaliðar eru að safna sér 

reynslu í ferilskrá, en oft eru sjálfboðaliðar á hátíðum heimamenn sem vilja stuðla að því að 

gestir fái jákvæða upplifun af heimsókn sinni. Skilvirkni sjálfboðaliða er oft mjög mikil vegna 

þeirrar ábyrgðar, vinnu og erfiðis sem þeir eru tilbúnir að leggja í starfsemi og líka vegna þess 

hve langt þeir eru tilbúnir að ganga til að leita úrræða, hjálpar, aðstöðu og þjónustu fyrir 

viðburðinn (Shone & Parry, 2010). 

Donald Getz segir að það séu engar óyggjandi rannsóknarniðurstöður sem bendi til þess að 

sjálfboðaliðar sem starfa við hátíðir séu frábrugðnir öðrum sjálfboðaliðum, en óformleg 

skoðun bendi til þess að ákveðna eðlisþætti sé aðeins að finna hjá þeim; þeir séu sumir mjög 

áhugasamir um viðburðinn sjálfan eða sýnina, hugsjónina. Oft séu þeir sýnu minna áhuga-

samir um skipulagsaðilana á bak við viðburðinn. Aðrir styðji ástæðuna fyrir viðburðinum 

heilshugar, þeir séu oft reynslulitlir og þurfi sérstaka þjálfun, margir þeirra vilji skemmta sér, 

kunni að halda partí og taka þátt í partíum, margir þeirra kjósi skammvinna ábyrgð, 

sérstaklega á viðburðinum sjálfum og margir þeirra séu listrænt skapandi fremur en tæknilega 

þenkjandi (Getz, 2005). 

Þess ber að geta að gestir margra hátíða eru tengdir heimamönnum blóðböndum, nota 

tækifærið þegar hátíðin er haldin og heimsækja æskuslóðir eða ættingja. Viðburður á borð við 

hátíð er líka líkleg til að þjappa heimamönnum saman. Þegar kemur að því að fá fjölda gesta 

af öllu tagi leggjast allir á eitt að láta hátíðina ganga upp og fara sem best fram. Þegar hátíðin 

nálgast leggja menn daglegan kryt og smávægilega misklíð til hliðar og sameinast í undir-

búningnum. Á þann hátt getur hátíð skapað töluvert félagslegt virði í samfélaginu. Eins og 

áður sagði: „Not everything that counts can be counted, and not everything that can be 

counted counts“ (Cameron W. B., 1963). 
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Aðferðafræði rannsóknar 
Rannsókn þessi leitast við að kortleggja hátíðir á Norðurlandi og greina hvernig þær eru 

uppbyggðar, hvað hefur vel tekist og hvað miður. Fjölbreytilegir þættir eru teknir til skoðunar, 

s.s. aldur hátíðarinnar, eðli hennar, ógnir og tækifæri, vinnuframlag sjálfboðaliða og launaðra 

starfsmanna og fjárhagslegur bakgrunnur. 

Rannsóknaraðferð 

Þar sem þessi rannsókn miðar að því að gefa yfirlit yfir bæjarhátíðir var ákveðið að notast við 

megindlega rannsóknaraðferð. Ástæða þess er sú að megintilgangur þessarar rannsóknar er að 

draga upp heildarmynd af bæjarhátíðum Norðanlands en ekki gera hverri og einni skil. Með 

því að vinna rannsóknina megindlega eru flestar niðurstöður á tölulegu formi sem er hægt að 

vinna samanburðarrannsóknir á.  

Svarendum er þó einnig gefinn kostur á að svara nokkrum spurningum í rituðu máli og skila 

athugasemdum um framkvæmd þessarar rannsóknar. 

Fjölþjóðleg rannsókn 

Þessi aukning á vinsældum bæjarhátíða ekki séríslenskt fyrirbæri heldur á hún við um allan 

heim. Við vinnslu rannsóknarinnar komst ég að því að verið var að vinna svipaða rannsókn 

erlendis. Sú rannsókn tók á svipaðan hátt fyrir heil landsvæði í nokkrum löndum og var býsna 

umfangsmikil. Ég setti mig í samband við stjórnanda þeirrar rannsóknar og varð úr að ég 

samræmdi mína rannsókn þeirri fjölþjóðlegu til að gögnin nýttust til að ná sem breiðastri 

niðurstöðu. 

Fyrir rannsókninni fór Tommy D. Anderson, prófessor við School of Business, Economics 

and Law í Háskólanum í Gautaborg og Háskólanum í Stavangri. Aðrir sem unnu að 

rannsókninni voru Jack Carlsen, Curtin Sustainable Tourism Centre, Curtin University of 

Technology; Donald Getz, School of Business, Economics and Law, Háskólanum í Gautaborg 

og Haskayne School of Business; Jane Ali-Knight, Napier University og Haskayne School of 

Business; Kari Jaeger, Hoiskolen i Finnmark; Reidar Mykletun í Háskólanum í Stavangri og 

Ruth Taylor, Curtin Sustainable Tourism Centre, Curtin University of Technology.  

Þessi rannsókn byggir þannig á samræmdum spurningalista sem hefur verið sendur til 

stjórnenda og aðstandenda hátíða í fjórum löndum, Finnmörku í Norður-Noregi, Vestur-

Ástralíu, Skotlandi og Svíþjóð og nú Íslandi hinu fimmta. Ástæðan fyrir því að notaður er 

erlendur spurningalisti fremur en að spyrja frumsamdra spurninga var einkum sú að þar sem 

þessi rannsókn er svo keimlík hinni fjölþjóðlegu rannsókn þótti einboðið að leggja hana til 

hinnar fjölþjóðlegu rannsóknar svo bera megi saman niðurstöður á milli sem flestra landa og 

fá þannig fram yfirlit yfir þróun mála á stærri skala.  

Spurningalistinn er fremur ítarlegur (sjá viðauka 2). Spurt er um 141 atriði, einkum um kostun 

á hátíðum, aðkomu sveitarfélags, ríkisstofnana, einkaaðila og annarra þátta sem snúa að hinu 

fjárhagslega. Reynt er að átta sig á því hversu vel hátíðirnar eru hannaðar og skipulagðar, 

hvernig stjórnunarhættir eru viðhafðir í hverri hátíð og hvort lagt sé upp með ákveðna sýn eða 

markmið. Þróun síðustu ára er kortlögð í ýmsum þáttum hátíðahaldsins.  
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Kannað er hvernig tekjur og gjöld skiptast. Einnig er farið er yfir þau atriði sem stjórnendur 

hátíðanna telja mikilvægust og hættulegust hátíðinni. Stjórnendur eru spurðir um hvaða 

aðferðum þeir hafi beitt til að ná markmiðum sínum og reka sína hátíð samkvæmt áætlun.   

Framkvæmd 

Spurningalistinn var samræmdur á milli landanna í hinni fjölþjóðlegu rannsókn en að auki 

spurt nokkurra spurninga sem ekki voru á hinum erlenda spurningalista til að fá gleggri sýn á 

fyrirkomulag hátíða hérlendis. Bætt var við spurningum um hvenær ársins hátíðir eru haldnar, 

áætlunum um hámarksgestafjölda eða stækkunarmöguleikum hátíðarinnar og hverjir séu 

takmarkandi þættir í því samhengi. Svarendur voru einnig beðnir að skilgreina sína hátíð. Í 

þeirri spurningu var vísvitandi sleppt svarmöguleikunum „bæjarhátíð“ og „fjölskylduhátíð“ 

þannig að það þyrfti að skrifa það sérstaklega, væri ekki hægt að haka við. Tilgangurinn var 

að þessar tvær skilgreiningar eru fullalmennar og þannig verið að þrýsta á svarendur að 

skilgreina hátíð sína nánar. Í lokin voru svarendur að auki beðnir að nefna fimm atriði sem 

teldust ávinningur af því að halda viðkomandi hátíð og sömuleiðis fimm neikvæða fylgifiska 

slíkra hátíða. Að öðru leyti var rannsóknin samhljóða hinni fjölþjóðlegu rannsókn.  

Þýðið í þessari rannsókn eru allar bæjarhátíðir á Íslandi. Tæmandi skrá yfir bæjarhátíðir á 

landinu öllu hefur raunar ekki verið til. Það er helst að listi sem Samband íslenskra 

sveitarfélaga hélt úti til skamms tíma hafi náð utan um þær flestar, en þeim lista hefur ekki 

verið haldið við. Á síðustu tveim árum hefur verið gefið út rit og haldið úti vefsíðu sem 

nefnast Hátíðahandbókin og festivals.is, en þar er ekki heldur um tæmandi lista að ræða. Í 

símaskránni var um tíma listi yfir bæjarhátíðir á Íslandi sem var nokkuð ítarlegur. Ágætan 

lista yfir viðburði má núorðið finna á já.is, en það er frekar erfitt að finna hann. Best er að slá 

inn slóðina www.ja.is/hagnytar-upplysingar og velja „Bæjar- og menningarhátíðir“ úr 

valmynd. 

Það reyndist hinsvegar of umfangsmikið að taka þær allar fyrir svo ákveðið var að einskorða 

rannsóknina við úrtakið hátíðir á Norðurlandi, nánar tiltekið hátíðir frá Hólmavík í vestri og 

austur að Mývatni. Þær hátíðir eru „innan seilingar“ rannsóknaraðila sem hefur síðan heimsótt 

flestar þessara hátíða.  

Ef marka má fyrrnefnda lista yfir hátíðir er líklegt að spurningalistinn hafi verið sendur til 

aðstandenda allra hátíða á þessu svæði. Hátíðirnar í rannsókninni eru fjölbreytilegar og ekkert 

sem bendir til annars en að þær gefi ágæta heildarmynd af heildarhátíðaflóru Íslands, úrtakið 

ætti að vera ágætlega dæmigert fyrir þýðið.  

Rannsóknin var framkvæmd þannig að spurningalisti var sendur með tölvupósti á 

aðstandendur hverrar hátíðar eða viðburðar.  Spurningar og svarmöguleikar voru þannig 

uppsettar að sem fljótlegast væri að svara könnuninni. Þannig voru margar spurninganna 

skalaðar, þannig að gefinn var svarmöguleiki á skalanum 1-7, þar sem 1 merkti mjög 

ósammála og 7 mjög sammála. Þó var nokkuð um opin svör þar sem svarendur þurftu að gera 

greinargerð fyrir vissum þáttum. 

Ef svör höfðu ekki borist innan tveggja vikna var sendur ítrekun í tölvupósti og ef svar barst 

enn ekki var hringt í viðkomandi. Með þessum hætti náðist allgott svarhlutfall. Svörun í 

http://www.ja.is/hagnytar-upplysingar
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rannsókninni var 85,5%. Ástæður þeirra sem ekki svöruðu voru annars vegar tímaleysi og hins 

vegar fannst spurningalistinn ekki eiga við sína hátíð.  

Spurningalistinn var sendur um haustið 2010 og snýr að þeim hátíðum sem voru haldnar á 

árinu 2010 og þegar spurt er um 5 síðastliðin ár er í þessari rannsókn átt við árin 2006-2010. 

Úrvinnsla gagna 

Þátttakendur í þessari rannsókn svöruðu undir nafni og í nokkrum tilvikum eru svör um 

viðkomandi hátíð birt óbreytt og merkt viðkomandi hátíð, s.s. tölur um skiptingu tekna og 

gjalda hátíða. Ákvörðun var tekin um að breyta öðrum svörum þannig að þau einkenndu ekki 

viðkomandi sveitarfélag, þannig að [nafn sveitarfélagsins] var breytt í „sveitarfélagið“. Reynt 

var að greina endurtekin þemu og flokka þau eftir efni. Ástæðan fyrir þessari aðferð er sú að 

tilgangurinn með þessari rannsókn er að draga upp heildarmynd af bæjarhátíðum á 

Norðurlandi fremur en að rannsaka hverja einstaka hátíð. Þannig var reynt að meta 

tilhneigingar og atferli heildarinnar fremur en hverrar hátíðar fyrir sig. Í nokkrum tilfellum er 

þó nefnd dæmi með nöfnum þar sem sérstaklega vel hefur tekist til og allir mega vera stoltir 

af.  

Svör við spurningalistanum voru slegin inn í tölfræðiforritið SPSS sem notað var til þess að 

greina gögnin.  
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Niðurstöður 

Svarendur 

Flestir þeirra sem svöruðu (18 af  25) voru framkvæmdastjórar eða umsjónarmenn hátíðanna. 

Aðrir voru ýmist hugmyndafræðingar viðkomandi hátíða eða menningarfulltrúar viðkomandi 

sveitarfélaga.  Þeir sem voru framkvæmdastjórar höfðu verið það frá einu og upp í ellefu ár. 

Aðeins einn svarenda taldi sig eiganda hátíðarinnar, en miðað var við að eigandi teldist eiga 

meira en 20% í hátíðinni.  

Eignarhald 

Sveitarfélagið var eigandi hátíðarinnar að fullu í fjórðungi tilfella. Fjórðungur var 

sjálfseignarfélag og rúmur fjórðungur var í eigu félagsskapar eða klúbbs. Þrjár hátíðir töldust 

vera í samvinnu eða sameign nokkurra klúbba og félaga. Ein hátíð svaraði að ekkert 

eignarhald væri á hátíðinni, sem væntanlega þýðir að aðstandendur líta ekki á hátíðina sem 

eign, og önnur að eignarhald væri óljóst. 

Ákvarðanataka 

Í helmingi tilfella var svarað að mikilvægar ákvarðanir væru teknar af framkvæmdastjóra. 15 

af 25 svöruðu því til að stjórn hátíðarinnar tæki mikilvægar ákvarðanir. Í fjórðungi tilfella var 

svarað að nefnd tæki mikilvægar ákvarðanir en einn svaraði að eigandi tæki þessar 

ákvarðanir. 

Dagsetning hátíða 

Bæjarhátíðir á Norðurlandi eru flestar haldnar innan fremur þröngs tímaramma, frá miðjum 

júní til ágústloka. Nokkrar undantekningar eru þó á: Sæluvika í Skagafirði, Kirkjulistavika og 

AIM á Akureyri eru haldnar á vorin og síðan Töfraland jólanna í Mývatnssveit sem eðli 

málsins samkvæmt er haldin á aðventunni. Langflestar hátíðanna eru haldnar í júlí og ágúst, 

enda eru þá flestir á ferðalögum og veður ákjósanlegt.   
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Aldur hátíða 

Þær hátíðir sem hér eru til umfjöllunar hafa flestar komið til á níunda áratug síðustu aldar. 

Aðeins tvær eru eldri. Langelst er Sæluvikan í Skagafirði, fyrst haldin 1874, árið sem 

Íslendingar minntust 1000 ára búsetu á Íslandi. Hún hefur verið haldin undir þessu nafni flest 

ár síðan 1920. Næstelsta hátíðin er Húnavakan. Á árunum frá 1948 og fram til 1997 var 

Húnavaka haldin á Blönduósi, stóð í viku um sumarmál. Hún var haldin á vegum 

Ungmennasambands A-Húnvetninga, nokkurs konar uppskeruhátíð menningarstarfs vetrarins, 

á svipaðan hátt og Sæluvikan. Húnavakan var svo endurvakin með nýju sniði 2006. 

Kántrídagar voru fyrst haldnir 1984 og hafa verið haldnir samfleytt frá 1987, þó nafni og eðli 

hátíðarinnar hafi verið breytt. Frá 1988 hefur hátíðunum fjölgað jafnt og þétt.  

Upphafsár hátíða 
   

1874  Sæluvika, lista- og menningarhátíð 
1948  Húnavaka 
1984  Kántrýhátíð / Kántrýdagar 
1988  Halló Akureyri / Sækjum Akureyri heim / Ein með öllu 
1989  Kirkjulistavika í Akureyrarkirkju 
1991  Síldarævintýrið á Siglufirði 
1992  Listasumar á Akureyri 

1992  Handverkshátíð við Hrafnagilsskóla 
1995  Bartar nætur - Fjöruhlaðborð 
1995  Mærudagar á Húsavík 
1996  Grettishátíð 
1997  Fjölskyldu- og skeljahátið / Hríseyjarhátíð 
1999  Berjadagar, tónlistarhátíð á Tröllaskaga 
1999  Flughelgi Flugsafns Íslands 
2000  Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 
2000  Blúshátíð Ólafsfjarðar 
2001  Fiskidagurinn mikli 
2003  Landsmót í hrútaþukli 

2003  Eldur í Húnaþingi 
2003  Akureyrarvaka 
2005  Hamingjudagar á Hólmavík 
2005  Mývatnssveit, töfraland jólanna 
2006  Vestur-Íslendingadagur 
2006  AIM FESTIVAL 
2010  Tónlistarhátíðin Gæran 

 

Tafla 1 - Upphafsár hátíða 

Allar hátíðirnar eru haldnar árlega nema Kirkjulistavika á Akureyri sem er haldin annað hvert 

ár og Vestur-Íslendingadagurinn hefur verið haldinn þrisvar frá því hann var fyrst haldinn. 

Listasumar á Akureyri var ekki haldið 2013 og 2014, en verið er að skipuleggja það 2015. 

AIM var haldin árlega frá 2006 til 2010, en hefur ekki verið haldin eftir það. 
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Stærð og aðsókn 

Stærð hátíðanna er hér metin á tvennan hátt, af gestafjölda og af upphæð fjárhagsáætlunar.  

Gestafjöldi 

Gestafjöldinn er algengur mælikvarði á stærð hátíða. Það er þó misauðvelt að mæla 

gestafjölda. Slík mæling er einföldust í framkvæmd þar sem aðgangseyrir er seldur að 

hátíðinni í heild. Þá er einfaldlega hægt að telja selda miða. Mun erfiðara er að áætla 

gestafjölda í tilfellum þar sem viðburðir eru ókeypis. Þá er gripið til aðferða við að áætla 

fjölda ferðamanna út frá mælingum á bílaumferð, seldum gistináttum og fleiri þáttum. Sé 

hátíðin ekki síst ætluð heimamönnum þarf að fá upplýsingar hjá lögreglu sem hefur nokkra 

reynslu af því að áætla mannfjölda. Stundum þarf að beita mannþéttnimælingum þar sem 

notast er við loftmyndir sem eru hólfaðar niður og talinn hausafjöldi í hverju hólfi.  

Gestafjöldi þessara hátíða er mjög mismunandi, allt frá 200 manns upp í 34.000.   

 

Mynd 1 - Gestafjöldi 

*Ekki eru til tölur um gestafjölda á Akureyrarvöku. Hér er miðað við helming íbúa Akureyrar, 9.000 manns. Sú tala er mat 

skýrsluhöfundar og er birt án ábyrgðar.  
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Fjárhagsáætlun 

Á mynd 2 er hátíðum raðað eftir fjárhagsáætlun. Upphæð fjárhagsáætlunar fer ekki endilega 

saman við gestafjölda. Ástæður þess geta verið margvíslegar. Það er mjög mismunandi frá 

hátíð til hátíðar hvernig fjárhagsáætlun er stillt upp. Bókhaldsaðferðir eru nokkuð mismunandi 

og þess ber að gæta að í tilfellum sumra stærstu hátíðanna er ekki víst að stórir kostnaðarliðir 

séu inni í fjárhagsáætlun. Þess ber og að geta að nokkrar stærri hátíðir svöruðu ekki þessari 

spurningu og reiknast ekki með.  

Fjárhagsáætlun þessara hátíða er mjög mishá, allt frá einni milljón til 13 milljóna kr.  

 

Mynd 2 - Fjárhagsáætlun hátíða 
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Stækkunarmöguleikar 

Hversu mikið geta hátíðirnar stækkað? Ef vel gengur má vænta þess að gestum haldi áfram að 

fjölga ár frá ári, fræðilega séð út í hið óendanlega. Í raun getur hún þó aðeins stækkað þar til 

að það kemur að því að einhver þáttur fer að hamla fjölgun. Ýmsir þættir geta komið þar inn í 

myndina, praktískir þættir og þættir er lúta að öryggismálum vega þungt. Hvaða þáttur hefur 

mest áhrif er afar breytilegt á milli staða. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Fjöldi almenningssalerna

Skortur á gistirými

Ónóg geta til matsölu

Ónóg bílastæði

Skortur á tjaldstæðum

Stærð húsnæðis

Eldvarnir

Öryggisgæsla

Þættir sem takmarka hámarksfjölda gesta

 

Mynd 3 - Takmarkandi þættir. Taflan sýnir fjölda þeirra er nefndu viðkomandi þátt. 

Hér eru sýndir nokkrir þeir þættir sem nefndi voru líklegir til að takmarka hugsanlegan 

hámarksfjölda gesta að viðkomani hátíð. Myndin sýnir fjölda þeirra sem nefndu viðkomandi 

þátt. Þessir þættir geta að vísu skarast nokkuð, þannig geta ónógar eldvarnir t.d. takmarkað 

þann fjölda sem leyft er að séu inni í tilteknu húsnæði þó að það sé að öðru leyti nógu stórt 

fyrir meiri fjölda. Stærð húsnæðis er einmitt sá þáttur sem flestir nefna, en takmarkað 

gistirými er næstoftast nefnt. 

Að auki voru þessir þættir nefndir sem takmarkandi: Úthald skipuleggjenda, of fáir 

neyðarútgangar (sem er hluti af ónógum eldvörnum), viðhorf heimamanna, tímasetning og 

fjarlægð frá markaði, landrými, vantar starfsmann allt árið, veður og færð. Líka var nefnt að 

skortur á skilgreindum markmiðum hátíðarinnar stæði henni fyrir þrifum.  
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Mynd 4 - Gestafjöldi sem hlutfall af hámarksfjölda 

Hér er sýnt hlutfall gesta miðað við þann hámarksfjölda sem aðstandendur viðkomandi 

hátíðar telja að hægt sé að taka á móti.  Þannig er ekki talið að hægt sé að taka á móti mikið 

fleiri gestum á Mærudögum en gestir AIM gætu verið margfalt fleiri.  Hlutfallið er alveg óháð 

stærð hátíðarinnar. Mærudagar eru með fjölsóttustu hátíðum, en Bjartar nætur er með þeim 

minni. Aðstandendur beggja hátíða telja þó að þeirra hátíð sé við efri þolmörk í aðsókn. 

 

Eignir hátíðanna 

Um helmingur hátíðanna eiga tækjabúnað af einhverju tagi. Tvær þeirra eiga landareign og 

fimm hátíðir eiga fasteignir. Aðrar eignir sem aðstandendur nefndu voru m.a. tjöld, 

merkingar, leikmyndir og skraut.  

Eðlilega eignast hátíðir smám saman sérhæfðan búnað sem hentar aðstæðum á hverjum stað. 

Þekking á aðstæðum eykst með hverju ári og verkþekking byggist upp. Eignir sem ekki eru 

sérstaklega verðmætar í krónum talið geta stóraukið gildi hátíðarinnar s.s. vörubretti sem er 

búið að laga að ákveðinni hvilft í landslaginu og getur þannig borið hátalarakerfi eða 

ræðumann á hárréttum stað, ekki sérlega dýrt í krónum talið, en mjög mikilvægt fyrir hátíðina. 

Hverri eign fylgir þó krafan um umsjón eigna. Eignina þarf að geyma fram að næstu hátíð 

þannig að hún skemmist ekki og sé tilbúin og helst endurbætt á næstu hátíð. Þetta kostar oft 

húsaleigu, flutning og umsýslu.  
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Dagskrá 

Hér eru dregnir saman þeir þættir sem voru fyrirferðarmestir í dagskrá allra hátíðanna. Hér var 

um leið kannað hvort áfengi og matur var til sölu á viðkomandi hátíð, þó það sé ekki beint 

dagskrárliður. Vissulega má víðast hvar fá mat til sölu í greiðasölum, en spurt var um hvort 

matarsala væri hluti af hátíðinni. Hins vegar má ekki rugla saman hugtökunum matartengd 

upplifun og matur til sölu. Með matartengdri upplifun er átt við að matargerðarlist tengist 

viðkomandi hátíð eða þema hennar órjúfanlegum böndum.  

 

Mynd 5 - Hvað er á dagskrá hátíðarinnar? 

Ýmsir aðrir þættir voru nefndir í þessu samhengi, m.a. gönguferðir, bögglauppboð, hrútaþukl, 

skreytingar á bænum, bíósýningar, sundferðir og flugeldasýningar í lok hátíðar. Að auki voru 

nefndir viðburðir fyrir börn og leiktæki fyrir börn.  

Síðan var spurt hvers kyns hátíð væri um að ræða. Þannig er reynt að draga hátíðirnar í dilka, 

flokka þær í nokkrar tegundir hátíða. Í því samhengi var vísvitandi reynt að sneiða hjá 

hugtakinu fjölskylduhátíð þar sem það hugtak var um tíma í raun orðið merkingarlaust. Nær 

allar hátíðir vildu skilgreina sig sem fjölskylduhátíðir, þær reyna jú að ná til allra aldursflokka 

og mjög breiðs markhóps. Þrjár af þeim hátíðum sem hér eru til umfjöllunar vilja gjarnan 

kalla sig fjölskylduhátíð og eru þær óskir virtar. Ein að auki ber titilinn Fjölskyldu- og 

skeljahátíð. Með árunum hafa hátíðir í vaxandi mæli reynt að skapa sér sérstöðu og skilgreina 

markhóp sinn svo notkun hugtaksins fjölskylduhátíð hefur minnkað. Hér eru teknar saman í 

hóp þær hátíðir sem skilgreina sig sem barna- og fjölskylduhátíðir.  
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Mynd 6 - Hvers konar hátíð er um að ræða? 

 

Gjaldtaka 

Gjaldtaka á hátíðum er með mismunandi hætti. Sums staðar er selt inn á hátíðina, annaðhvort 

með passa, armbandi eða selt inn á svæði. Á flestum stöðum er sumt ókeypis en selt inn á 

annað. Nokkrar hátíðir bjóða upp á að allir viðburðir séu ókeypis.  

 

Mynd 7 - Gjaldtaka að viðburðum 

Ekki var hægt að finna fylgni milli framlaga frá sveitarfélögum, ríki og fyrirtækjum  

og þess hvort gjaldtaka væri inn á hátíðina eða ókeypis.  
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Landsvæði 

Hér er kannað við hvers kyns aðstæður viðburðir hátíðarinnar fóru fram.  

Ef hátíðir eru með fjölbreytilega dagskrá á oft fleira en eitt atriði við um hverja hátíð ef 

viðburðir fara fram á mismunandi stöðum. Myndin sýnir í hversu mörgum prósentum tilfella 

viðburðir fóru fram við viðkomandi aðstæður. 

 

Mynd 8 - Við hvaða aðstæður fer hátíðin fram? 

Það er langalgengast að viðburðir hátíða fari fram í húsnæði í eigu viðkomandi sveitarfélags, 

félagsheimilum, skólum, götum, bryggjum og öðrum opnum svæðum. Aðeins í tveimur 

tilfellum var um að ræða húsnæði í einkaeigu. 

 

Styrktaraðilar 

Af þeim hátíðum sem hér eru til rannsóknar er engin með nafnstyrktaraðila (þar sem nafn 

styrktaraðilans er í nafni viðburðarins, s.s. N1-mótið) né heldur með aðalstyrktaraðila 

(„Hátíðin er í boði …“). 64% hátíðanna eru reknar með stuðningi nokkurra minni 

styrktaraðila, 16% eru reknar án styrkja, með tekjum af miðasölu og annarri sölu en 

aðstandendur fimm hátíða gáfu ekki upp hvernig hátíðin var fjármögnuð. Mikið af styrkjum 

til hátíðahalds kom í formi vöruúttektar eða vinnuframlags en síður í formi peninga.   
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Sjálfboðaliðar 

Vinnuframlag sjálfboðaliða er mikilvægur þáttur í framkvæmd bæjarhátíða. Sú vinna er ýmist 

án endurgjalds eða þannig að einhver félagasamtök frá greitt fyrir vinnuframlag sinna 

félagsmanna. Einstaklingarnir fá þannig ekki greitt.  

Sveitarfélög styrkja iðulega bæjarhátíðir, bæði með beinum fjárstuðningi og vinnuframlagi. 

Stundum þarf hátíðin þó að greiða fyrir vinnu sem innt er af starfsmönnum viðkomandi 

sveitarfélags. 

 

Mynd 9 - Vinna sjálfboðaliða og sveitarfélags 

Það er ljóst að vinnuframlag sjálfboðaliða skiptir verulegu máli fyrir flestar hátíðir. Vinna 

sjálfboðaliða felst í skreytingum og undirbúningi hátíða og niðurtekt eftir hátíðir. Starf á 

meðan hátíðum stendur felst að miklu leyti í eftirliti auk þess sem ómælt sjálfboðaliðastarf er 

unnið í atriðum hátíðanna, s.s. í kórastarfi og dansatriðum. Í helmingi tilfella sitja 

sjálfboðaliðar í stjórn hátíðarinnar og í fimmtungi tilfella starfa sjálfboðaliðar við hátíðina allt 

árið.  

 

Hönnun 

Í rannsókninni var spurt hvort hátíðin hefði orðaða hugsjón, yfirskrift eða fyrirmæli. Svörin 

voru á ýmsa lund. Það voru aðeins örfáar af þeim sem eru til rannsóknar sem höfðu slíka 

yrðingu. Nöfn nokkurra viðburða eru mjög lýsandi fyrir viðburðinn sjálfan og koma e.t.v. í 

stað yfirskriftar, hugsjónar eða fyrirmæla.   
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Nafn hátíðarinnar Hefur hátíðin orðaða hugsjón, yfirskrift eða fyrirmæli? 

AIM festival 
Tilgangur félagsins er að halda alþjóðlegar tónlistarhátíðir á 
Akureyri. 

Bartar nætur Halda matarvenjum og matarmenningu Vatnsness við, vanda 
til allra verka, standa undir væntingum gesta. 

Berjadagar 

Aðgengileg kammertónlist auk gesta úr öðrum listgreinum.  
Einkunnarorð: ”listsköpun og náttúra”   
Markmið: gestir geti þar bæði notið fagurra lista og jafnframt 
stórbrotinnar náttúru. 

Blúshátíð Ólafsfjarðar Elsta blúshátíðin á Íslandi. 

Ein með öllu Draga upp þægilega og fallega mynd af bænum okkar.  

Eldur í Húnaþingi Var unglistahátíð, „Hátíð unga fólksins" en „Eldur í 
Húnaþingi" hefur verið að breytast í hátíð allra aldurshópa. 

Fiskidagurinn mikli Koma saman, hafa gaman, borða fisk og allt frítt! 

Fjölskyldu- og skeljahátið Aðallega stíluð inn á fjölskyldur með börn. 

Grettishátíð Hátíð fyrir bæði heimafólk og ferðamenn.  
Hugsuð til að vekja athygli á Húnaþingi vestra. 

Gæran Efling tónlistarlífs á Norðurlandi. 

Hamingjudagar á Hólmavík Fjölskylduvæn og ódýr afþreying við allra hæfi. 

Kántrýdagar 
Bæjarhátíð, heimamenn skemmta sér, öðrum er heimill 
aðgangur. 

Landsmót í hrútaþukli Langafi þinn var sauðfjárbóndi - án hans værir þú ekki til! 

Listasumar á Akureyri Lista- og menningarviðburðir af öllu svæðinu undir einum 
hatti til að bæta þjónustu við ferðamenn. 

Mývatnssveit, töfraland 
jólanna 

Nafnið á að vera lýsandi fyrir upplifunina. Mikilvægur þáttur í 
hátíðinni eru jólasveinarnir í Dimmuborgum. 

Mærudagar 
Staðbundin bæjarhátíð.  
Litahverfin, börn og fjölskyldur þeirra. 

Síldarævintýrið á Siglufirði Fjölskylduhátíð. 

Sæluvika Lista- og menningarhátíð í Skagafirði. 

Vestur-Íslendingadagur Hátíð vináttu- og fjölskyldutengsla. 

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði Yfirskrift breytileg frá ári árs.  
Árið 2010: „Gleym-mér-ei“,  2011: „Látum dansinn duna“. 

 

Tafla 2 - Hugsjón, yfirskrift eða fyrirmæli 
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Fjármál 

Í mörgum tilfellum er sveitarfélagið afar mikilvægur styrktaraðili. Styrkur sveitarfélagsins er 

oft bæði í formi fjárframlags, vinnuframlags, afnota af húsnæði, tækjum og búnaði auk 

almennrar greiðvikni. Í þessum kafla er aðeins fjallað um bein fjárframlög sem hlutfall af 

heildarfjárhagsáætlun hverrar hátíðar.  

 

Tekjur 

 

Mynd 10 - Skipting tekna 
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Mynd 11 – Þróun tekna sl. 5 ár 

Tekjur frá viðkomandi sveitarfélagi hafa staðið í stað á undanförnum fimm árum í rúmum 

helmingi tilfella, hafa minnkað í fjórðungi tilfella og aukist í fimmtungi tilfella. Tekjur frá ríki 

og ríkisstofnunum hafa staðið í stað í rúmum helmingi tilfella, minnkað í þriðjungi tilfella, en 

ein hátíð af hverjum tíu hefur fengið aukið fjármagn frá ríkinu á síðastliðnum fimm árum. 

Tekjur frá fyrirtækjum hafa minnkað undanfarin fimm ár í þriðjungi tilfella, fjórða hver hátíð 

hefur náð auknum tekjum frá fyrirtækjum og tæpur helmingur telur þær hafa staðið í stað. Það 

eru langhelst tekjur af annarri sölu sem hafa aukist hjá meirihluta hátíða, staðið í stað hjá 

tæpum þriðjungi en aðeins minnkað hjá 14% aðspurðra. Tekjur af miðasölu á hátíðum hafa 

aukist hjá tæpum helmingi hátíða, hafa minnkað hjá þriðjungi og aukist hjá fjórðungi. 
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Gjöld 

 

Mynd 12 - Sundurliðun gjalda 

Þess ber að gæta að nokkrar hátíðir halda vissum kostnaðarliðum utan við bókhald eða færa 

það sérstaklega. Oft eru það þá aðrir aðilar sem sjá um kostnað vegna vissra þátta og koma 

þeir því ekki inn í bókhald hátíðarinnar. Laun listamanna sem hluti heildargjalda eru mjög 

mismunandi, fara hæst í 60% heildarútgjalda. Kostnaður við markaðssetningu og auglýsingar 

er líka afar rokkandi. Kostnaður við markaðssetningu er líka mjög misjafn, frá engu upp í 

40%. Nokkrar tónlistarhátíðir greiða tónlistarmönnum ekki laun. Í þeim tilfellum eru 

listamennirnir frekar að hugsa um markaðssetningu, að koma sér á framfæri eða telja sér hag í 

því að koma fram án þess að þiggja launagreiðslur fyrir. Þegar svo er reiknast sá 

kostnaðarþáttur ekki með og skekkir það þessa samanburðarmynd nokkuð. Tónlist getur 

þannig verið mjög veigamikill þáttur í viðkomandi hátíð án þess að þess sjái stað á myndinni. 
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Mynd 13 - Hvernig hefur þóknun listamanna þróast síðastliðin 5 ár? 

Þóknun listamanna sem komið hafa fram á hátíðum undanfarin fimm ár hefur víða staðið í 

stað, hefur aukist í rúmum þriðjungi tilfella, en fjórðungur telur þær hafa minnkað. Í þeim 

tilfellum sem þóknun listamanna hafði aukist var það í þriðjungi tilfella vegna þess að 

viðburðum með launuðum listamönnum hafði verið fjölgað á viðkomandi hátíð.  
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Áhrifavaldar 

Hver hátíð er undir ýmsum ytri aðstæðum komin. Hér er reynt að leggja mat á hversu þungt 

nokkrir þættir vega í framkvæmd hátíðarinnar. Fjöldi gesta getur verið háður ytri þáttum, s.s. 

veðri. Hátíðir eru misvel í stakk búnar til að mæta slæmu veðri. Þannig ætti veðrið ekki að 

hafa mikil áhrif á Kirkjulistaviku þar sem nær allir viðburðir fara fram innandyra. Flugdagar á 

Flugsafni Íslands eru hinsvegar alveg háðir góðu veðri, enda fara þeir að mestu leyti fram 

utandyra og byggjast að miklu leyti á flugi og góðu skyggni, bæði fyrir flugmenn og 

áhorfendur.  

Sumar hátíðanna geta breytt staðsetningu viðburða með litlum fyrirvara og þannig brugðist 

við slæmu veðri með því að flytja viðburði sem voru skipulagðir úti inn í hús.  

Í þessari rannsókn er þó ekki kannað hvernig veður spilar inn í aðsókn á hverju ári, en fremur 

horft til fjárhagslegra þátta og umgjarðar hátíðanna.  

 

Aðkoma sveitarfélaga er afgerandi talinn mikilvægasti þátturinn. Aðeins þrjár hátíðanna töldu 

aðkomu sveitarfélagsins skipta litlu máli, en allar töldu að það skipti einhverju máli.  
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Sveitarfélag 

 

Mynd 14 - Hversu háð framlagi sveitarfélagsins er hátíðin? 

Meirihluti hátíðanna taldi sig vera algjörlega undir styrk sveitarfélagsins komin. Aðeins tvær 

af hátíðunum töldu sig geta komist af án hans og örfáar að hann skipti litlu máli.  Fyrir utan 

bein fjárframlög getur sveitarfélög liðkað til fyrir hátíðum með ýmsum hætti, s.s. með 

veitingu leyfa, grasslætti, lokun gatna, snjómokstri, girðingavinnu o.fl. en slíkur stuðningur er 

sjaldan reiknaður til fjár. 

 

Ríki og ríkisstofnanir 

 

Mynd 15 - Vægi aðkomu ríkis og ríkisstofnana 

Framlög frá ríkinu eru iðulega í gegnum menningarsamninga við landshlutana. Fjármagn frá 

menningarsamningunum ratar oft til hátíðahalds. Ríkisstofnanir geta einnig komið með 

óbeinum hætti að hátíðum, s.s. með leyfisveitingum, vegagerð, sýningu og notkun tækja í eigu 

stofnana ríkisins og landgræðslu.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gæti komist af án þeirra

Skiptir ekki höfuðmáli

Önnur atriði vega þyngra

Hvorki né

Skiptir talsverðu máli

Mikilvægt en ekki ómissandi

Framkvæmd hátíðarinnar er algjörlega háð þessu

Hversu háð framlagi sveitarfélagsins?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Gæti komist af án þess

Skiptir ekki höfuðmáli

Önnur atriði vega þyngra

Hvorki né

Skiptir talsverðu máli

Mikilvægt en ekki ómissandi

Framkvæmd hátíðarinnar er algjörlega háð þessu

Framlag ríkisins



Hátíðir á Norðurlandi, tilurð og fyrirkomulag 

37 

 

Um fjórðungur hátíðanna taldi að framlag ríkisins eða ríkisstofnana væri mikilvægt eða mjög 

mikilvægt. Um helmingur taldi það framlag litlu eða engu máli skipta. Það vekur athygli 

hversu mikill munur er á mikilvægi framlaga ríkisins og sveitarfélaganna.  

Aðalstyrktaraðilar 

 

Mynd 16 - Vægi aðalstyrktaraðila 

Framlög aðalstyrktaraðila vega allajafna ekki þungt í þeim hátíðum sem hér eru til 

rannsóknar. Fáar hátíðir hafa meginstyrktaraðila, engin hefur nafnstyrktaraðila, en flestar 

njóta nokkurra minni styrkja, oft frá mörgum smástyrktaraðilum.  

Aðrir styrktaraðilar 

 

Mynd 17 - Vægi annarra styrktaraðila 

Að sveitarfélögum frátöldum eru það minni styrktaraðilar sem bera hitann og þungann af 

styrkframlagi til hátíðahalds á Norðurlandi. Þó er það aðeins tæpur helmingur sem telur minni 

styrktaraðila mikilvæga hátíðinni. Styrkir þessara minni styrktaraðila eru oft í formi 
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vöruúttektar eða vinnuframlagi frekar en í peningaframlagi. Á veggspjöldum hátíða er oft 

aragrúi einkennismerkja fyrirtækja sem hafa lagt hátíðinni lið með slíkum hætti.  

 

 

Mynd 18 - Vægi lögreglu og annarra opinberra þjónustuaðila 

Aðstandendur hátíða telja almennt löggæslu og þjónustu annarra opinberra aðila s.s. 

slysavaktar og slökkviliðs ekki skipta sköpum varðandi hátíðahald. Um fimmtungur telur sig 

geta komist af án slíkrar þjónustu. Hér er einkum um lögreglu og sjúkralið að ræða, en einnig 

nokkra aðra þætti opinberrar þjónustu. Þannig þarf vegagerðin í nokkrum tilfellum að sinna 

viðhaldi vega svo gestir komist með góðu móti á hátíðasvæðið og hafnarstjórnir styðja við 

aðrar hátíðir með ýmsum hætti, bæði með upplýsingagjöf og stjórnun skipaumferðar þannig 

að henti viðkomandi hátíð.  

 

 

Mynd 19 - Vægi óháðra aðila 
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Hér sést hvert vægi annarra aðila en lögreglu og annarra opinberra aðila er. Helmingur hátíða 

telur að það sé alls ekki hægt að komast af án aðstoðar þessara aðila. Slíkir aðilar geta verið af 

ýmsu tagi og er það mjög undir aðstæðum viðkomandi hátíðar hverjir þeir eru. Í hrútaþukli er 

til dæmis algjörlega nauðsynlegt að fá lánuð hrútlömb hjá sauðfjárbændum, oftar en ekki þarf 

að útvega búnað af ýmsu tagi og iðulega eru íbúar viðkomandi staðar mikilvægur hlekkur í 

framkvæmd hátíðarinnar.  

Fjölmiðlar 

Gildi fjölmiðla fyrir aðstandendur hátíða felst einkum í kynningu í formi frétta af 

undirbúningi og framkvæmd hátíða, umfjöllun um hátíðahaldið og þeir þjóna sem 

auglýsingamiðill. Tiltölulega fáir nefna fjölmiðla sem mjög mikilvægan þátt í framkvæmd 

sinna hátíða og aðeins fjórar hátíðir telja þátt fjölmiðla úrskurðandi um tilvist hátíðarinnar.  

 

Mynd 20 - Vægi fjölmiðla 

Aðeins einni hátíð hefur tekist að sannfæra fjölmiðla um að gerast opinberir styrktaraðilar. Að 

sögn aðstandenda hefur það samstarf tekist nokkuð vel.  
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Staðhættir 

Staðhættir eru oft nefndir sem mikilvægir þættir í hátíðahaldi. Yfir 70% aðspurðra nefna 

staðhætti og aðstæður sem mikilvægan þátt í sinni hátíð. Í nokkrum tilfellum er lagt upp með 

það að gestir njóti náttúru og lista í bland. Í öðrum tilfellum er það beinlínis tilgangur 

hátíðarinnar að vekja athygli á viðkomandi landsvæði og fegurð þess.  

 

 

Mynd 21 - Vægi staðhátta 

Stundum eru það menningarsögulegir þættir sem vega þungt í því samhengi, s.s. dregur 

Síldarævintýrið á Siglufirði fram minningar frá þeim tíma er Siglufjörður breyttist í 

mörgþúsund manna samfélag á síldarárunum og er því bundið við þann stað. Viðburðir eru 

haldnir þar á tilteknum stað vegna þess að þar gerðist akkúrat þetta ákveðna atvik í sögunni og 

það getur ekki virkað á sama hátt á öðrum stað.  

Aðrir þættir 

Fleiri þættir voru nefndir. Tveir aðilar nefndu bæjarbúa, að framkvæmd hátíðarinnar væri 

algjörlega háð þátttöku þeirra. Bæjarbúar gjörbreyta oft ásýnd bæjarins með skreytingum og 

leggja mikinn metnað í frumleika og glaðlegt yfirbragð bæjarins. Aðrar hátíðir hvetja 

bæjarbúa til að elda mat og bjóða gestum og gangandi. Hráefni í matinn er þá lagt til af 

hátíðahöldurum eða styrktaraðilum.  Síðan eru hátíðir sem byggja á vinnuframlagi ólaunaðra 

listamanna og eru alveg undir samstarfi við þá komin. Án aðkomu þeirra væri ekki hægt að 

halda hátíðina.  
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Framkvæmd 

Sveitarfélög styðja iðulega vel við bakið á hátíðum á þeirra svæði. Iðulega eru þær studdar 

með fjárframlagi, en líka með ýmiskonar vinnuframlagi. Þau sveitarfélög sem hafa 

menningarfulltrúa leggja gjarnan til vinnuframlag þeirra. Sveitarfélög leggja í mörgum 

tilfellum til prentun, vinnuframlag vinnuskóla, aðstöðu og vinnuafl áhaldahúss, vinnubíla og 

tæki, fæði í mötuneyti, umferðarmerki og girðingar, húsnæði s.s. fyrir aðkeypta listamenn, 

skreytingar og greiða símakostnað vegna hátíðarinnar. 

Ógnir  

Ýmsar ógnir geta steðja að hátíðum. Þær geta verið misalvarlegar og hátíðirnar geta verið 

misviðkvæmar fyrir þeim. Þessar eru helstar: 

Veður 

Spurt var um veður. Flestar hátíðanna kváðu slæmt veður vissulega vera ógn en þrjár hátíðir 

nefndu vont veður sem mjög alvarlega ógn. Allar þessar hátíðir byggja sína dagskrá mikið til 

utandyra og eiga erfitt með að bregðast við ef illa viðrar. 

Ófullnægjandi markaðssetning 

Slæm markaðssetning og kynning á hátíðum er útbreitt vandamál. Meira en helmingur 

svarenda taldi slæma stöðu þessa þáttar vera ógn við sína hátíð og um helmingur þeirra töldu 

hann vera mjög hættulegan.  

Skortur á langtímafjármögnun 

Tæpur helmingur svarenda sagði að skortur á öruggri langtímafjármögnun væri vandamál og 

af þeim taldi helmingur að það gæti reynst alvarleg ógn við hátíðina. Berjadagar og Ein með 

öllu töldu þetta vera mjög alvarlega ógn sem gæti riðið hátíðinni að fullu. Aðstandendur 

Mærudaga höfðu einnig þungar áhyggjur af þessum þætti.  

Aðstreymi fjármagns 

42% svarenda töldu varhugavert hversu mikið sé treyst á fjármagn úr einni átt. Aðstandendur 

Berjadaga á Ólafsfirði töldu þetta alvarlega ógn við sína hátíð.  

Verðlagshækkanir 

Almennar verðlagshækkanir eru taldar vera ógn við hátíðahald í helmingi tilfella. Undir þær 

falla aðföng, skreytingar, flutningar og annar almennur kostnaður. Þær eru þó almennt ekki 

taldar vera mjög alvarleg ógn.  

Aðrar ógnir 

Svarendur nefndur ýmsa aðra þætti sem ógn við tilvist og framtíð sinnar hátíðar. Nærri 40% 

svarenda töldu að þeir væru í samkeppni almennt séð við aðra afþreyingu og litu á það sem 

ógn við framtíð sinnar hátíðar. Rúmur þriðjungur svaraði því til að skortur á launuðu 

starfsfólki til að vinna nauðsynlega vinnu væri ógn við hátíðina og nokkrir þeirra höfðu 

verulegar áhyggjur af þessum þætti. Þriðjungur svarenda nefndi skort á sjálfboðaliðum eða 

erfiðleika við að halda þeim sem ógn við hátíðina. Þó talaði enginn um það sem afgerandi þátt 

eða nokkuð sem héldi hátíðinni í fjötrum. Fjórðungur svarenda taldi það ógn að ekki væri 

lögð næg áhersla á hagnað. Nokkrir töldu þetta mjög alvarlega ógn við sína hátíð og fleiri 

töldu þetta verulegt vandamál. Það ber þó að geta þess að í sumum tilfellum er ekki ætlast til 
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þess að hátíðin skili hagnaði, þar er reiknað með því að virði hátíðarinnar sé á öðrum sviðum. 

Í öðrum tilfellum er bókhaldi háttað þannig að hver viðburður hátíðarinnar er gerður upp 

sérstaklega en ekki í heildaruppgjöri hátíðarinnar.  

Fjórir af hverjum tíu sögðu skort á sterkri stjórnun vera ógn við hátíðina en töldu það ekki 

hafa úrslitaáhrif. Hér ber að hafa það í huga að í mörgum tilfellum verið að biðja svarendur að 

leggja mat á eigin hæfni.  Þetta er þó ekki algilt, svarendur eru ekki alltaf framkvæmdastjórar 

og í mörgum tilfellum er það stjórn sem tekur meiriháttar ákvarðanir en ekki sá sem svarar 

könnuninni.  

 

Jákvæðar og neikvæðar hliðar hátíða 

Í svörum var talsverð áhersla lögð á íbúana sjálfa, hversu nauðsynlegt það væri að 

framkvæma hátíðina í sátt og samlyndi við heimamenn. Fulltingi þeirra og áhugi á því að 

halda hátíðina væri grunnforsenda þess að vel tækist til. Ef það bakland er ekki fyrir hendi er 

nánast útilokað að halda vel heppnaða hátíð.  

Ávinningur af hátíðahaldi 

Aðstandendur hátíða voru beðnir að nefna nokkur atriði sem þeir teldu vera helstan ávinning 

af því að halda hátíð á borð við sína.  Svörin voru af ýmsu tagi og eru hér dregin saman. Öll 

svörin má svo finna í viðauka.  

 

Fyrir íbúana (28 svör) 

Hátíðir efla samstöðu íbúa, viðhalda tengslum brottfluttra, gera lífið litríkara og auka stolt 

íbúa yfir sérstöðu svæðisins. Þær auka tiltrú á framtíðina í heimabyggð og bæta mannlífið. 

Fyrir ímyndina (27 svör) 

Hátíðir eru góð kynning á sveitarfélaginu, auglýsa starfssvæðið í heild og vekur áhuga á 

viðfangsefni hátíðarinnar. Þær skapa jákvætt umtal um svæðið og hafa umtalsverð hliðaráhrif 

með því að vekja athygli á öðrum þáttum menningarlífsins. 
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Fyrir menningararfinn (19 svör) 

Hátíðir skipa menningararfi svæðisins á hærri sess. Þær efla sérstaka menningu og flóra 

menningar stækkar, henni er viðhaldið og miðlað. Á hátíðum verða allir menningarkimar 

jafnréttháir og samstarf listgreina eykst.  

Fyrir listamenn (17 svör) 

Hátíðir skapa ný tækifæri fyrir listamenn og handverksfólk til að víkka sjóndeildarhring sinn 

með kynnum við aðra innlenda og erlenda listamenn. Grasrótarstarf eykst sem og sýnileiki 

listamanna. Þeir fá tækifæri til að koma fram á stærri sviðum en þeir eru vanir og uppskera 

jákvæðni og hvatningu. 

Fyrir ferðaþjónusta (11 svör) 

Hátíðir draga að fjölbreytilegan hóp gesta og verka sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn, ekki síst 

á lágönn. 

Fyrir hagsmunaaðila (10 svör) 

Hátíðir auka viðskipti við ferðamenn og veltu fyrirtækja og einkaaðila í samfélaginu. 

 

Neikvæðir fylgifiskar hátíða 

Aðstandendur nefndu býsna oft að við undirbúning hátíða væri unnin mikil vinna fyrir lítil 

laun. Það er greinilegt að þrátt fyrir að oftast sé mikið starf unnið í sjálfboðavinnu og margar 

hendur til að hjálpa til verður mikið álag á stjórnendum og gætir þreytu hjá mörgum þeirra.  

Margir nefna að íbúar í nágrenni hátíðasvæðisins verði fyrir ónæði og nokkur ölvun og 

óspektir vilji fylgja hátíðum. Þetta á einkum við um þær hátíðir sem bjóða upp á 

tónlistarflutning fram á nótt. Alltaf er eitthvað um svarta sauði. Sumir tala um óæskilega gesti, 

örlítinn hóp sem sækir hátíðina að nóttu til og er eingöngu kominn til að skemmta sér þá, ekki 

til að taka þátt í dagskrá hátíðarinnar. Þá er hætta á því að skemmdir séu unnar á listaverkum 

og víðar, íbúar verði fyrir ónæði vegna hávaða og umgengni sé slæm. 

Nokkrir velta því fyrir sér hvort því fé sem varið er til hátíðahaldanna væri betur varið í 

annars konar menningarstarfsemi, jafnvel á heilsársgrundvelli og nefna að erfitt sé að mæla 

kynningargildi og ímyndarsköpun hátíðanna út á við.  

Aðstandendur hátíða sem byggja á menningararfi þjóðarinnar veltu fyrir sér hvort þeim sé 

heimilt að fara með hann eins og þeim sýnist eða hvort okkur beri skylda til að segja söguna 

eins og við getum fært rök fyrir og sannað með rannsóknum. Þetta er vissulega áhugaverð 

umræða og ætti að fara fram á opinberum vettvangi. Þarf að taka skýrar fram hvenær um 

tilgátur eða hreinan uppspuna er að ræða? 

Veður er oft nefnt sem neikvæður fylgifiskur hátíða. Veður er vissulega óvissuþáttur sem 

getur haft mjög mikil áhrif á ferðalög og þáttöku á hátíðum, bæði neikvæð og jákvæð, en það 

er samt ekki rétt að kalla það neikvæðan fylgifisk hátíða. Hinsvegar búum við Íslendingar við 

rysjótt veðurfar og sjálfsagt er nauðsynlegt að gera ráðstafanir í undirbúningi hátíða til að geta 

brugðist við vondu veðri, t.d. með því að geta flutt vissa dagskrárliði inn í hús ef svo ber 
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undir. Eins þarf að geta brugðist við góðu veðri með því að geta flutt sem flesta viðburði út ef 

það brestur á með blíðviðri.  

Oft er nefnt að öflun sjálfboðaliða gerist erfiðari með hverju árinu og jafnframt verði erfiðara 

að halda í þá sjálfboðaliða sem hafa boðið fram krafta sína.  

Fjárhagsleg áhætta er alltaf nokkur og erfitt að tryggja sig gagnvart þáttum sem eru ekki í 

mannlegu valdi, s.s. veðri. Aðrir þættir geta riðlast þó að þar sé um mannlega þætti að ræða, 

listamenn geta forfallast, viðburðir falla niður, aðilar slíta samstarfi og svo geta 

skemmtikraftarnir hreinlega reynst leiðinlegir þegar á hólminn er komið. 

Á hátíðum er mörgum viðburðum þjappað saman á stutt tímabil og ekki víst að það tímabil 

henti öllum. Stundum er lítill beinn fjárhagslegur ávinningur fyrir mikla vinnu. Það þarf að 

sinna mikilli þjónustu og afla margvíslegra leyfa. Það þarf að kaupa birgðir af ýmsu tagi og 

hætta er á því að sitja uppi með það sem ekki selst á hátíðinni. 

Hátíðir þurfa að endurnýja sig hæfilega mikið, þær mega ekki vera alltaf eins en ekki heldur 

breytast svo mikið á milli ára að þær séu nánast óþekkjanlegar, eins og önnur hátíð. Þannig 

þarf að brydda upp á einhverju nýnæmi á hverju ári. Ekki er hægt að bjóða gestum upp á 

sömu dagskrá frá ári til árs, en þó verður að halda í þær hefðir sem skapast í kringum 

viðkomandi hátíð. Þema hátíðarinnar getur tekið breytingum, jafnvel getur undirþema verið 

breytilegt frá ári til árs þó að meginþemað haldist óbreytt.  

 

Annað 

Þeim sem tóku þátt í rannsókninni var boðið að skrifa athugasemdir um það sem þeim fannst 

vanta, ekki var spurt um eða annað sem þau langaði að koma á framfæri. Nokkrar 

athugasemdir bárust sem snérust einkum um að rannsóknin væri ætluð annarskonar hátíðum. 

Þar var aðallega nefnt að stjórnun smærri hátíða væri unnin í sjálfboðavinnu og að hátíðinni 

væri ekki ætlað að skila hagnaði.  Þannig má segja að nokkir þeirra viðburða sem hér eru 

teknir fyrir séu ekki hátíðir samkvæmt skilningi aðstandenda á því hugtaki, heldur 

nokkurskonar regnhlíf yfir sjálfstæðum viðburðum þar sem listamenn geta sótt um að komast 

í sameiginlegan kynningarpakka. Þeim viðburðum sem þannig eru valdir er síðan raðað upp í 

tímaröð og til verður dagskrá sjálfstæðra viðburða. Framkvæmd þeirra er ekki á ábyrgð 

hátíðarinnar sjálfrar, þeir hafa sjálfstætt bókhald og vald yfir eigin ákvörðunum. Í þessum 

tilvikum er reynt að halda yfirbyggingu eins lítilli og hægt er. Slíkar hátíðir falla þó ágætlega 

undir skilgreininguna sem hér var sett fram í upphafi og eru því að sjálfsögðu hafðar með í 

þessari rannsókn. 

Það truflaði suma þegar spurningalista þessarar rannsóknar var svarað að þeirra hátíðir eru 

ekki markaðssettar út á við og þeim er ekki beinlínis ætlað að laða að ferðamenn. Það má vel 

vera að sumar spurningar hafi verið orðaðar þannig að það megi skilja þær þannig að það sé 

æskilegt að hátíðir séu reknar með hagnaði en það er engan veginn ætlun þessarar rannsóknar 

að leggja dóm á tilganginn með viðkomandi hátíð. Það að bæjarbúar komi saman og hafi það 

skemmtilegt er fullgild ástæða fyrir hátíð og ekkert til að skammast sín fyrir. 
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Umræður 

Hvers vegna?  

Ástæður fyrir bæjarhátíðum eru væntanlega jafnmargar hátíðunum. Svarendur nefna 

margvíslegan ávinning af því að halda þær. Bætt sjálfsmynd og samstaða meðal íbúa er þar 

ofarlega á blaði. Það eitt og sér er fullkomlega gild ástæða til að halda hátíð. Það að bæjarbúar 

leggi daglegar kritur til hliðar og sameinist um að gera bæinn sinn fallegan og færi hann í 

hátíðabúning hlýtur að vera hollt fyrir hvert samfélag. Slík samstaða er líka í sjálfu sér 

styrking á ímynd bæjarins út á við. Gestir skynja slíka samstöðu sem jákvætt og gott samfélag 

og orðspor þess út á við batnar. Hver viðburður af þessu tagi er líka tilefni til að hampa 

staðnum, koma umræðu um hann í fjölmiðla og nýta viðburðinn þannig til hins ítrasta í 

kynningarskyni. Það er jú erfitt að auglýsa stað þar sem allt gengur sinn vanagang, allt er 

svipað því sem það var í gær – slíkt tíðindi slökkva ekki okkar nútímafréttaþorsta.  

Athygli vekur hversu mörg svör snúa að listinni sjálfri t.d. að hátíðir skapi vettvang til að 

kanna landamæri listgreina. Þær geti þannig orðið hvati til að listgreinar þróist í nýjar áttir, 

enda eru iðulega áhugaverðustu sprotar listarinnar iðulega á jöðrunum þar sem verið er að 

kanna þanþol lista, mörk listgreina og samband listamanna og áheyrenda. Þetta á við í öllum 

listgreinum og það verður afar áhugavert að fylgjast með framvindu. Eins og áður er getið 

bjóða hátíðir upp á visst frelsi, á hátíðum má ýmislegt sem annars er ekki vel séð. Þetta frelsi 

gefur listamönnum tækifæri til að prófa nýjungar og ólíkindalegar samsetningar sem síðan 

geta orðið kveikjan að frekari þróun, þegar ísinn einu sinni hefur verið brotinn. 

Mörg svör snerust um að hátíðir færi þjóðararfinn til nútímans. Þær gefi honum færi á að 

endurfæðast eins og menningararfur hverrar þjóðar þarf sífellt að gera. Ef arfurinn staðnar og 

verður ósnertanlegur í glerkrukkum á hátimbruðum söfnun fer hann að deyja, missa tengslin 

við þjóðina. Með því að rækta menningararf héraðsins og þjóðarinnar allrar helst hann síungur 

og áhugaverður. Með því eykst einnig áhuginn á því að kanna upprunann meðal almennings – 

sem svo aftur kveikir áhugann á því að leyfa honum að endurskapast. „[Hátíðir] geta þannig 

verið sterkt vitni um að viðkomandi staður hafi viðhaldið lifandi tengslum við fortíðina og 

sinn menningararf“ (McKercher, Mei, & Tse, 2006, bls. 65)  Þannig berst hann lifandi frá 

kynslóð til kynslóðar en það var einmitt annað sem var oft nefnt í svörum þátttakenda, að 

hátíðir sköpuðu tækifæri fyrir upprennandi listamenn. Í litlum samfélögum eru tækifærin sem 

listamönnum gefast til að koma list sinni á framfæri oft ekki ýkja mörg og þau tækifæri sem 

gefast eru kannski smá í sniðum. Þegar hátíð er haldin koma gestir víða að og þá skapast 

möguleiki á að hugsa hlutina í stærra samhengi. Listamenn þurfa sífellt að dansa á línunni 

milli þess að þróa og fullkomna sinn eigin stíl og hins að fullnægja kröfu samfélagsins um að 

vera sífellt að skapa eitthvað nýtt. Hætt er við því að í litlu samfélagi verði síðari krafan of 

sterk þar sem fjöldi njótenda er svo lítill. Allir eru strax búnir að sjá hvað viðkomandi er að 

prófa. Þegar hátíðin er haldin kemur fullt af ferskum skynfærum til að njóta listarinnar sem er 

eins og heilsulind fyrir listamanninn. Á hátíðinni fær líka bílskúrshljómsveitin að spreyta sig á 

stóra sviðinu, í alvöru græjum og fyrir framan alla. Þar skilur á milli feigs og ófeigs, manns og 

músar.  
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Hátíðir hafa tvímælalaust í för með sér aukning í ferðamennsku. Stór hluti ferðamanna leitar 

uppi viðburði og uppákomur. Nokkuð er um það að ferðamenn flakki á milli hátíða. Margir 

þeirra ferðamanna sem sækja hátíðir heim dvelja á staðnum í lengri tíma en hátíðin stendur og 

auka með dvöl sinni tekjur hagsmunaaðila í sveitarfélaginu s.s. með aukinni sölu handverks 

og minjagripa, fjölda gistinátta, þeir vilja prófa ekki bara einn matsölustað heldur alla þá sem 

eru í boði. Þeir vilja skoða söfn og njóta menningar, borga sig inn á menningarstofnanir og 

styrkja þannig rekstrargrundvöll þeirra. Þeir kynna sér svæðið, fara heim – og segja öðrum 

frá. Ef upplifunin er góð er það besta kynningin og tryggingin fyrir því að hátíðin haldi lífi. En 

það er ekki víst að allir kunni að meta hátíðina eða hátíðir yfirhöfuð. Prentice og Andersen 

(2003) vara við því að stóla of mikið á aðdráttarafl hátíða. Þeir sýna fram á að það megi ekki 

ætla að allir gestir sem koma á tiltekna hátíð komi þangað gagngert vegna hátíðarinnar. 

Gestaflóran inniheldur bæði gesti sem hafa eindregið ætlað sér á hátíðina og aðra sem líta á 

hátíðina sem heppni eða aukabónus (McKercher, Mei, & Tse, 2006). 

Ástæðurnar fyrir hátíðum geta verið margvíslegar. Stundum er upphaflega ástæðan horfin i 

þoku tímans. Vissulega er hægt að halda hátíð bara til að gera eitthvað. Hátíð sem er bara 

haldin til að fá tilbreytingu í hversdagslífið á fullan rétt á sér, en hátíð sem er byggð utan um 

ákveðið þema er sýnu lífvænlegri. Long og Perdue (1990) benda á að ástæður þess að hátíðir 

séu skipulagðar geti m.a. verið til að viðhalda menningu og sögu og til að veita afþreyingu og 

dægradvöl. Ef til vill er ákjósanlegast er að þessir þættir fari saman, en afþreying og 

dægradvöl er líka fullgild ástæða til mannfagnaðar. Sumir myndu segja að allt íþróttastarf 

flokkist þar undir, en ekki skal lagt mat á það hér. 

Hverjir?  

Eignarhald á hátíðum er mismunandi á milli hátíða, allt frá því að vera alfarið í einkaeigu yfir 

í að eignarhald sé nánast í lausu lofti og afar óljóst. Í flestum tilfellum er þó framkvæmdastjóri 

eða umsjónarmaður sem þiggur a.m.k. einhver laun fyrir sína vinnu, annað hvort frá hátíðinni 

sjálfri eða frá sveitarfélaginu til að geta sinnt undirbúningsvinnu. Þessir stjórnendur hátíðanna 

eru iðulega ofhlaðnir vinnu og vildu gjarnan geta dreift vinnuálaginu á fleiri herðar. Í flestum 

tilfellum kemur til drjúg vinna sjálfboðaliða við undirbúning, framkvæmd og frágang 

hátíðanna, en sjálfboðaliðastörf útheimta einnig vinnu við verkstjórn og yfirumsjón. Og þeir 

kosta sitt.  

Hvenær?  

Dreifing hátíðanna yfir almanaksárið er að mestu bundin við sumarið. Þó eru undantekningar, 

á Mývatni er haldin hátíðin Töfraland jólanna. Þar er einnig haldin hátíð um páskana, en ekki 

bárust svör um þá hátíð. Allmargar hátíðir eru nokkurskonar uppskeruhátíðir þannig að þema 

þeirra tengist haustinu. Má hér nefna tónlistarhátíðina Berjadaga og Landsmót í hrútaþukli. 

Þær hátíðir sem hér eru til umfjöllunar eiga það allar nema ein sammerkt að vera árlegur 

viðburður, en ein er haldin annað hvert ár, Kirkjulistavika í Akureyrarkirkju.  

Flestar eru þær með fastsetta reglu um hvenær hátíðin skuli haldin. Það er vel. Hátíðir þurfa 

tíma til að festa sig í sessi og þá er gott að viðhafa ákveðna festu í nafngift og tímasetningu. 

Þær teljast flestar skammvinnar, frá einum degi upp í rúma viku, en tvær skera sig úr, 
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Töfraland jólanna í Mývatnssveit sem stendur frá miðjum nóvember og alla aðventuna og 

Listasumar á Akureyri sem stendur nánast allt sumarið. 

Sjá má nokkra tilhneigingu til að reyna að lengja ferðamannatímabilið með því að setja á 

hátíðir á „öxlinni“ á mótum háannar og lágannar í ferðaþjónustu. Dæmi um þetta eru  

Akureyrarvaka og Landsmót í hrútadómum sem er haldin í lok ágúst. Með þessu er verið að 

reyna að skapa viðburði þegar fáir slíkir eru í boði. Þessar tilraunir virðast hafa heppnast 

ágætlega og full ástæða til að gera víðar tilraunir af þessu tagi, jafnvel í byrjun sumars líka.  

Sæluvika í Skagafirði, sem hefst í lok apríl, er fremur hugsuð sem uppskeruhátíð fyrir 

menningarstarf vetrarins, enda byggir sú hátíð á afar gamalli hefð.  
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Tafla 3 - Lengd og tímasetning hátíða 

Heiti lengd hvenær

Bjartar nætur 1 dagur Laugardagur fyrir Jónsmessu

Vestur-Íslendingadagur 1 dagur Lok júní

Flughelgi 1 dagur 3. helgi í júní

Landsmót í hrútaþukli 2 dagar 3. eða 4. helgi í ágúst

Gæran 2 dagar 3. helgi í ágúst

Blúshátíð 2 dagar Fyrsta helgin í júlí

Fjölskyldu- og Skeljahátíð 2 dagar 3. helgi í júlí

Hamingjudagar á Hólmavík 3 dagar Lok júní/byrjun júlí

Eldur í Húnaþingi 3 dagar Helgi fyrir Verslunarmannah.

Kántrýdagar 3 dagar Um miðjan ágúst

Berjadagar 3 dagar 3. eða 4. helgi í ágúst

AIM festival 3 dagar Lok maí/byrjun júní

Akureyrarvaka 3 dagar Lok ágúst

Húnavaka 4 dagar 3. helgi í júlí

Síldarævintýrið 4 dagar Verslunarmannahelgin

Ein með öllu 4 dagar Verslunarmannahelgi

Handverkshátíð 4 dagar Helgina eftir Verslunarmannah.

Þjóðlagahátíð 5 dagar Fyrstu vikuna í júlí

Grettishátíð 6 dagar Önnur helgi í ágúst

Fiskidagurinn mikli 6 dagar Helgin eftir Verslunarmannah.

Mærudagar 7 dagar Helgin fyrir Verslunarmannah.

Sæluvika 8 dagar lok apríl/byrjun maí

Kirkjulistahátíð 8 dagar Önnur vikan í maí

Töfraland jólanna 40 dagar 15. nóv – 24. des.

Listasumar á Akureyri 72 dagar 19.6. – 29.8.
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Hvar?  

Landfræðilega dreifast hátíðir á Norðurlandi nokkuð jafnt yfir kortið frá Hólmavík í vestri 

austur að Mývatni. Flestir þéttbýliskjarnar halda að minnsta kosti eina hátíð á ári en sumir 

fleiri. 80% hátíðanna í þessari rannsókn eru í bæjarkjörnum en 20% í dreifbýli. 

Hátíðir eru iðulega haldnar á stöðum sem skapa þeim sérstöðu, náttúrufyrirbrigði eða 

sögutengda staði. Í sumum tilfellum skapa staðsetning ákveðna erfiðleika, s.s. fjarlægð frá 

bílastæðum og salernum. Gönguleiðir að hátíðasvæði eru misgóðar og ekki alltaf gert ráð fyrir 

umferð hreyfihamlaðra. 

Stór viðburður í hátíðinni Eldi í Húnaþingi eru tónleikar sem haldnir eru í Borgarvirki, 

klettaborg í Vesturhópi. Þar er sérkennileg hljóðvist, bergmál sem er á sinn hátt einstakt. Þar 

hafa verið haldnir tónleikar listamanna sem hafa spilað á þessa sérstöku hljóðvist. Hún er af 

því tagi að nánast útilokað er að endurskapa hana annarsstaðar auk þess sem tilkomumikil 

bergskeifan er einstök frá náttúrunnar hendi. Slíkur viðburður verður ekki framinn nema þar 

og hvergi annarsstaðar á jörðinni á sama hátt. Yeoman og Robertson segja að áhorfendur vilji 

oft finnast þeir vera umluktir en vilja ekki finnast þeir vera heftir (Yeoman & Robertson, 

2004). Þetta kristallast í Borgarvirki. Áhorfendur njóta tónlistarinnar í faðmi náttúrunnar. 

Vissulega hafa margar aðrar hátíðir reynt að nýta sér sérstöðu svæðisins, oft með góðum 

árangri. Landsmót í hrútadómum á Hólmavík er ágætt dæmi um þetta. Á Ströndum hefur frá 

örófi alda verið öflug sauðfjárrækt. Vegna einangrunar svæðisins hefur aldrei komið upp riða 

á Ströndum. Því er það þannig að þegar þarf að skera niður sauðfé vegna riðu í öðrum 

landshlutum eru nánast alltaf keypt lömb af Ströndum, því þannig geta menn verið vissir um 

að ekki sé keypt riðusmitað fé.  Í sauðfjárrækt háttar þannig til að bændur þurfa að velja bestu 

hrútlömbin til undaneldis. Í meðalbúi fæðast kannski 400 lömb, 200 af þeim eru hrútlömb, en 

aðeins 4 hrútlömb fá að lifa og eru notuð til undaneldis, hin eru send í sláturhús. Það er því 

óhemjumikilvægt að þessi fáu lömb séu vandlega valin. Í dag eru þau ómskoðuð og greind 

með allskyns nútíma tækni, en áður fyrr voru þau eingöngu valin með því að þukla þau og 

gera sér þannig grein fyrir vöðvafyllingu og fitu. Þetta þykir aðalsmerki góðra sauðfjárbænda, 

að geta gert sér grein fyrir gæðum lambanna með þukli og þetta er það sem er keppt í. Nokkur 

lömb eru tekin og mæld með nútímaaðferðum og þær niðurstöður bornar saman við álit 

keppenda eftir að hafa þuklað þessi sömu hrútlömb. Sá sem kemst næst niðurstöðunum 

mælinganna vinnur. Þetta kann að virðast spaugilegt, en til Hólmavíkur koma menn víða að af 

landinu til að keppa í þessari grein og það er keppt upp á heiður og æru. Í tengslum við 

keppnina hefur verið komið á dansleik og prjónað við á ýmsan hátt. Þetta er gott dæmi um 

hvernig nota má sérstöðu svæðis til að búa til litla en vel heppnaða hátíð. 

Fleiri hátíðir nýta sér sérstöðu staðarins. Grettishátíð nýtir sér fæðingarstað frægasta útlaga 

Íslandssögunnar sem vettvang fyrir víkingahátíð, Vestur-Íslendingadagurinn nýtir sér að 

margir sigldur frá Hofsósi á sínum tíma til Vesturheims, á Siglufirði bjó sr. Bjarni 

Þorsteinsson sem þekkastur er fyrir þjóðlagasöfnun sína, íbúar Dalvíkur eru stoltir af sinni 

miklu fiskvinnslu á Fiskideginum mikla og Akureyringar nýta sér fegurð og góðan hljómburð 

kirkjunnar á Kirkjulistaviku í Akureyrarkirkju.   
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Hvað? 

Af viðburðum hátíðanna er lifandi tónlistarflutningur langstærsti og umfangsmesti þátturinn. 

Þar með talið er vinna tengd slíkum flutningi, leiga á tækjum og uppbygging á sviði. Það er 

tiltölulega einfalt eða í öllu falli vel þekkt verklag við að koma upp sviði og hljóðkerfi, enda 

hefur tækjaleigum sem sérhæfa sig í búnaði til tónleikahalds hér á landi fjölgað mjög á síðustu 

tveim áratugum og verkþekking á þessu sviði aukist til muna. Tónlistin sameinar gesti, sér-

staklega ef hún tengist þema hátíðarinnar á einhvern hátt. Hún heyrist oft langt að og gefur til 

kynna að þarna sé eitthvað að gerast. Flestir vilja jú vera í miðju atburðanna og tónlistin 

dregur þannig gestina til sín. Tónlistin hjálpar til við að mynda og viðhalda gestum í frekar 

þéttum hóp á því svæði sem fyrirfram hefur verið afmarkað fyrir hátíðahöld. Þannig stuðlar 

tónlistin mjög að því að styrkja upplifunina af hátíðinni í heild. 

Viðburðir með þátttöku gesta, s.s. leikir, íþróttir og slíkt, eru mjög algengir, enda mjög 

vinsælir. Slíkir þátttökuviðburðir geta hjálpað til við að styrkja minningu gesta af hátíðinni, 

enda sýna rannsóknir að nám þar sem nemendur fá að taka þátt og prófa hlutina sjálfir eru þeir 

sem festast hvað best í minni (Chi, Lewis, Bassok, Reimann, & Glaser, 1989). Má leiða að því 

getum að þetta eigi líka við um gesti á hátíðum, að leikir og viðburðir með þátttöku gestanna 

sjálfra festist betur í minni en þeir viðburðir sem gestir eru aðeins áhorfendur eða áheyrendur. 

Oft er boðið upp á dans og aðrar sviðslistir á bæjarhátíðum sem og myndlist af ýmsu tagi. 

Matur og matartengd upplifun er einnig vinsæl meðal gesta.  

Þau Jaeger og Mikletun benda á að það sem þau kalla  hliðarstarfsemi geti verið mikilvægur 

þáttur hátíða og stundum orðið umfangsmeiri en meginstarfsemi hátíðarinnar. Dæmi um slíkt 

eru leiklistarhátíðir, t.d. í Edinborg í Skotlandi og í Avignon í Frakklandi, þar sem 

kjarnahátíðin sem lagt er upp með laðar að sér allskyns tilraunastarfsemi og fjölda uppákoma 

sem eru fyrir löngu orðnar mun meira áberandi en hátíðin sjálf, laða að sér miklu fleiri 

ferðamenn og velta margfalt meiru. Með aukinni hliðarstarfsemi eykst fólksfjöldinn, bæði 

fjöldi þeirra sem koma fram á hátíðinni og gesta. Við það verða þjónustustörf og afleidd störf 

síðan sífellt fleiri og velta í umsýslu hátíðanna vex margfalt. Þetta á líka við á hátíðum 

hérlendis þar sem sífellt fleiri nýta sér það að fjöldi gesta kemur í bæinn 

Samantekt 

Aldurssamsetning hátíða bendir til þess að mikil nýsköpun hafi orðið í hátíðahaldi og að 

tiltölulega fáar hátíðir hafi lagst af. Reyndar virðist tilhneigingin vera sú að blása lífi í gamlar 

hátíðir sem hafa legið í dvala í nokkur ár og gefa þannig tilfinningu fyrir því að hátíðin standi 

á gömlum grunni. Hátíðir stuðla oft að því að skerpa á stolti heimamanna yfir því sem 

átthagar þeirra hafa upp á að bjóða, sérstöðu þeirra og hefðum. Hér virðist hafa orðið talsverð 

hugarfarsbreyting á síðustu áratugum, en ekki er langt síðan Íslendingar eins og 

hálfskömmuðust sín fyrir uppruna sinn.  

Fjárhagslega og framkvæmdarlega eru flestar hátíðanna mjög háðar framlagi og stuðningi 

sveitarfélagsins sem þær eru haldnar í. Þetta er mjög í samræmi við það sem gengur og gerist í 

öðrum löndum, því afar fáar hátíðir standa einar og óstuddar. Fyrri rannsóknir á hátíða-

stjórnun hafa sýnt að opinber framlög og kostun fyrirtækja eru nauðsynlegir tekjustofnar  í 

mörgum löndum (Getz, Anderson, & Carlsen, 2010)  en það að vera algjörlega háð einum 

tekjulið (s.s. sölu) eykur líkur á að illa fari (Getz, 2005) (Andersson & Getz, 2007).  
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Íslensk veðrátta er óútreiknanleg og getur sett óvænt strik í reikninginn. Hönnun hátíða á 

Norðurlandi fer smám saman batnandi, en hætt er við því að oft hafi verið farið af stað án þess 

að mikið væri lagt upp úr hönnunarþættinum. Við hönnun hátíða þarf að taka þá þætti með í 

reikninginn sem ekki er hægt að hafa stjórn á, svo sem veðurfarslegum þáttum. Lítið er hægt 

að gera til að stjórna veðrinu, en í sumum tilfellum má gera regn- og vindfatnað aðgengilegan, 

gera tjaldstæði þannig úr garði að þau þoli votviðri, velja skjólsæla staði fyrir viðburði 

utanhúss og gera tækjabúnað þannig úr garði að hann þoli rysjótt veðurfar. Þegar veður er svo 

slæmt að það hamlar viðburðahaldi er gott að hafa hannað hátíðina þannig að möguleiki sé á 

því að færa viðburði í hús. 

Á hátíðum leyfist ýmislegt sem allajafna er óleyfilegt. Umferðargötum er lokað fyrir umferð 

og bæjarbúar samþykkja að ekki sé svefnfriður eins og aðra daga. Erlendis sem og hérlendis 

þekkist að á hátíðum, ekki síst kjötkveðjuhátíðum sé dansað á línunni milli þess sem má og 

ekki má. Þanþol marka siðgæðisins er reynt til fullnustu og oft farið út í öfgar til aðgreiningar 

frá hversdagleikanum. Á þann hátt má skilgreina hátíð sem andstæðu hversdagsleikans.  

Í nokkrum tilfellum hefur það þó gerst að ónæði og drykkjulæti skapar óánægju meðal 

annarra íbúa. Það hefur orðið til þess að nauðsynlegt reyndist að endurskapa tvær hátíðir, 

Kántrídaga á Skagaströnd og Eina með öllu á Akureyri, að sögn umsjónarmanna. 

Kántríhátíð á Skagaströnd, sem var á sínum tíma með fjölmennustu hátíðum landsins með um 

8.000 gesti, olli úlfúð og óánægju meðal íbúa á Skagaströnd og var lögð niður. Í hennar stað 

komu Kántrídagar sem er mun minni hátíð, nánast eingöngu stíluð inn á heimamenn, þó 

öðrum sé einnig heimill aðgangur. Á Skagaströnd búa um 520 manns. Nokkuð almenn ánægja 

virðist ríkja með þessa breytingu.  

Halló Akureyri var unglingahátíð á Akureyri, nánast hugsuð eins og útihátíð inni í bænum. 

Hátíðir á Akureyri um verslunarmannahelgina eiga reyndar talsvert langa sögu, en skipt hefur 

verið um nafn nokkrum sinnum. Haldin var hátíð sem bar nafnið Ein með öllu á 

Melgerðismelum í Eyjafirði 1988, síðan var blásið til hátíðarinnar Halló Akureyri 1993 sem 

breyttist í Sækjum Akureyri heim, aftur í Halló Akureyri og loks aftur í Ein með öllu. 

Hátíðinni Halló Akureyri fylgdu mikil læti og unglingadrykkja. Íbúar voru margir ósáttir og 

var talsvert kvartað undan þessum fylgifiskum hátíðarinnar. Haldin voru íbúaþing til að ræða 

áhrif hátíðarinnar á ímynd bæjarins. Á einu slíku voru uppi raddir um að einhverjir gestanna 

hegðuðu sér illa. Þá kvaddi sér hljóðs lögreglumaður sem stundum reri til fiskjar og sagði að 

þó að stundum kæmu utankvótafiskar með væri það ekkert á við þann góða afla sem 

aðstandendur hátíðarinnar drægju að landi. Ýmsir hagsmunaaðilar voru þannig mjög sáttir, 

enda kom mikið fjármagn inn í bæinn og velta ýmissa þeirra staða sem hag höfðu af hátíðinni 

margfaldaðist, s.s. gististaða, matsölustaða, skemmtistaða, tískuverslana o.fl., en óánægja íbúa 

réði för og hátíðin var lögð af og endurreist í breyttri mynd undir nafninu Ein með öllu. Sú 

hátíð er mun lágstemmdari og meira stíluð inn á fjölskyldur en unglingana eina. Mun meiri 

sátt hefur ríkt um þessa tilhögun mála meðal íbúa á Akureyri, en hagsmunaaðilar eru ekki eins 

sáttir þar sem velta fyrirtækja í bænum, einkum þjónustufyrirtækja, er umtalsvert minni en 

áður var. 
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Tækifæri 

Í rannsókninni var ekki spurt sérstaklega um tækifæri samfara hátíðahaldi en hinsvegar má í 

nokkrum tilfellum snúa sjónaukanum við og túlka ýmislegt af því sem nefnt var sem ógnir 

sem tækifæri. Oft er það þannig að þegar einhver þáttur hefur verið viðurkenndur sem 

vandamál er hafist handa við að bæta úr þeim ágalla. Þannig er það að viðurkenna vandamálið 

fyrsta skrefið í rétta átt og í því eru fólgin tækifæri. Það eru örugglega tækifæri fólgin í því að 

framkvæmdastjórar átta sig á gildi sterkrar stjórnunar, að það skuli ríkja samkeppni á meðal 

greina sem skilgreina sig sem afþreyingu bendir til þess að flóra afþreyingar sé að aukast. 

Skortur á launuðu starfsfólki bendir til þess að launuðum störfum í greininni fari smám saman 

fjölgandi og þar með eykst menntun, sérhæfing, samræða og þekking innan greinarinnar. 

 

Frekari rannsóknir 

Afar áhugavert væri að sjá frekari rannsóknir um hönnun hátíða á Íslandi og hverju þær skila 

samfélaginu í menningarfélagslegu virði. Það er almennt álit í þessari rannsókn að hátíðir skili 

miklu í þá veru að þjappa íbúum saman og bæta ímyndina út á við, en þetta eru þættir sem 

erfitt er að leggja mælistiku á. Þessir þættir skipta þó samfélagið miklu máli og þá má ekki 

vanmeta. 

Forvitnilegt væri að taka saman greiningu á gestum hátíða eftir þjóðerni, aldri og fleiri þáttum 

til að meta hvort menningarhátíðir hafa aðdráttarafl fyrir ferðamenn og ef svo er, hversu langt 

nær það aðdráttarafl? Í hvaða tilfellum nær það út fyrir landsteinana? 
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Lokaorð 
Samfara þeirri miklu aukningu sem hefur orðið í hátíðahaldi hérlendis á undanförnum árum 

hefur orðið talsverð þróun í framkvæmd þeirra. Með hverju árinu sem líður safnast meiri 

reynsla og verkþekking á framkvæmd hátíða. Agnúarnir slípast smám saman af þeim hátíðum 

þar sem sífellt er lagt mat á hvernig til hefur tekist en aðrar lognast út af. Af þessari rannsókn 

má sjá að þær hátíðir sem eru vel hannaðar, hugsaðar til langs tíma og byggja á sérstöðu síns 

svæðis og sinnar menningar halda almennt velli og dafna. Um þær ríkir sátt meðal íbúa og 

þær skipta verulegu máli fyrir sveitarfélögin, bæði fjárhagslega og ímyndarlega. Þær auðga 

flóruna í ferðamennsku innanlands, styrkja trú íbúanna á það sem er þeirra eigið, skapa 

vettvang fyrir listamenn og handverksfólk og efla listirnar sjálfar. Hátíðir gera lífið litríkara. 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Þessar hátíðir tóku þátt í rannsókninni: 

AIM, Akureyri International Music Festival 

Akureyrarvaka 

Bartar nætur - Fjöruhlaðborð í Vatnsfirði 

Berjadagar, tónlistarhátíð á Tröllaskaga 

Blúshátíð Ólafsfjarðar 

Ein með öllu á Akureyri 

Eldur í Húnaþingi, Hvammstanga 

Fiskidagurinn mikli á Dalvík 

Fjölskyldu- og Skeljahátíð í Hrísey 

Flughelgi Flugsafnsins á Akureyri 

Grettishátíð í Miðfirði 

Hamingjudagar á Hólmavík 

Handverkshátíð við Hrafnagilsskóla  

Húnavaka á Blönduósi 

Kántrýdagar á Skagaströnd 

Kirkjulistavika í Akureyrarkirkju 

Landsmót í hrútaþukli á Hólmavík 

Listasumar á Akureyri 

Mývatnssveit, töfraland jólanna 

Mærudagar á Húsavík 

Síldarævintýrið á Siglufirði 

Sæluvika, lista- og menningarhátíð í Skagafirði 

Tónlistarhátíðin Gæran á Sauðárkróki 

Vestur-Íslendingadagurinn á Hofsósi 

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 
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Viðauki 2: Spurningalisti 
 

Nafn hátíðarinnar………….……………………………………………………………………. 

Veffang hátíðar:............................................................................................................. .......................... 

Nafn þitt..………………………….…………………….……………………………………… 

Heimilisfang..……………………………………….……….………………………………….. 

Sími…………………………………….  Netfang.........…….…………………………………. 

Ert þú framkvæmdastjóri hátíðarinnar   (   ) Já  (   ) Nei 

Ef Já, hversu lengi hefur þú verið framkvæmdastjóri? …………… 

 

Ert þú eigandi (hér er átt við hvort þú standir fyrir hátíðinni og sért fjárhags- og lagalega ábyrgur) að hátíðinni 

(meira en 20 %)   (   ) Já  (   ) Nei 

Ef Já, hversu mörg ár hefur þú verið eigandi? …………… 

 

Ef Nei, Lýsið eignarhaldi á hátíðinni (merkið við allt sem við á)  

(    )  Sveitarfélagið      _______% 

(    ) Sjálfseignarstofnun     _______% 

(    ) Klúbbur, félagasamtök     _______% 

(    ) Samvinna nokkurra klúbba og samtaka    _______% 

(    ) Einkaaðilar í hagnaðarskyni     _______% 

(    ) Annað (lýsið nánar)………………………………….……….._______% 

(   ) Veit ekki 

 

Hvernig eru mikilvægar ákvarðanir teknar fyrir þína hátíð? (merkið við eitt eða fleiri atriði)  

 (    ) Af stjórn hátíðarinnar    

(    ) Af eigendum     

(    ) Af mér, framkvæmdastjóranum 

(    ) Af nefndum  

(    ) Annað (lýsið nánar)………………………………………………………… 

 

Hvenær er hátíðin haldin? (dagsetning eða regla fyrir 

dagsetningum)?........................................................................................................  
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Árið sem hátíðin var fyrst haldin …………… 

Hefur hátíðin verið haldin árlega síðan þá? (   ) Já (   ) Nei   

Ef Nei, hversu oft hefur hún verið haldin? …………………… 

 

Stærð hátíðarinnar á þessu ári með tilliti til: 

 Gestafjölda………………… 

 Fjárhagsáætlun…………………… 

Fjöldi starfsmanna í vinnu allt árið við hátíðina………………….. 

Heildarfjöldi starfsmanna í launaðri vinnu við hátíðina (í fullri vinnu og hlutastarfi)........... 

Fjöldi sjálfboðaliða ………………………………. 

 

Hversu mörgum gestum er áætlað að geti hátíðin tekið við að hámarki ? ................ manns 

 

Hvað ræður getu bæjarfélagsins til þess að taka á móti hámarksfjölda gesta? 

(  ) Fjöldi almennings WC  

(  ) Bílastæði 

(  ) Tjaldsvæði 

(  ) Öryggisgæsla 

(  ) Annað, hvað?.................................................................................................................. 

 

 

Hefur aðsókn að hátíðinni aukist, minnkað eða staðið í stað á síðustu fimm árum eða síðan hátíðin var fyrst 

haldin ef það eru minna en fimm ár síðan? 

(    ) Aukist, um _____% 

(    ) Staðið í stað 

(    ) Minnkað, um _____% 

 

Hefur fjöldi sýnenda eða listamanna aukist, minnkað eða staðið í stað á sama tímabili? 

(    ) Aukist, um ____% 

(    ) Staðið í stað 

(    ) Minnkað, um ______% 

 

Á hátíðin landareign?  (   ) Já (   ) Nei   

 

Á hátíðin fasteignir ?  (   ) Já (   ) Nei   
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Á hátíðin eignir, s.s. tækjabúnað?   (   ) Já (   ) Nei   

 

Hvað er á dagskrá hátíðarinnar? Á eitthvað eða allt af þessu við þína hátíð? 

  (    ) Lifandi tónlist 

(    ) Dans eða aðrar sviðslistir 

(    ) Myndlist 

(    ) Sýning á varningi (t.d. styrktaraðila)  

(    ) Fræðsla (sýnikennsla) 

(    ) Matur til sölu 

(    ) Áfengi til sölu 

(    ) Viðburðir með þátttöku gesta (leikir, íþróttir, o.s.frv.) 

(    ) Skrúðganga 

(    ) Matartengd upplifun 

(    ) Annað (hvað?) …………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………….. 

Hvernig skilgreinir þú þína hátíð? 

 (    ) Tónlistarhátíð 

(    ) Leiklistarhátíð 

(    ) Trúarhátíð 

(    ) Kvikmyndahátíð 

(    ) Íþróttahátíð 

(    ) Listahátíð 

(    ) Myndlistarhátíð  

(    ) Menningarhátíð 

(    ) Handverkshátíð 

(    ) Barnahátíð 

(    ) Matarhátíð 

(    ) Fjölmenningarhátíð 

(    ) Átthagahátíð 

(    ) Útihátíð 

(    ) Annað (hvað?).........................................................................................  
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Á þinni hátíð, er …   

   (    ) ókeypis aðgangur að öllu? 

(    ) sumt ókeypis en borgað inn á annað? 

(    ) seldur aðgangur? 

 

Hvaða svæði og aðstaða er notuð á þinni hátíð? (merkið við eitt eða fleiri atriði) 

(    ) Almenningsgarðar og opin svæði 

(    ) Bryggjur 

(    ) Götur 

(    ) Húsnæði í eigu sveitarfélags eða opinberra aðila 

(    ) Húsnæði í einkaeigu (leigt)  

(    ) Annað (hvað?) ………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………….. 

 

Í sambandi við styrktaraðila úr einkageiranum, hvað á við um þína hátíð? 

(    ) Hátíðin ber nafn styrktaraðila (t.d. N1 deildin) 

(    ) Aðalstyrktaraðili (Hátíðin er í boði... )  

(    ) Enginn aðalstyrktaraðili en nokkrir minni 

(    ) Annað (hvað?) …..………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………….. 

 

Á eitthvað af þessu við? 

(    ) Sjálfboðaliðasamtök hjálpa til án greiðslu  

(    ) Sjálfboðaliðasamtök hjálpa til gegn greiðslu 

(    ) Aðstoð sveitarfélags eða hins opinbera án greiðslu 

(    ) Aðstoð sveitarfélags eða hins opinbera gegn greiðslu 

(    ) Annað (hvað?) ………………………………………………… 

 

Hvað gera sjálfboðaliðar á þinni hátíð? 

(    ) Þeir sitja í stjórn  

(    ) Þeir hjálpa til allt árið 

(    ) Þeir vinna meðan á hátíðinni stendur 

(    ) Annað (hvað?) ………………………………………………………………… 
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Hefur hátíðin orðaða hugsjón, yfirskrift eða sýn (vision statement)?  (   ) Já (   ) Nei   

  

Ef Já – vinsamlega skrifið hana hér eða sendið með sem viðhengi. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Athugasemdir? 

 

Tekjur og gjöld eftir flokkum. Í töflunni hér fyrir neðan höfum við listað upp algenga tekju- og gjaldaliði 

hátíða. Bætið við ef eitthvað vantar sem á við um þína hátíð.  

 

Tekjur frá 

 

Prósent af 

heildar-

tekjum í ár 

Þróun síðustu fimm ára  – minnkar / stöðugt / eykst sem 

hlutfall af heildartekjum (merkið við eitt í hverri línu) 

Minnkað Stöðugt Aukist 

Sveitarfélagi     

Ríki/ríkisstofnanir     

Fyrirtækjum / viðskiptalífi     

Miðasölu (gestir)     

Annarri sölu á hátíðinni      

Leigutekjum, gjöldum og 

frjálsum framlögum 

    

 

Öðrum leiðum (hverjum?) 
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Gjöld 

 

Prósent af 

heildar-

gjöldum í 

ár 

Þróun síðustu fimm ára  – minnkar / stöðugt / eykst sem 

hlutfall af heildartekjum (merkið við eitt í hverri línu) 

Minnkað Stöðugt Aukist 

Þóknun listamanna     

Kostnaður v. listamanna s.s. 

ferðalög 

    

Ljós og hljóð     

Opinber þjónusta(lögregla 

o.s.frv.) 

    

Smíði/viðgerðir     

Höfundarréttargjöld     

Markaðssetning og 

auglýsingar 

    

Greidd leiga, önnur en ljós og 

hljóð 

    

Laun annarra en listamanna     

Stjórnunarkostnaður     

Annað (hvað?)     

 

Athugasemdir? 

  



Hátíðir á Norðurlandi, tilurð og fyrirkomulag 

64 

 

 

 

 

Hagsmunaaðilar og aðstæður 

Metið hversu hátíðin þín er háð þessum atriðum á 

skalanum frá 1 til 7.   

1 = gæti komist af án þeirra / auðvelt að skipta út 

7=  framkvæmd hátíðarinnar er algjörlega háð þessum 

aðila / þessu atriði 

Veit ekki Hversu háð? 

Sveitarfélag  1 2 3 4 5 6 7 

Ríki/ríkisstofnanir  1 2 3 4 5 6 7 

Aðalstyrktaraðilar (fyrirtæki)  1 2 3 4 5 6 7 

Aðrir styrktaraðilar (fyrirtæki)  1 2 3 4 5 6 7 

Lögregla eða aðrir opinberir þjónustuaðilar  1 2 3 4 5 6 7 

Óháðir aðilar sem hjálpa okkur með framkvæmd 

hátíðarinnar 

 1 2 3 4 5 6 7 

Fjölmiðlar  1 2 3 4 5 6 7 

Staðhættir og aðstæður sem hátíðin er haldin í 

(landslag, árstíð o.s.frv.) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Borgandi gestir hátíðarinnar  1 2 3 4 5 6 7 

Alþjóðlegir, launaðir listamenn og sýnendur  1 2 3 4 5 6 7 

Aðrir launaðir listamenn (ekki alþjóðlegir)   1 2 3 4 5 6 7 

Umboðsskrifstofur listamanna  1 2 3 4 5 6 7 

Ljós- og hljóðkerfaleigur  1 2 3 4 5 6 7 

Þeir sem sjá um mat og drykk á hátíðinni  1 2 3 4 5 6 7 

Fólk sem selur varning á hátíðinni  1 2 3 4 5 6 7 

Aðrir (hverjir?)  1 2 3 4 5 6 7 

 

         

 

Athugasemdir? 
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Skráðu hversu sammála eða ósammála þessum fullyrðingum þú ert á skalanum 1-7.  

1 = algjörlega ósammála, 4 = hvorki né og 7 = algjörlega sammála.  

Fullyrðing Hversu sammála ertu? 

Við erum mjög háð einum eða fleiri hagsmunaaðilum.  1 2 3 4 5 6 7 

Við höfum gengið í gegnum verulega erfiðleika sem styrktu 

okkur. 

1 2 3 4 5 6 7 

Við höfum einn megin markhóp 1 2 3 4 5 6 7 

Við þurfum að höfða meira til ferðamanna. 1 2 3 4 5 6 7 

Aðalstyrktaraðilar okkar eru mjög tryggir hátíðinni. 1 2 3 4 5 6 7 

Við skipum einstakan og mikilvægan sess í samfélagi okkar. 1 2 3 4 5 6 7 

Það er lítil hætta á því að hátíðin fari illa fjárhagslega. 1 2 3 4 5 6 7 

Við erum orðin varanleg stofnun í samfélagi okkar. 1 2 3 4 5 6 7 

Við höfum áhyggjur af samkeppni frá öðrum viðburðum. 1 2 3 4 5 6 7 

Við bryddum stöðugt upp á nýbreytni í dagskrá hátíðarinnar. 1 2 3 4 5 6 7 

Hátíðin hefur þurft að ganga í gegnum gagngerar breytingar, 

endurskoðun eða endurhönnun. 

1 2 3 4 5 6 7 

Við leggjum mest upp úr samfélagsþjónustu, ekki hagnaði. 1 2 3 4 5 6 7 

Við höfum fulla stjórn á vörumerki hátíðarinnar og kynningu á 

því.  

1 2 3 4 5 6 7 

Við leitumst við að fjölga gestum hátíðarinnar. 1 2 3 4 5 6 7 

Við vinnum með sömu hagsmunaaðilum frá ári til árs. 1 2 3 4 5 6 7 

Samstarf okkar við hagsmunaaðila er hnökralaust. 1 2 3 4 5 6 7 

 

Athugasemdir?  
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Hefur þú notað eftirfarandi tækni eða aðferðir á síðustu tíu árum eða eins lengi og þú manst? Ef svarið er Já 

skaltu merkja með X eða haka í Já-dálkinum. Merktu síðan í Árangurs-dálkinum hversu viðkomandi aðferð gekk 

á skalanum 1-7, 1 ef aðferðin reyndist árangurslaus en 7 ef aðferðin gekk eins vel og hægt var að vonast til. 

Dragðu bara hring um eina tölu, ef það á við.  

 

Stjórnun og skipulag 

Hefur þú... 

Höfum stundað  Árangur 

1=árangurslaust 

7=heppnaðist fullkomlega 

Já Nei Veit 

ekki 

þrýst á (lobbíað fyrir) styrk/stuðningi í sveitarstjórninni?    1 2 3 4 5 6 7 

þrýst á (lobbíað fyrir) styrk/stuðningi hjá 

ríki/ríkisstofnun? 

   1 2 3 4 5 6 7 

safnað í varasjóð?    1 2 3 4 5 6 7 

þróað samstarf um markaðssetningu með öðrum 

félagasamtökum eða stofnunum? 

   1 2 3 4 5 6 7 

borgað fyrirtæki til þess að finna nýja styrktaraðila eða 

nýjar leiðir til fjáröflunar? 

   1 2 3 4 5 6 7 

leitt styrktaraðila þína saman í því skyni að auka ávinning 

allra? 

   1 2 3 4 5 6 7 

tekið peninga að láni til að mæta tapi?    1 2 3 4 5 6 7 

deilt eignum eða búnaði með öðrum hátíðum?    1 2 3 4 5 6 7 

þurft að verja nafn eða vörumerki hátíðarinnar á 

lögformlegan hátt? 

   1 2 3 4 5 6 7 

sannfært fjölmiðla um að gerast opinberir styrktaraðilar?    1 2 3 4 5 6 7 

leyft (licenced) öðrum fyrirtækjum að nota nafn eða 

vörumerki hátíðarinnar? 

   1 2 3 4 5 6 7 

sannfært hagsmunaaðila um að taka á sig fjárhagslega 

áhættu á allri hátíðinni eða hluta? 

   1 2 3 4 5 6 7 

gert birgja að styrktaraðila (til að minnka kostnað)?    1 2 3 4 5 6 7 

boðið aðalstyrktaraðila setu í verkefnisstjórninni?    1 2 3 4 5 6 7 

þróað eitt eða fleiri leiðarljós (core values) sem hafa 

myndað grunnstefið í ímyndaruppbyggingu hátíðarinnar? 

   1 2 3 4 5 6 7 

lagt áherslu á nýsköpun og vöruþróun innan hátíðarinnar?    1 2 3 4 5 6 7 

líkt eftir öðrum hátíðum/viðburðum til að halda í við 

kröfur markaðarins? 

   1 2 3 4 5 6 7 

notað dagskrá hátíðarinnar og markaðssetningu saman til 

að skapa sterkt vörumerki eða sterka ímynd? 

   1 2 3 4 5 6 7 

Athugasemdir? 
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Hefur einhver eða einhverjar af þessum ógnum valdið verulegum vandamálum á síðustu 10 árum? Ef svo er 

skaltu merkja X í dálki 2.  Ef þú svarar já, skaltu draga hring utan um eina tölu í þriðja dálkinum til að áætla 

hversu mikil ógn stafar af viðkomandi atriði. 1= engin ógn og 7 = mjög alvarleg ógn. Þú getur bætt öðrum 

ógnum við neðst. 

 

Hafa þessar ógnir steðjað að hátíðinni þinni 

þér vitanlega? 

Hefur verið 

vandamál 

Hversu mikil ógn 

1= engin ógn 

7= mjög alvarleg ógn 

Já Nei Veit 

ekki 

Hversu mikil ógn? 

Aðalstyrktaraðili dregur sig í hlé.    1 2 3 4 5 6 7 

Fæ ekki tryggingar eða of hár tryggingakostnaður.    1 2 3 4 5 6 7 

Hækkandi kostnaður við opinbera þjónustu (lögreglu 

o.s.frv.) 

   1 2 3 4 5 6 7 

Vont veður.    1 2 3 4 5 6 7 

Mikill kostnaður við listamenn og þá sem koma fram.    1 2 3 4 5 6 7 

Slys á hátíðinni sem enduðu í málaferlum og slæmri 

umfjöllun 

   1 2 3 4 5 6 7 

Uppsöfnuð skuld.     1 2 3 4 5 6 7 

Árleg fjármagnsstreymisvandamál.    1 2 3 4 5 6 7 

Samkeppni við aðra afþreyingu almennt.    1 2 3 4 5 6 7 

Samkeppni við aðra viðburði fyrir sama markhóp.    1 2 3 4 5 6 7 

Skortur á öruggri langtímafjármögnun.     1 2 3 4 5 6 7 

Skortur á sjálfboðaliðum eða erfitt að halda þeim.    1 2 3 4 5 6 7 

Ekki nægt launað starfsfólk til að vinna nauðsynlega 

vinnu. 

   1 2 3 4 5 6 7 

Hækkun miðaverðs hefur ekki farið vel í gesti.    1 2 3 4 5 6 7 

Spilling eða þjófnaður innan okkar eigin félags.    1 2 3 4 5 6 7 

Pólitískt bakland dregur sig í hlé.    1 2 3 4 5 6 7 

Ófullnægjandi markaðssetning og kynning.    1 2 3 4 5 6 7 

Erfiðleikar við að fá góða listamenn og hæfileikafólk.    1 2 3 4 5 6 7 

Skortur á sýn eða leiðarljósi.    1 2 3 4 5 6 7 

Skortur á stefnumótun.     1 2 3 4 5 6 7 
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Of mikið treyst á fjármagn úr einni átt.    1 2 3 4 5 6 7 

Skortur á sterkri stjórnun.     1 2 3 4 5 6 7 

Ekki næg áhersla lögð á hagnað.    1 2 3 4 5 6 7 

Almennar verðlagshækkanir.      1 2 3 4 5 6 7 

Rofnir samningar.       1 2 3 4 5 6 7 

Drykkja og slæm hegðun gesta.    1 2 3 4 5 6 7 

Birgjar mynda bandalag til að tryggja betri 

samningsstöðu gagnvart okkur.  

   1 2 3 4 5 6 7 

Vanhæfni til að taka upp nýbreytni eða halda okkur 

áhugaverðum. 

   1 2 3 4 5 6 7 

Þróuðum óviðeigandi ímyndar eða þema.    1 2 3 4 5 6 7 

Röng dagskrá eða rangur „prófíll“    1 2 3 4 5 6 7 

Annað (hvað?)    1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Nefndu 5 atriði sem teljast ávinningur af því að halda bæjarhátíð 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

Nefndu 5 atriði sem eru neikvæðir fylgifiskar bæjarhátíða 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

 

Aðrar athugasemdir varðandi þessa rannsókn? 
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Viðauki 3: Ávinningur af hátíðahaldi 

Hér eru öll svör sem bárust í rannsókninni, grófflokkuð eftir efni. 

Fyrir íbúana (28 svör) 

Betra mannlíf.  

Gott fyrir samfélagið.  

Eflir samstöðu íbúa. 

Burtfluttir halda betri tengslum. 

Samheldni á svæðinu. 

Samstarf fólks á svæðinu. 

Tækifæri fyrir heimamenn til að gera sér glaðan dag. 

Góð og heilbrigð skemmtun. 

Skemmtileg samvera. 

Aukið samstarf aðila innan svæðisins. 

Fær fólk til að vinna saman að hugsjón, allt í sjálfboðavinnu. 

Heimamenn.  

Fólk hittist og vinir gera sér glaðan dag í tengslum við hátíðina. 

Eflir sjálfsmynd íbúa í sveitarfélaginu og bænda. 

Styrkir samfélagið í sveitarfélaginu. 

Stolt. 

Íbúar taka þátt. 

Samheldni íbúanna. 

Treystir átthagana. 

Fastur punktur í starfsemi menningarfélaga. 

Eflir sjálfsmynd svæðisins. 

Tækifæri fyrir brottflutta til að hittast. 

Litríkt mannlíf. 

Aukið mannlíf. 

Gleði. 

Samheldni. 

Endurfundir. 

Aukin tiltrú á framtíðina í heimabyggð. 

Ímynd (27 svör) 

Ímyndarsköpun.  

Styrkir ímynd annarrar menningarstarfsemi.  

Ímynd bæjar. 

Góð kynning á bænum. 

Sterkari ásýnd fyrir samfélagið. 

Styrkir ímynd skapandi starfs í sveitarfélaginu. 

Auglýsir starfssvæðið í heild. 

Kynnir starfsemina almennt. 

Kynnir starfsemina sem hugsanlegt áhugamál. 

Vekur áhuga á viðfangsefninu. 

Gæti orðið til að fleiri sæki aðra menningarstarfsemi í bænum. 

Kynnir sveitafélagið. 

Vekur eftirtekt fjölmiðla.   
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Skapar jákvætt umtal um svæðið. 

Aukin athygli á svæðinu. 

Hátíðin styrkir jákvæða ímynd bæjarins. 

Góð kynning á staðnum. 

Kynning á sveitarfélaginu. 

Góð kynning á vörum og þjónustu í bænum. 

Ímynd héraðsins bætt. 

Jákvæð ímynd fyrir byggðalagið. 

Styrkir ímynd bæjarins. 

Styrkir ímynd kirkjunnar. 

Vekur athygli á starfsemi annarrar menningarstarfsemi. 

Jákvætt umtal. 

Kynning á bæjarfélaginu. 

Ef vel tekst til fréttist það út. 

Menningararfurinn (19 svör) 

Eflir sérstaka menningu og menningararf.  

Stærsta flóra gæðahandverks á einum stað hvert ár.  

Fjölbreytni í menningu eykst. 

Menning fyrir bæjarbúa. 

Tónlistin er áhugaverð. 

Aukið framboð á menningu á svæðinu. 

Formleg verndun menningararfsins sem felst í handverkinu. 

Þjóðlagatónlist fær hærri sess í þjóðlífinu. 

Gott fyrir músíklífið á staðnum.  

Kynning á öðrvísi músík.  

Matarmenningu viðhaldin og miðlað. 

Tækifæri fólks að njóta bestu tónlistar í heimabyggð. 

Öll vönduð tónlist jafnrétthá. 

Auðgar menningarlíf svæðisins. 

Auðgandi fyrir menningarlíf svæðisins 

Einstakt og jákvætt innlegg í skemmtanaflóru landans 

Tónlist í tengslum við náttúruupplifun. 

Eflir samstarf listgreina á svæðinu. 

Tengsl við árstíð og matargerð. 

 

Listamenn (17 svör) 

Tækifæri fyrir listamenn. 

Handverksfólk víkkar sjóndeildarhring sinn með kynnum við aðra innlenda og erlenda 

listamenn.  

Grasrót. 

Aukinn sýnileiki listamanna.  

Mjög margir geta spreytt sig á að bjóða upp á viðburði innan hátíðarinnar. 

Tónlistarmenn takast á við eigin tónlistararf. 

Námskeið um þjóðlagatónlist eru haldin. 

Listamenn spila fyrir stóran áheyrendahóp. 
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Tækifæri fyrir listamenn. 

Tækifæri fyrir óreynda listamenn. 

Listahátíð við nyrsta haf. 

Tækifæri tónlistarmanna úr öllum mögulegum formgerðum tónlistar að hittast, stilla saman 

strengi og að ræðast við. 

Ungt fólk í sviðsljósi og fær hvatningu. 

Tilbreytingin er jákvæð. 

Sköpun. 

Gefur listamönnum tækifæri. 

Ferðaþjónusta (11 svör) 

Ferðamenn. 

Fjölgar gestum á svæðið.  

Auglýsir starfssvæðið í heild  

Dregur að fjölbreytilegan hóp gesta - ekki bara þá sem hafa mikinn áhuga og reynslu. 

Aðdráttarafl fyrir ferðamenn. 

Ferðafólk sækir bæinn sérstaklega vegna viðburðanna.   

Aukin aðsókn á lágönn. 

Meiri þjónusta á lágönn. 

Fleiri ferðamenn. 

Dregur að ferðamenn. 

Innlegg í ferðaþjónustu. 

Tekjur (10 svör) 

Eykur tekjur.  

Fjáröflun fyrir 7 félög í sveitinni.  

Aukið peningaflæði í bæinn. 

Fjármunir koma inn í samfélagið. 

Auknar tekjur af ferðamönnum. 

Aukin sala handverks og minjagripa. 

Styrkur fyrir þjónustuaðila. 

Aukin velta í bænum. 

Viðskipti við ferðamenn. 

Eykur veltu einkaaðila sem búsettir eru í sveitarfélaginu. 
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Viðauki 4: Gátlisti fyrir bæjarhátíðir 
Hér eru höfð með til gamans skrif Hjörleifs Hjartarsonar sem birtust á vefmiðlinum dagur.net árið 2006. 

Gátlisti fyrir bæjarhátíðir 

Bæjarhátíðir geysa nú eins og bólusóttarfaraldur um hvert einasta pláss á Íslandi. Þetta 

fyrirbæri hefur orðið að einhvers konar “trendi” hin síðari ár og nú orðið getur ekkert kauptún 

landsins verið þekkt fyrir að hafa ekki í það minnsta eina slíka á dagskrá á sumrinu. Þetta er 

að sjálfsögðu hið besta mál, kryddar mannlífið á viðkomandi stöðum, ýtir undir samstöðu 

meðal bæjarbúa og skapar auk þess hótel- og veitingastaðaeigendum, skemmtikröftum, 

farandsölum, handverksfólki og ótal fleirum atvinnu og tekjur.  

Hátíðir þessar eru af öllum stærðum og gerðum, sumar hafa skýran ramma og höfða til 

ákveðins markhóps  en aðrar eru minna skilgreindar og er ætlað að höfða til sem flestra óháð 

aldri eða áhugamálum. Eins og gengur fer það fyrst og fremst eftir þeim sem halda 

hátíðirnar  á hverjum stað hvernig til tekst. Menn eru misjafnlega frumlegir við að setja saman 

dagskrá sem höfðar til allrar alþýðu og misjafnlega glúrnir að ná til fjöldans með 

auglýsingum. Með tímanum hefur orðið til nokkuð stöðluð dagskrá hvort sem hátíðin heitir 

danskir dagar, Írski dagar, Franskir, Færeyskir eða Japanskir dagar, Mærudagar, Kátir dagar, 

Bryggjudagar eða Hundadagar. Ekki hefur mér vitandi verið gefinn út neinn  opinber 

staðall  varðandi bæjarhátíðir en engu að síður virðast flestir mótshaldarar komast að nokkurn 

vegin sömu niðurstöðunni um hvernig slík hátíð á að líta út og hvað þarf að vera til staðar. Til 

að auðvelda mótshöldurum næsta sumars (sem væntanlega eru byrjaðir að skoða sinn gang) er 

hér gátlisti með 20 atriðum sem þurfa að vera til staðar. Vonandi kemur hann einhverjum að 

gagni. 

1. Ídólstjarna 

2. Hoppukastali 

3. Stórhljómsveit (helst Paparnir eða Stuðmenn) 

4. Ávaxtakarfan  

5. Flugvél sem dreifir karamellum 

6. Benedikt búálfur 

7. Færanlegir útikamrar 

8. Kandíflos 

9. Söngvakeppni barnanna 

10. Bylgjan á staðnum 

11. Kassaklifurkeppni 

12. Grínarar 

13. Harmónikkumaður 

14. Handverksmarkaður 

15. Prestur sem blessar samkomuna 

16. Aðgangur  að lögregluliði í næstu bæjarfélögum 

17. Grillveisla 

18. Blöðrur með merki hátíðarinnar  

19. Bolir með merki hátíðarinnar 

20. Gámar eða aðrar handhægar geymslur fyrir þá sem halda ekki nóttina út 

Góða skemmtun,   

Hjörleifur Hjartarson 


