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Útdráttur 

 „Koma tímar koma ráð“ er rannsóknarverkefni sem snýst um að safna hugmyndum 

og skoða möguleika varðandi notkun á félagsheimilunum í Húnaþingi vestra. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga fram hugmyndir sem stuðla að betri nýtingu 

og/eða breyttu hlutverki félagsheimilanna. Rannsóknarspurningarnar eru tvær. Í fyrsta 

lagi: hvernig er hægt að nýta félagsheimilin í Húnaþingi vestra betur og hvert er 

mögulegt framtíðarhlutverk þeirra? Í öðru lagi: er nauðsynlegt að endurhanna tilgang 

félagsheimilanna í Húnaþingi vestra í ljósi breyttra tíma?  

Rannsóknaraðferðin sem var höfð að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis er 

afsprengi eigindlegra rannsóknaraðferða félagsvísinda og ákveðinna eiginleika 

listrænna starfshátta (e. artistic practice), í rannsóknarferlinu er fléttað saman ritgerð 

og aðferðum lista í hugmyndavinnu.  

Helstu niðurstöður eru að í ljósi breyttra tíma þurfi að endurskilgreina hlutverk 

og móta sameiginlega stefnu fyrir félagsheimilin í Húnaþingi vestra og að það þurfi 

einhvern drífandi og sterkan aðila til að stýra húsunum og að það hafist tæplega í 

sjálfboðastarfi. Í niðurstöðum eru svo einnig dregnar upp myndir af mögulegu 

framtíðarhlutverki félagsheimilanna. 

 

 

Lykilorð: Listrannsóknir, hugmyndavinna,  félagsheimili, Húnaþing vestra. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er rannsóknarverkefni til fullnaðar M.A.- gráðu í menningarstjórnun við 

Háskólann á Bifröst haustið 2015. Vægi verkefnisins er 30 ECTS einingar. 

Leiðbeinandi minn var dr. Njörður Sigurjónsson, dósent við félagsvísindadeild 

Háskólans á Bifröst og færi ég honum bestu þakkir fyrir uppbyggilega leiðsögn.  

Ég vil einnig þakka viðmælendum mínum sem eiga miklar þakkir skyldar, 

Sveinbjörgu Rut Pétursdóttur fyrir allar ráðleggingar, dygga aðstoð og fyrir að veita 

mér húsaskjól þegar leið mín lá í Húnaþing vestra og þeim vinum og vandamönnum 

sem gáfu sér tíma til að lesa yfir fyrir mig og koma með ábendingar um það sem betur 

mætti fara.  
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Inngangur 

„Koma tímar koma ráð: Hugmyndir um framtíðarhlutverk félagsheimilanna í 

Húnaþingi vestra“ er rannsóknarverkefni sem snýst um að safna saman hugmyndum 

og skoða möguleika varðandi notkun á félagsheimilunum í Húnaþingi vestra. Í seinni 

tíð hefur hlutverk félagsheimila á Íslandi breyst mikið í takt við breyttan tíðaranda. 

Sum húsin hafa gengið í endurnýjun lífdaga og fengið nýtt hlutverk á meðan önnur 

hús standa hrörleg og bíða örlaga sinna, og enn önnur eru þegar horfin. Hver framtíð 

húsanna í Húnaþingi vestra verður er ekki ljóst ennþá, en hér í þessu verkefni verður 

reynt að draga upp mynd af hugsanlegu framtíðarhlutverki þeirra.   

Tilgangurinn með verkefninu var því að draga fram hugmyndir - sem má 

útfæra og framkvæma - sem stuðla að betri nýtingu og/eða breyttu hlutverki 

félagsheimilanna þriggja. Áhersla var lögð á samfélagslega afstöðu/samstöðu um 

nýtingu og menningarsköpun með tilliti til menningararfs og sögu svæðisins í huga. 

Megin markmiðið var að móta ígrundaðar hugmyndir sem endurspegla nýja 

möguleika út frá viðhorfum og væntingum samfélagsins og með því sjónarmiði að 

lausnina sé að finna í menningaranda samfélagsins, þar sem hjartað slær í takt við 

einstaklingana sem þar búa. 

Félagsheimilin í Húnaþingi vestra eru þrjú: félagsheimilið Víðihlíð, 

Félagsheimilið á Hvammstanga og félagsheimilið Ásbyrgi. Rekstur félagsheimilanna 

er í dag í höndum svokallaðra hússtjórna þar sem eigendur hafa hver sinn fulltrúa í en 

stærsti hluteigandi í þeim öllum er sveitarfélagið sem ber jafnframt þungann í rekstri 

þeirra allra með styrkveitingum.  

Aðdragandi verkefnisins var sá að hússtjórn félagsheimilisins Víðihlíðar kom 

að máli við sveitarstjórann og bað um að framtíð félagsheimilisins yrði skoðuð því 

rekstrarstaða hússins er tiltölulega slæm, sér í lagi með tilliti til þeirra framkvæmda 

sem þykir orðið nauðsynlegt að ráðast í. Víðihlíð er í lítilli notkun á ársgrundvelli og 

leigutekjur ekki nægar til að standa undir rekstri. Félagsheimilið á Hvammstanga er í 

töluverðri notkun allan ársins hring þó það sé rekið með tapi, en það virðast vera 

nokkur álitamál í samfélaginu hvað varðar notkun á húsinu og aðgengi að því fyrir 

almenning. Rekstur Ásbyrgis virðist vera í meira jafnvægi. Húsið er vinsæll staður 

fyrir ættarmót og er því  í mikilli notkun á sumrin, en á veturnar er húsið lítið notað. 

Félagsheimilin eru því misvel stödd en þykja þó öll þung í rekstri og viðhaldi.  
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Rannsóknarspurningarnar voru  eftirfarandi:  

• Hvernig er hægt að nýta félagsheimilin í Húnaþingi vestra betur og hvert er 

mögulegt framtíðarhlutverk þeirra? 

• Er nauðsynlegt að endurhanna tilgang félagsheimilanna í ljósi breyttra tíma?   

 

Verkefnið kom í mínar hendur í gegnum vinkonu mína sem er atvinnuráðgjafi hjá 

SSNV. Hún kom að máli við mig og spurði hvort ég væri með einhverjar góðar 

hugmyndir um hvernig væri hægt að nýta félagsheimilið Víðihlíð í Húnaþingi vestra 

betur eða á annan hátt.  Minn bakgrunnur er í myndlist og hönnun en ég útskrifaðist úr 

myndlist árið 2010 frá Listaháskóla Íslands og hef síðan þá starfað við myndlist, 

grafík og hönnun. Það hefur ósjaldan komið upp síðan leið mín lá á vit hins 

myndræna, að fólk óski eftir hugmyndum af einu og öðru. Ekki endilega tengt neinu 

sem ég hef unnið í eða hef reynslu af. Í þeirra huga er samasemmerki á milli þess að 

vera í myndsköpun af einhverju tagi og að eiga auðvelt með að koma með góðar 

hugmyndir. Jú myndsköpun, þ.e. myndlist og hönnun, hefur löngum verið tengd 

sköpunargáfu og hugmyndavinnu en í mínum huga er það líka samofið valkvíða og 

ótta við hina óendanlegu möguleika „hvíta strigans“. Þetta verkefni vekur upp sömu 

tilfinningar og kveikir enn fleiri spurningar. Hvaðan koma góðar hugmyndir? Hvernig 

getur maður fengið góðar hugmyndir? Hvernig veit maður hvað er góð hugmynd? 

Svarið er ekki gefið.  

Eins og stendur hér að ofan þá snýst verkefnið um að finna farveg fyrir 

hugmyndavinnu er varðar nýtingu á félagsheimilunum þremur og getur svona 

hugmyndavinna farið fram með ýmsum tækjum og tólum. Vinnuaðferðir listamanna 

eru jafn ólíkar og fjölbreyttar eins og þeir eru margir. Það sem þær eiga þó sammerkt 

er að þær byggja allar á einhverskonar hugmyndavinnu. Í raun er þessi 

hugmyndavinna oft á tíðum keimlík þeirri sem á sér stað þegar tilgangurinn með 

hugmyndavinnunni er að leysa eitthvað tiltekið vandamál, nema lokamarkmið 

listamanna er að framleiða (skapa) listaverk. Þetta verkefni snýr að 

hugmyndavinnunni sjálfri og er um leið rannsókn eða skrásetning á því hvernig 

hugmyndin verður til.  

Aðferðin sem var notuð við efnisöflun í verkefnið er afsprengi eigindlegra 

rannsóknaraðferða félagsvísinda og ákveðinna eiginleika listrænna starfshátta. Í 
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rannsóknarferlinu var fléttað saman ritgerð og aðferðum lista í hugmyndavinnu. 

Rannsóknargagna og heimilda var leitað víða s.s. í rituðum og munnlegum 

heimildum, í dagblöðum, tímaritum, netmiðlum, ljóðum, fundargerðarbókum, 

kvikmyndum o.s.frv. Einnig voru tekin viðtöl, lögð fyrir spurningakönnun og farið í 

vettvangsferðir. Tvö þemu stýrðu gagnaöflun í verkefninu, en þau voru að safna 

minningum og að safna hugmyndum. Að safna minningum sneri að tveimur 

meginþáttum: annars vegar að þeim þætti þar sem staðarhættir, saga og 

menningararfur Húnaþings vestra voru skoðaðir og hins vegar að safna minningum 

um húsin sjálf, atburði sem tengjast húsinu, bæði frá fólkinu á staðnum og 

svokölluðum sameiginlegum menningar-minningum. Þessar minningar er hægt að 

finna um húsin í heimildum og hjá fólkinu sem ég ræddi við. Að safna hugmyndum 

sneri að þeim þætti að safna hugmyndum um hvernig er hægt að nýta félagsheimilin 

betur.  

Ritgerðin skiptist niður í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um rannsóknina 

sjálfa, aðferðafræði hennar ásamt kenningum og hugtökum í tengslum við 

hugmyndavinnuna sem liggur að baki þessu verkefni.  Annar hluti ritgerðarinnar 

fjallar um Húnaþing vestra og þriðji hluti um félagsheimilin. Í fjórða og síðasta hluta 

ritgerðarinnar er þeim hugmyndum, sem var safnað saman, stillt upp og þær flokkaðar 

í þemu sem er lýst og þá fer fram greining á hugmyndum. Að lokum eru niðurstöður 

dregnar saman og dregin upp mynd af mögulegu framtíðarhlutverki húsanna.  

.  
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I.  Hluti – aðferðir og áherslur 

 

1. Hugmyndavinna 

Eins og komið var að hér í inngangi þessarar ritgerðar þá kveikti þetta verkefni enn 

fleiri spurningar en því var í upphafi ætlað að svara. Hvaðan koma góðar hugmyndir? 

Hvernig getur maður fengið góðar hugmyndir? Hvernig veit maður hvað er góð 

hugmynd? Hvar skal leita?  

Það er ekki tilgangurinn með þessu verkefni að svara þessum spurningum til 

hlítar. Enda bágt að kanna botnlaust dýpi. En þar sem verkefnið snýst um að koma 

með hugmyndir um hvernig er hægt að nýta félagsheimilin betur, verður hér reifað á 

nokkrum kenningum sem tengjast hugmyndavinnu og sem eru áhugaverðar að skoða 

til hliðsjónar við þetta viðfangsefni. Þessar kenningar eiga það sameiginlegt að byggja 

á þeirri hugmynd að öll sköpun mannsins, allar hugmyndir hans og öll þekking, 

byggir á eldri þekkingu sem við búum þegar að og sem býr í umhverfi okkar. Einnig 

er tilgangurinn með þessum kafla að draga upp nokkurskonar teikningu (e. blueprint) 

af því hvernig er hægt að skipuleggja hugmyndavinnu og hvernig hægt sé að leita 

kerfisbundið að nothæfum, en um leið skapandi hugmyndum fyrir félagsheimilin. 

 

1.1 Stiklað á sumu um sköpunargáfu (e. creativity) 

Kenningar um sköpunargáfu (e. creative theories) eiga sér langa sögu og spanna vítt 

og þvert á ramma fjölmargra fræðasviða. Mestu hugsuðir mannkynssögunnar, allt frá 

Aristotle til Einstein hafa velt vöngum yfir því hvað það þýðir að vera skapandi, 

hvernig sé hægt að tileinka sér skapandi hugsun og hvort það sé hægt að stýra og 

rækta með sér sköpunargáfu (Kaufman og Sternberg, 2010). 

 Í ensk-íslenskri orðabók Máls og menningar (1999) er enska hugtakið 

creativity þýtt á íslensku sem sköpunargáfa, sköpunarmáttur eða sköpunargleði og 

getur vísað í manneskju, hlut, ferli eða stað. Sköpunargáfa sem fyrirbæri hefur verið 

rannsakað af heimspekingum, sálfræðingum, taugalífeðlisfræðingum, 

mannfræðingum, sagnfræðingum, verkfræðingum, hagfræðingum, kennurum og 

heimsfrægum hugsuðum í gegnum söguna. Þeir sem leita kjarna hugtaksins í 

rannsóknum sínum geta hæglega fallist hendur út af þeirri yfirþyrmandi breidd af  
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kenningum sem má finna um viðfangsefnið, þeim óvissuþáttum sem loða við 

rannsóknarefnið og þá staðreynd að eftir ítarlegar rannsóknir í marga áratugi er ennþá 

margt óljóst og umdeilanlegt hvernig megi mæla, nýta og hámarka sköpunargáfuna 

(Kaufman og Sternberg, 2010).  

Merking og inntak hugtaksins hefur tekið breytingum í gegnum tíðina og fyrir 

Krist var algengt að hugtakið var notað í tengslum við hið háleita, fullkomna og góða 

í heiminum. Rómantíkin hafði líka á margvíslegan hátt áhrif á það hvernig hugtakið 

hefur verið meðtekið, sem dæmi á hún e.t.v. einhvern þátt í samtengingunni á milli 

sköpunargáfu og sálsýkis- eða sálmeinarfræði. Á meðan rómantíkin lítur á 

sköpunargáfu sem eitthvað díonískt og frumstætt afl þá leggja módernistar og póst-

módernistar áherslu á ofur-sjálf-meðvitund (e. hyper-self-consciousness), ofurnæmni 

(e. hyperreflexitivity) í tengslum við sköpunargáfu. Á sjötta og sjöunda áratug síðustu 

aldar var sköpunargáfa hið nýja heita viðfangsefni í rannsóknum sem birtu hinn 

skapandi einstakling sem menningarhetjur síns tíma, sbr. listamenn eins og t.d. Andy 

Warhol sem urðu svo vinsælir að þeir gáfu skærustu kvikmyndastjörnum nútímans 

ekkert eftir (Albert og Runco, 2010).  

 

1.1.1 Á milli tundurs og skýrleika – nokkur orð um hugmyndavinnuferlið 

Það er erfitt að rata hinn gullna meðalveg, en það er einmitt hann sem skiptir miklu 

máli í tengslum við margar hliðar skapandi starfs. Sjálfstýring (e. autonomy) - eða það 

fyrirbæri sem væri hægt að kalla að fylgja flæðinu - er mikilvægt þegar kemur að 

skapandi starfi. Á hinn bóginn getur of mikil sjálfstýring og ekki nógu mikill fókus 

valdið stefnuleysi. Hið sama er uppi á teningnum er kemur að keppnisskapi, áskorun, 

árvekni, reynslu, upplifun og öðrum mögulegum áhrifavöldum á sköpunargáfu. 

Sundurhverf og fjölþætt hugsun (e. divergent thinking og pluralism) getur að sama 

skapi komið sér mjög vel til að tengja saman og koma auga á skapandi lausnir. En of 

mikið af henni getur fætt af sér ósamræmanlegar hugmyndir sem eru ekki skapandi - í 

þeirri merkingu að vera ónothæfar (Beghetto, Kozbelt og Runco, 2010).  Sú ályktun 

sem má draga af þessu er að jafnvægi sé mikilvægasti þátturinn sem einstaklingar geta 

ræktað í sjálfum sér þegar þeir hafa áhuga á að láta sköpunarkraftinn blómstra og 

leggja farveginn að farsælli hugmyndavinnu. Þetta hljómar kannski í fyrstu  gagnstætt 

því sem margir telja vera eitt af frumefnum sköpunar, þ.e. spennan, andstæður og 

jafnvel mótspyrna, en það er einmitt þar, í auga stormsins, sem töfrarnir gerast. 
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Eins og komið hefur fram þá getur sköpunargáfa lýst bæði afurð og ferli. Til 

að hægt sé að framleiða skapandi afurð þá þurfa einstaklingar að fara í gegnum 

tiltekið ferli sem getur mögulega hjálpað þeim að vera meira skapandi. Til dæmis 

væri hægt að kanna óþekkt svæði til að finna betri eða einstaka lausn á vandamáli, eða 

finna nýjar leiðir til framkvæma eitthvað verkefni og tengja hugmyndir af ólíkum 

uppruna. Sköpunarferli getur falið í sér að vera sífellt að leita uppi og leysa vandamál 

og að innleiða nýjar lausnir. Sköpunarferlið er endurtekningarferli, sem felur í sér 

íhugun og aðgerðir, endurgjöf, tilraunir og samtal um nýjar leiðir til að gera hlutina í 

stað þess að vera fastur í viðjum vanans og ósjálfráðu atferli (Shalley og Zhou, 2008).   

Samkvæmt Jan Phillips (2006) snýst sköpunarferlið um það ferli sem á sér 

stað þegar þú raðar saman ólíkum brotum og púslar þeim saman. Þetta er alkemía 

sköpunarferlisins. Hinn skapandi hugur reynir ekki að stilla vetni og súrefni á móti 

hvoru öðru, heldur fellir hann þessi tvö efni saman í eitt og býr til vatn. Í þessu 

verkefni er rannsakandi bæði að kanna óþekkt svæði, þ.e. að horfa á félagsheimilin og 

sveitarfélagið sem þau eru staðsett í með augum gestsins og einnig er markmiðið að 

reyna  bræða saman ólíkar hugmyndir sem bæði einstaklingarnir í samfélaginu hafa 

og tengja þær við það sem ég sem rannsakandi verkefnisins hef fram að færa.   

 

1.1.2 Hvaðan koma góðar hugmyndir? 

Á einni stundu er hin skapandi hugmynd ekki til, og á næsta augnabliki er hún partur af okkar 

meðvitaða heimi. Hvar var hugmyndin á milli þessara augnablika? Hún kom frá sviði hreinna 

möguleika, sem gefur tilefni til að allt er mögulegt í heiminum (Chopra, e.d. [snörun úr ensku]).   
 

Svo mörg voru orð indverska „nýaldar-gúrúsins“ Deepak Chopra um hvaðan góðar 

hugmyndir koma: frá sviði hreinna möguleika. Það viðhorf sem fólk virðist almennt 

hafa um sköpunargáfu og hvaðan góðar hugmyndir koma ber oft dulrænan blæ, eins 

og hugmyndaauðgi og sköpunarkrafturinn sé dularfullt afl sem flæðir óhindrað að 

handan - eða innan úr einangraðri tilvist. En eiga góðar hugmyndir sér sjálfstæða 

tilvist og spretta úr engu líkt og eldingu lýsti niður í koll þeirra sem hugmyndina fá 

sbr. hið svokallaða aha eða eureka augnablik?  

Fyrir mennina er ómögulegt að skapa hvað sem er úr engu. Við fáum lánaðar 

hugmyndir úr umhverfinu og tengjum þær saman og búum þannig til eitthvað nýtt. 

Þessi ályktun felur í sér mikinn létti, því þá þarf maður ekki að töfra fram nýjar 
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hugmyndir úr loftinu einu (Phillips, 2006).  Eins og fjallað er um hér að framan, þá 

snýst sköpunarferlið einmitt um það, að raða saman brotunum úr púslinu svo úr verði 

ný mynd. Meistaraverk eftir Rubens, rannsóknarverkefni, skáldsaga eða röð 

kyrrmynda samansett í kvikmynd eða videólistaverk, allt þetta var áður samansafn af 

gulum, rauðum og bláum „ormum“ á litapallettu skaparans. En eins og litirnir á 

pallettunni, sem öðlast tilvist sína í huganum fyrir tilstilli ljóssins þá eru efnislegir 

hlutir – s.s. málning og strigi fyrir listamanninn eða pappír og penni fyrir rithöfundinn 

- háðir skynjun hugmynda og tilfinninga sem sameinast í hugtaki eða sýn. 

Listamaðurinn þarfnast  þó að sjálfsögðu ákveðinnar hæfni og tæknikunnáttu til að 

endurskapa á striganum eða pappírnum hvað býr í huganum. Sömu lögmál eiga um 

skapandi hugsun og sköpun almennt. Sköpunargáfa okkar þarf eitthvað til að byggja 

á. Við sköpum ekki nýjar hugmyndir úr engu (Adair, 2007). 

Hvað varðar gæði hugmynda þá fela flestar kenningar um sköpunargáfu í sér 

að góð hugmynd þurfi að búa yfir þessum þremur þáttum: Í fyrstu þarf hugmynd að 

vera eitthvað nýtt, vera öðruvísi eða fela í sér nýsköpun á einhvern hátt svo hún teljist 

skapandi. Í öðru lagi þurfa hugmyndirnar að vera innihaldsríkar og fela í sér einhverja 

merkingu, t.d. með því að vísa í menningararf eða sögu svæðisins þegar kemur að því 

að finna einhverja hugmynd fyrir félagsheimilin, eða eiga samhljóm í stefnum 

sveitarfélagsins í ferðaþjónustumálum. Í þriðja og seinasta lagi þarf hugmyndin að 

vera viðeigandi fyrir tiltekið verkefni og skapa tækifæri. Skapandi hugmynd er þ.a.l. 

nýstárleg, góð og viðeigandi (Kaufman og Sternberg, 2010). 

Í viðskiptum er hugtakið creativity almennt notað til að lýsa ferli (e. process) 

og afurð (e. output) fremur en eiginleikum einstaklinga. Hugtakið er því oft skilgreint 

sem framleiðsla á hugmyndum sem eru bæði nýstárlegar og veita tækifæri á 

ákveðnum sviðum (Shalley og Zhou, 2008; Moultrie og Young, 2009). 

 Samkvæmt Steven Johnson (2010) þá koma tímamótahugmyndir næstum 

aldrei á fágætum augnablikum innsæis né eru þær tilkomnar vegna leifturs af 

innblæstri. Allar hugmyndir þurfa tíma til þróast og gerjast í svokölluðu 

útungunartímabili (e. incubate) og það er ekki fyrr en eftir að hugmyndin fær að liggja 

í dvala – sem stundum getur tekið fjölmörg ár – sem hún verður aðgengileg eða 

nothæf. Það er að hluta til vegna þess að góðar hugmyndir verða til þegar aðrar 

hugmyndir skella saman. Johnson segir endurtekin mynstur vera mikilvægan þátt í 

þessu sköpunarferli, og sem byggja upp það sem hann kallar hægan grun (e. slow 

hunch). Hann trúir að umhverfið og tæknin séu áburðurinn sem að frjóvgi farveginn 
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fyrir nýsköpun, og þessi endurteknu mynstur séu að verki til að gera góðar hugmyndir 

að veruleika. Dæmi um hvernig umhverfið og tæknin hafa haft áhrif eru kaffihúsin á 

tímum upplýsingarinnar og Internetið. Samkvæmt Tony Buzan (1994), höfundi 

hugarkortanna, þá er þessi aðferð, þ.e. „útungunaraðferðin“, praktísk aðferð sem felur 

í sér að leyfa huganum að slaka á. Hann telur að þegar við slökum á getum við oft 

fengið bestu hugmyndirnar og tekið bestu ákvarðanirnar. Þetta sé vegna þess að þegar 

við hvílum hinn virka huga þá leyfum við undirmeðvitundinni í ríkari mæli að koma 

upp á yfirborðið. Við þetta nær heilinn að sameina rökhugsun og innsæi og 

niðurstaðan er þýðingarmeiri og nákvæmari ákvarðanir.  

 

1.2 Hugmyndavinnuferlið 

Samkvæmt Scott Belsky (2010) er hægt að skipta hugmyndavinnuferlinu á einfaldan 

hátt í tvö stig, innblástur og framkvæmd, þó að hvert stig feli í sér nokkur undirstig. 

Til að sköpunarstarf sé farsælt þarf að skilja á milli þessara tveggja stiga, á milli 

hugmyndavinnu og framkvæmdar. Þessi tvö stig eru kannski hvað best lýsandi um 

hvernig farsælt skapandi starf felur í sér þetta ákveðna jafnvægi. Það er ekki nóg að 

vera skapandi og fá fullt af hugmyndum, hugmyndirnar sjálfar eru aðeins einn hluti af 

hugmyndavinnuferlinu. Í verkefni sem þessu er það ekki síst mikilvægt að huga að 

framkvæmdarhlutanum, þar sem tilgangur hugmyndavinnunnar er að draga fram 

nothæfar hugmyndir sem sveitarfélagið getur nýtt sér í raun og veru.  

 

Theresa Amabile lagði til 5 stiga módel fyrir hugmyndavinnuferlið. Þessi fimm stig 

eru: 

 

1. Þörf/vandamál: vandamál eða þörf gerir vart við sig í gegnum innri eða ytri 

hvata.  

2. Undirbúningur:  safna viðeigandi upplýsingum til að leysa vandamálið.  

3. Framköllun á hugmyndum: framleiðsla á mögulegri svörun („brainstorming“ 

hlutinn af ferlinu).  

4. Ígrundun/síun og endurskoðun hugmynda: skoða hverja hugmynd og hvort 

hún eigi við.  

5. Leggja mat á útkomu: koma með tillögur að lausnum. 
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Í þessu verkefni verður byggt á þessu 5 stiga módeli Amabile (Shalley og Zhou, 2008) 

og er hugmyndavinnuferlinu skipt niður í eftirfarandi stig: 

 

Þörf/vandamál 

Fyrsta stigið er þörf eða vandamál, en hugmyndir koma oft í formi lausna á 

vandamálum. Eins og í þessu tiltekna verkefni þá er vandamálið að rekstur 

félagsheimilanna í Húnaþingi vestra er ekki að standa undir sér og markmiðið því að 

draga fram hugmyndir sem má útfæra og framkvæma til að stuðla að betri nýtingu 

og/eða breyttu hlutverki félagsheimilanna þriggja.  Það liggur í augum uppi að þeir 

sem þekkja hvað best til eru líklegastir til að koma manni á sporið í hugmyndaleitinni 

og því er leitað til fólksins í Húnaþingi vestra. Hugmyndin þarf ekki endilega að vera 

flókin til að vera góð og hún getur einnig legið beint við.  

 

Hugmyndaleit 

Samkvæmt kenningum um hugmyndavinnu þá er líkanið sem hefur að geyma 

lausnina að öllum líkindum nú þegar til (Phillips, 2006; Andri Snær Magnason, 2006) 

og það sem betra er, það geta allir tileinkað sér færnina við að láta hugmyndir verða 

að veruleika (Belsky, 2010). Það er þó engin ein rétt aðferð til í hugmyndavinnu og 

hver einstaklingur hefur sína aðferð til að leita lausna á vandamálinu eða 

viðfangsefninu. Dæmi um hugmyndavinnuaðferðir eru; hugarflug, krosslistar, 

tilraunir með efni og áferð, skissur ásamt söfnun. Söfnun er í raun mjög einföld aðferð 

sem felur í sér að viða að sér upplýsingum og fella inn í kerfi sem maður býr til 

(Iðntæknistofnun Íslands, 1992). 

Val	  á	  hugmyndum/tillögur	  settar	  fram	  

Ígrundun/greining/síun	  

Flokkun	  hugmynda	  

Hugmyndaleit	  

Þörf/vandamál	  
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Flokkun hugmynda 

Hugmyndir má flokka á ýmsan máta eins og t.d. eftir uppruna, tegund eða mikilvægi 

eða í tengslum við efnisorð (Iðntæknistofnun Íslands, 1992). Hugarkort geta komið að 

gagni til að öðlast víðtækan skilning og til að koma auga á tengsl á milli hluta með því 

að bera saman og stilla upp andstæðum (Gray og Malins, 2004). Í sálfræði hafa sumir 

fræðimenn flokkað niðurstöður úr hugmyndaleit til að meta hversu skapandi 

hugmyndir eru, eftir :  

 

1. fjölda (e. fluency): fjöldi hugmynda sem koma út úr hugmyndaleit 

2. sveigjanleika (e. flexibility): fjöldi flokka sem koma úr hugmyndaleit  

3. frumleika (e. originality): hugmyndir sem eru ólíkar öðrum 

 

 (Shalley og Zhou, 2008).   

 

Ígrundun/greining/síun 

Tilgangur hugmyndaleitar er að fá fram sem flestar hugmyndir. Eftir að söfnun 

hugmynda fer fram þarf að velja og hafna hugmyndum með úrvinnslu þ.e. velja og 

meta hugmyndir, ígrunda þær og endurskoða til að komast nær lokaniðurstöðu.  

Til að geta gert sér grein fyrir gildi hugmyndarinnar þarf að eiga sér stað 

greining. Þessa greiningu er hægt að gera á margan hátt en það sem 

greiningaraðferðirnar eiga sameiginlegt er að þær reyna að gera nokkurskonar 

uppdrátt af þeim aðstæðum sem viðkomandi stofnun eða fyrirtæki, eins og 

félagsheimilin í þessu tilfelli, býr við (Shalley og Zhou, 2008). Upplýsinga, líkt og 

hugmynda, er hægt að afla/safna á ýmsan hátt, t.d. með spurningakönnunum, 

viðtölum, úr bókum o.s.frv. 

 

Val á hugmyndum/tillögur settar fram 

Við hverja ákvörðun sem er tekin, þá færumst við nær og nær lokaniðurstöðu og 

valmöguleikunum fækkar jafnt og þétt á meðan lausnin/varan/listaverkið tekur á sig 

skýrari mynd (Iðntæknistofnun Íslands, 1992). Það sem þarf að hafa í huga á þessum 

stað í ferlinu er að ákvarðanir endurspegli þá þörf, eða leysi það vandamál sem 

hugmyndavinnunni var ætlað að leysa. Á þessu stigi er mikilvægt að skoða stefnur og 

framtíðarsýn og það er grundvallaratriði að ákvarðanir séu teknar í samræmi við það 

(Þórður Sverrisson, 2013).   
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Á seinni stigum hugmyndavinnunnar eru teknar ákvarðanir, eins og t.d. um 

eðli, gerð, form og notagildi ef um vöru er að ræða, alveg niður í smæstu smáatriði. Í 

gegnum ferlið erum við því sífellt að velja á milli ólíkra lausna og velja eina lausn 

fram yfir aðra lausn (Iðntæknistofnun Íslands, 1992). Helstu vandamál við síun 

hugmynda er að tryggja að hugmyndir sem hafa fulla möguleika á að þróast á 

farsælan hátt séu ekki slegnar of snemma út af borðinu (Iðntæknistofnun Íslands, 

1992).  

Það er engin algild regla til er varðar ákvarðanatöku. Ákvarðanataka er 

persónubundin á þann hátt að einstaklingar taka ákvarðanir sem byggja á bæði 

þekkingu, reynslu og hverju því sem lagt er til grundvallar ákvarðanatöku. Ákvörðun 

getur bæði verið ólík þeirri ákvörðun sem annar einstaklingur myndi taka, en einnig 

geta þær verið byggðar á ólíkum forsendum (Þórður Sverrisson, 2013). „Ein af 

grunnforsendum allra ákvarðana er að hafa fullnægjandi upplýsingar um það sem máli 

skiptir því á grundvelli upplýsinga eru dregnar ályktanir“ (Þórður Sverrisson, 2013).  

 

1.3 Drifkraftur breytinga 

Scott Belsky er höfundur bókarinnar Frá hugmynd til veruleika (Making Ideas 

Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality). Ásamt því að vera 

rithöfundur, frumkvöðull og fjárfestir þá starfar hann sem aðstoðarforstjóri hjá Adobe 

og var einn af stofnendum Behance Network (Belsky, 2012). Belsky telur hið 

skapandi samfélag vera óskipulögðustu samfélagsheildina á jörðinni, en hann telur 

samt sem áður að þaðan komi bestu hugmyndirnar – fæstar þeirra nái bara að líta 

dagsins ljós. Hann segir jafnframt að það sé til aðferð til að láta hugmyndir verða að 

veruleika, en að hún sé alls kostar ekki jafn rómantísk og fólk heldur (Belsky, 2010). 

Hann segir möguleikann til að láta hugmynd verða að veruleika fela í sér eftirfarandi 

jöfnu og að hugmyndin sjálf vegi þar minnst:  

 

Frá	  hugmynd	  til	  veruleika	  =	  (hugmynd)	  +	  skipulag	  og	  framkvæmd	  +	  	  
samfélagskraftar	  +	  leiðtogafærni	  
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Í þróun hins fjölbreytta nútímasamfélags hafa sprottið fram nýjar áskoranir sem kalla 

á annars konar lausnir en hafa verið í umræðunni um betri lífsgæði. Viðmið um 

árangur snúast ekki eingöngu um hagnað eða arðsemi heldur er oft um víðtækari 

markmið að ræða sem snerta samfélagið í heild sinni (Karl Friðriksson, 2012). 

Frumkvöðlastarfsemi hefur um árabil verið álitin ein helsta forsenda hagvaxtar og 

skipulagsbreytinga og við þurfum á einstaklingum, hópum og fyrirtækjum að halda 

sem geta komið auga á dýrmæt tækifæri. Hljóti frumkvöðlastarfsemi nauðsynlegan 

stuðning þá má telja mjög líklegt að hún geti skapað samfélagsleg verðmæti. 

Samfélagslegt frumkvöðlastarf miðar oft að því að leysa eitthvað tiltekið vandamál og 

er nýstárlegum aðferðum þá beitt til að auðga samfélagið. Samkvæmt skilgreiningu 

GEM (Global Entrepreneurial Monitor), sem Árdís Ármannsdóttir (2012) fjallar um í 

meistaraverkefni sínu um samfélagslega frumkvöðla, þá felur samfélagsleg nýsköpun 

í sér:  

 
1) [. . .] ferli sem skapar verðmæti með því að tengja saman auðlindir á nýstárlegan hátt, 2) 

þessum tengingum er einkum ætlað að kanna og nýta tækifæri til að skapa samfélagsleg 

verðmæti með því að hvetja til samfélagslegra breytinga eða mæta samfélagslegum þörfum og 

3) felur í sér framboð á þjónustu og vörum en getur einnig átt skírskotun til myndunar fyrirtækja 

(Árdís Ármannsdóttir, 2012, bls. 7).   

 

Breytingar eru oft drifnar áfram af einstaklingum sem eru metnaðarfullir og 

áhugasamir, nýjum lausnum og þekkingu eða hreyfiöflum eða grasrótarstarfsemi eins 

og t.d. umhverfissinnum eða listamönnum. Hvatning til breytinga af stofnunum og 

fyrirtækjum hefur einnig mikil áhrif (Nýsköpunarmiðstöð, e.d.).  

Í dag eru hraðar og miklar breytingar ekki eingöngu mögulegar, heldur eru 

þær óhjákvæmilegar. Leiðtogar og forystumenn stjórnmálaafla og fyrirtækja gera sér 

grein fyrir að við getum ekki bæði rekið hagsæl fyrirtæki og um leið sanngjarnan, 

friðsælan og sjálfbæran heim með því að beita sömu aðferðum og í gær (Adler, 2006).  

Það er margt sem stofnanir og fyrirtæki geta lært af aðferðum lista. Aðferðir lista er 

hægt að nota sem tæki til að stýra skapandi fólki. Í listum er byggt á þeim krafti sem 

býr í hópnum og hvernig hópurinn getur sem heild fengið betri hugmyndir heldur en 

einstaklingar í sitt hvoru lagi. Þessa þætti þarf að styrkja hjá stjórnendum stofnana og 

fyrirtækja. Það þarf að virkja hópinn/samfélagið og skapa liðsheild sem á þátt í þeim 

breytingum sem stefnt er að (Þórður Sverrisson, 2013).  
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1.3.1 Klasar og nýsköpunarstarf 

Sköpunarkraftur og skapandi hugsun, sem er mikilvæg allri nýsköpun, þrífst einna 

best í klösum. Einnig er aðgangur að frjóu umhverfi nauðsynlegur svo 

sköpunarkrafturinn fái að blómstra. Það þarf hóp einstaklinga og/eða stofnanir til að 

taka þátt og hópurinn þarf að vera nógu sterkur til að hugmyndin fái nægan meðbyr 

svo henni verði hrint í framkvæmd. Nýsköpun tengist þannig beint og er hægt að 

greina út frá tiltekinni umgjörð menningar og út frá þáttum sem snúast um að örva 

samskipti einstaklinga við aðra (Ágúst Einarsson, 2004).  

Hugtakið klasi (e. cluster) hefur margar merkingar og er notað í mjög ólíku 

samhengi meðal stjórnmálamanna og vísindamanna. Fræðimenn eru þó ekki á eitt 

sáttir um hver sé munurinn á fyrirtækjaneti og klasa. Vinsældir hugmyndafræði klasa 

hefur vaxið síðustu ár og hefur verið notað víða um heiminn sem kjarnastef í 

umfjöllun um nýsköpun, atvinnuþróun og samkeppnishæfni svæða (Ívar Jónsson, 

2008).  

Vinsældir klasahugmyndafræðinnar hafa farið vaxandi síðustu ár og fjölmörg 

dæmi sýna að árangursríkt klasasamstarf hefur mikinn ávinning þegar efla á 

samkeppnishæfni og auka verðmætasköpun (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013). 

Hugtakinu klasa er ætlað að lýsa tengslum milli atvinnugreina. Hugtakið hefur líka 

verið notað meðal vísindamanna til að lýsa nýsköpunarstarfsemi á nýjan máta og til 

að greina hlutverk samstarfsneta fyrirtækja í atvinnuþróun og til að greina 

svæðisbundna auðkenningu og þróun (Ívar Jónsson, 2008).  

Í klasastarfi þá taka aðilar í sömu eða svipaðri atvinnugrein sig saman og 

byggja upp samstarf og tengslanet þrátt fyrir að þeir séu samkeppnisaðilar. Áhugi 

hérlendis á klasastarfi hefur vaxið ásmegin á síðustu árum sem má m.a. sjá í ýmsum 

gögnum og stefnumótun stjórnvalda, og öðrum heimildum um kortlagningu 

klasastarfs (Helgi Gestsson og Kristín Helgadóttir, 2009; Guðjón Örn Sigurðsson og 

Runólfur Smári Steinþórsson, 2014). 

 Hér á landi hefur klasastarf m.a. verið notað til að koma af stað 

svæðisbundinni auðkenningu matvæla og annað dæmi um klasastarf er hinn Íslenski 

sjávarklasi þar sem um 60 fyrirtæki og stofnanir, sem eiga í ýmiskonar haftengdri 

starfsemi, eiga aðild að (Helgi Gestsson og Kristín Helgadóttir, 2009).  

Klasastarf svæða einkennist af því að einstök svæði þurfa að skilja og 

skilgreina stöðu sína. Slík svæðisbundin auðkenning getur þjónað mjög mikilvægu 
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hlutverki í að koma svæðum á kortið. Það er mjög gagnlegt ef svæðið er nú þegar 

þekkt af einhverju sérstöku sem er hægt að byggja á og tengja við auðkenningu (Helgi 

Gestsson og Kristín Helgadóttir, 2009). Ávinningur af svæðisbundnum klösum verða 

sífellt augljósari. Í kjölfar alþjóðavæðingar og með aukinni ferðaþjónustu standa 

landssvæði í samkeppni við önnur svæði. Samkeppnin byggir á aðstöðu til viðskipta, 

þ.e. vinnuafli, tækni og þekkingu og ekki síður umhverfi sem styður við nýsköpun.  

Það er því mikilvægt að hvert svæði skilji og skilgreini stöðu sína og skapi slíkt 

umhverfi (Ívar Jónsson,  2008; Nýsköpunarmiðstöð, 2013).  
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2. Aðferðir 

 

2.1 Listrannsókn sem aðferðafræði 

Eins og sagt var frá í inngangi þessa verkefnis þá er bakgrunnur minn úr listum en í 

gegnum listnámið þá kviknaði áhugi minn á aðferðum listrannsókna við listsköpun. Í 

listnámi er lögð áhersla á að þjálfa hæfni einstaklinga til að horfa á hluti á nýjan og 

ferskan hátt með því að virkja hugmyndaauðgi og sköpunarkraft sem býr í hverjum 

manni (Þórður Sverrisson, 2013). Það lá því beint við að aðferðir lista hentuðu vel í 

verkefni sem þetta.   

Árið 1999 var listmenntun á Íslandi færð á háskólastig. Listaháskóli Íslands 

var stofnaður og deildir sem byggðu á kerfi fagurlistanna í Myndlista- og 

handíðaskólanum voru lagðar niður. Árið 2007 veitti svo menntamálaráðuneytið 

Listaháskólanum viðurkenningu á fræðasviðinu listir. Við þetta jukust kröfur um 

fræðileg vinnubrögð og því hefur listmenntun í samneyti við háskólasamfélagið tekið 

upp fræðilegri orðræðu en áður (Jón B. K. Ransu, 2011).  Listamenn hafa í gegnum 

söguna skrifað mikið af persónulegum sem/og fræðilegum textum og hafa skrifin m.a. 

þjónað þeim tilgangi að efla skilning á listsköpun þeirra og umhverfinu sem hún 

sprettur úr. Rannsóknarlist sem slík er því ekkert ný af nálinni þrátt fyrir að 

skilgreining á hugtakinu listrannsókn sé tiltölulega ný, því auðvitað hafa verið 

stundaðar rannsóknir í listum alla tíð. Sem dæmi má nefna texta og myndir í 

skissubókum Leonardo Da Vinci þar sem hann rannsakar allt milli himins og jarðar. 

Listaverk hafa þannig sprottið upp af vangaveltum sem niðurstöður og eru því 

uppspretta þekkingar ef svo mætti að orði komast. Rannsóknarlist felur þó ekki alltaf í 

sér listrannsókn, þótt mörkin þarna á milli séu óljós. Listrannsóknir gera kröfur um 

fræðileg vinnubrögð, en það gerir rannsóknarlist hins vegar ekki (Listaháskóli Íslands, 

e.d.).  

Listrannsókn felur í sér samþættingu á aðferðum lista og fræðilegum 

rannsóknaraðferðum og niðurstöðum er hægt að miðla bæði á fræðilegum vettvangi 

og í listrænu formi. Birtingarmynd niðurstöðunnar getur því verið í öllu mögulegu 

formi t.d. myndverk, bækur, ritgerðir, tímaritsgreinar, fyrirlestrar, kvikmyndir, 

gjörningar, framlög á ráðstefnum, sýningarstjórnun o.s.frv (Listaháskóli Íslands, e.d.).  
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Þeir sem nota listrannsókn sem aðferð í sínum rannsóknum þurfa að skora á 

hefðbundnar aðferðir sem gera ráð fyrir aðskilnaði á milli akademíu og skapandi 

sviða (Gray og Malins, 2004). Þetta gerir listrannsókn sem aðferðafræði ákaflega 

spennandi í mínum augum bæði vegna þess að maður getur upp að vissu marki fundið 

upp og kannað nýjar aðferðir sem eiga við að hverju sinni og möguleikarnir á útkomu 

verða óþrjótandi (Press, 2004). Í eðli sínu gerir þessi rannsóknaraðferð manni kleift að 

móta og nota aðferðir sem nýtast í þekkingaröflunar- og sköpunarferlinu í leit að 

niðurstöðu. Þess háttar þekkingarsköpun, þ.e. þekking sem er afsprengi þess að gera 

ýtir undir gagnrýna hugsun og liggur iðulega að baki nýrra uppgötvanna - sem leiða af 

sér nýsköpun á hinum ýmsu sviðum (Gray og Malins, 2004; Kuznetsova-

Bogdanovits, 2014).  

 

2.1.2 Samruni aðferða lista og aðferða félagsvísinda: skapandi 

rannsóknarferli 

Aðferðir félagsvísinda eru oft notaðar til stuðnings í listrannsóknum. 

Rannsóknaraðferðir í listrannsóknum eru tæki og tól til að kanna, safna saman og 

greina upplýsingar, og er tilgangurinn með því að nota ákveðnar aðferðir að hjálpa 

okkur að öðlast víðtæka þekkingu og skilning, ekki eingöngu á þeim spurningum sem 

lagt er upp með, heldur líka ferlinu sjálfu (Gray og Malins, 2004). 

Rannsóknaraðferðir sem rannsakandi ákveður að nota þarf að henta 

rannsóknarefninu – alveg eins og margir myndlistamenn í dag eru ekki bundnir við 

einn listmiðil, heldur velja þeir sér listmiðil sem hentar  hugmyndinni best hverju 

sinni. Í þessari rannsókn voru notaðar eigindlegar aðferðir félagsvísinda og 

orðræðugreiningu var beitt við greiningu á innihaldi þeirra gagna sem var aflað.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda og kenninga sem leggja 

áherslu á að einstaklingurinn sé virkur þátttakandi í túlkun veruleikans. Þannig er 

aðeins hægt að skýra athafnir fólks með því að afla gagna og með heildrænni 

greiningu um hvaða merkingu það leggur í aðstæður sína og reynslu. Ennfremur er 

veruleiki okkar óstöðugur og túlkun hans er háð síbreytilegu samhengi umhverfis 

okkar og aðstæðum (Kristín Björnsdóttir, 2013).  Í eigindlegum rannsóknum þá er 

rannsakandinn mælitækið. Í þessari rannsókn þá er það t.d. mitt huglæga mat sem 
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rannsakanda sem leggur mat á gildi hugmyndanna og stýrir þannig niðurstöðum 

rannsóknarinnar, þ.e. hvaða tillögur ég set fram (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Í félagsvísindum er leitast við að skilja manninn sem félagslega veru og 

beinist athyglin að samspili einstaklinga og samfélaga. Í orðræðugreiningu beinist 

athyglin þá einna helst að því hvernig tungumál mótar einstaklinga og hvernig og um 

hvað einstaklingar tjá sig. Orðræðugreining felst þannig í heildrænni greiningu á 

orðræðu og samspili hennar og þeirra aðstæðna eða umhverfis sem hún er sett fram í 

(Kristín Björnsdóttir, 2013).   

Í doktorsritgerð sinni um sturlun og skynsemi þá lagði Michel Foucault 

áherslu á greiningu fyrirbæra og flokkun í anda þess sem hann kallaði „minjafræði“ 

(e. archaeology [ísl. Þýðing: Garðar Baldvinsson, 2005, bls. 13;  Kristín Björnsdóttir, 

2013, bls. 272]) og þess sem hann kallaði, eftir Nietzche, „sifjafræði“ (e. genealogy 

[ísl.þýðing: Garðar Baldvinsson, 2005, bls. 13; Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 272]). 

Þessi aðferð fól í sér að safna skjölum og upplýsingum um leið og hann reyndi að 

greina meginstef og formgerð sem mótaði innhald þeirra (Garðar Baldvinsson, 2005; 

Kristín Björnsdóttir, 2013). Aðferðinni sem var beitt hér í þessu verkefni, við 

úrvinnslu og greiningu á gögnum, fól á sama hátt í sér að safna upplýsingum um leið 

og reynt var að greina meginstef og formgerð sem mótaði innihald upplýsinganna. 

 

2.2 Að safna minningum – að safna hugmyndum 

Eins og áður hefur komið fram voru það tvö megin þemu sem stýrðu gagnaöflun 

rannsóknarinnar. Fyrri þátturinn, að safna minningum er opið samtal við 

rannsóknargögnin þar sem leitast er eftir að tengja saman, bæði menningararf 

Húnaþings vestra, ásamt sögu félagsheimilanna, við merka viðburði í lífi fólks, 

minningar þeirra, sorgir og gleði, upplifun o.s.frv. Að safna minningum snýst þannig 

um að fá betri tilfinningu fyrir hvaða gildi þessi hús hafa fyrir fólkið í Húnaþingi 

vestra með því að reyna komast að kjarna þessara sameiginlegra menningar-minninga 

sem tengjast húsunum og gefa þeim gildi.  

Að safna hugmyndum snerist um að safna saman hugmyndum um mögulegt 

framtíðarhlutverk húsanna. Samhliða þessu var reynt að greina meginstef og formgerð 

upplýsinganna.  

Söfnun fór fram með opnum einstaklings- og hópviðtölum, vettvangsferðum, 

spurningakönnun, söfnun upplýsinga úr fréttamiðlum og öðrum gögnum frá 
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stjórnendum og úr skjalasafni, og stóð yfir frá febrúar 2015 – september 2015. Þessar 

aðferðir voru valdar til að skoða efnið frá flestum sjónarhornum til að styrkja 

niðurstöður. Viðtöl eru vel til þess fallin að fara á dýptina og spurningakönnunin er 

vel til þess fallin til að ná breiddinni. Vettvangsferðir, samræður við fólk á staðnum 

um viðfangsefnið og með því að glugga í skjöl og ritaðar heimildir er vel til þess 

fallið að fá yfirsýn og hjálpa mér að sjá og byggja upp heildarmyndina.  

Að safna (e. sampling) og/eða stæling (e. appropriation) eru aðferðir þar sem 

listamenn nota efni frá öðrum, s.s. hluti, málverk, tónlist, ljósmyndir, texta o.s.frv. 

sem stökkpall eða innblástur fyrir eigin sköpunarverk. Dæmi um slíkt geta verið 

listaverk af ýmsu tagi en þetta getur líka átt við hvað varðar samfélagsleg eða 

menningarleg fyrirbæri eins og t.d. söfn, menningarviðburði, hátíðir o.fl. Það er líka 

hægt að nota söfnun og stælingu og setja í samhengi við menningarafurðir og 

ferðaþjónustuna, þ.e.a.s. að finna einhverja hugmynd, taka eitthvað sem er að virka á 

öðrum stöðum og aðlaga aðstæðum á einhverjum öðrum stað. Það þarf ekki alltaf að 

finna upp hjólið.  Rannsóknargögnin í þessu verkefni eru fengin frá öðrum. Ég safna 

upplifunum, reynslu, minningum og hugmyndum annarra til að skapa 

rannsóknarniðurstöður.  

 

2.2.1 Viðtöl 

Munnlegar heimildir eru mikilvægur þáttur af rannsókninni en munnlegar heimildir 

lýsa yfirleitt persónulegri skoðun eða sérstöku sjónarhorni (Friðrik H. Jónsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 2007). Á meðan rannsókninni stóð var farið í þrjár heimsóknir 

í Húnaþing vestra og þar rætt við ýmsa aðila um stöðu félagsheimilanna. Einnig var 

rætt við aðra aðila í gegnum tölvupóst, síma og Facebook. Af þeim aðilum sem 

spjallað var við voru formlega tekin tvö einstaklingsviðtöl og eitt hópviðtal. 

Upphaflega áttu einstaklingsviðtölin að vera þrjú en eitt féll niður vegna veðurs. 

Einstaklingsviðtölin voru tekin upp á myndband og hópviðtalið var tekið upp á hljóð. 

 

Viðmælendur í hópviðtali voru:  

 

• Anna Birna Þorsteinsdóttir, sérfræðingur í ferðaþjónustu 

• Jóhann Albertsson, eigandi Gauksmýrar og Sjávarborgar 
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• Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti sveitarstjórnar og stjórnarmeðlimur 

hússtjórnar Félagsheimilisins á Hvammstanga 

• Sveinbjörg Rut Pétursdóttir, atvinnuráðgjafi SSNV 

 

Viðtalið var tekið 22. febrúar 2015.  

 

Viðmælendur í einstaklingsviðtölum voru:  

• Guðmundur Karlsson, bóndi á Mýrum 

• Ólafur Bergmann Óskarsson, bóndi í Víðidalstungu 

 

Viðtölin voru tekin 22. febrúar 2015.  

 

Viðmælendur í einstaklingsviðtölum voru valdir með hliðsjón af þekkingu þeirra á 

sögu og/rekstri félagsheimilanna, helst þá til fyrri tíma litið, einnig var rætt óformlega 

við ýmsa aðra aðila vegna stöðunnar í dag. Viðmælendur í hópviðtalinu voru valdir 

með hliðsjón af þekkingu þeirra á ferðaþjónustu á svæðinu varðandi hugmyndir um 

hvort og þá hvernig félagsheimilin gætu nýst til að byggja upp ferðaþjónustuna í 

Húnaþingi vestra.  

Markmiðið og tilgangurinn með viðtölunum var m.a. að leitast við að fá 

lýsingar á félagsheimilunum út frá sjónarhóli viðmælenda og fá innsýn í hvaða 

menningarlega gildi félagsheimilin hafa fyrir fólkið í sveitarfélaginu. Einnig var 

markmiðið að fá tilfinningu fyrir því hvort ferðaþjónustuaðilar á svæðinu hefðu 

einhverjar hugmyndir um hvernig væri hægt að nýta félagsheimilin betur. Á þessum 

grunni voru spurningarnar í spurningakönnuninni byggðar.  Þessi sjónarhorn eru hins 

vegar einstaklinganna sem um ræðir og ekki hægt að alhæfa út frá þeim. Það sem mér 

finnst áhugavert við að nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð eru þau ólíku blæbrigði 

sem búast má við af niðurstöðum, sem aðstæður og samhengi hafa áhrif á, og að 

rannsóknin þróast í þessu samtali rannsakanda við viðmælanda, sem hver býr yfir 

sínum einstaka reynsluheim og sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2013). Hvert viðtal 

skapar því eitthvað nýtt, bræðir saman sjóndeildarhringi viðmælanda og rannsakanda. 

Rétt eins og listamaðurinn sem safnar reynslu, þekkingu, hlutum og bræðir saman svo 

úr verður listaverk.  
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Ekki var mótaður nákvæmur spurningalisti sem viðmælendur áttu að svara því 

of mikil festa í viðtalsáætlun getur aftrað því að þátttakendur tjái sig frjálst og getur 

þ.a.l. hindrað flæði í samræðunum (Helga Jónsdóttir, 2013).  Umræðuefnið var staða 

félagsheimilanna í dag og hvort væri hægt að finna félagsheimilunum nýtt og/eða 

betra hlutverk. Tvö megin þemu rannsóknarinnar, þ.e.a.s. að safna minningum og að 

safna hugmyndum voru hinn eiginlegi viðtalsrammi og var hafður að leiðarljósi til að 

stýra viðtölunum.  

 

Listi yfir aðra viðmælendur:  

• Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings vestra 

• Jónína Sigurðardóttir, stjórnarmeðlimur hússtjórnar Víðihlíðar 

• Júlíus Guðni, stjórnarmeðlimur hússtjórnar Víðihlíðar 

• Kristinn Víglundsson, stjórnarmeðlimur hússtjórnar Víðihlíðar 

• Magnús Elíasson, stjórnarmeðlimur hússtjórnar Víðihlíðar 

• Oddur Sigurðarson, stjórnarmeðlimur hússtjórnar Félagsheimillisins 

Hvammstanga  

• Regína Ólína Þórarins Berndsen, rekstraraðili félagsheimilisins Ásbyrgis 

• Sigríður Tryggvadóttir, bókasafns- og skjalavörður hjá Bóka- og skjalasafni 

Húnaþings vestra 

 

2.2.2  Spurningakönnun 

Umhverfi okkar allra er fljótandi í hugmyndum sem geta stuðlað að framþróun og 

knúið fram samfélagslegar breytingar. Hvaða hugmyndir er fólkið í Húnaþingi vestra 

með? Hvaða gildi hafa þessi hús fyrir fólkið? Hvernig er hægt að nýta krafta 

samfélagsins til að knýja fram breytingar? Skipta félagsheimilin máli? Finnst þeim 

jafnvel að það ætti að selja þau eða bjóða út rekstur til aðila í einkageiranum?  

Spurningalistar eru mikilvæg og þægileg tæki til að safna upplýsingum og 

þess vegna var lögð fyrir spurningakönnun í tengslum við rannsóknina til að reyna 

varpa ljósi á ofangreind atriði. Tilgangur og markmið var að safna hugmyndum frá 

íbúum Húnaþings vestra um framtíð félagsheimilanna og til að reyna varpa ljósi á 

hvort það sé eitthvað sem fólki finnst vanta í samfélagið. Finnst þeim vanta meiri 

afþreyingu á svæðið, vill það fá bíóhús, keilusal eða klifurturn? Eða vill fólk opna 
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beint frá býli markað, efla menningarstarfsemi og/eða menningartengda 

ferðamennsku? Eða jafnvel efla grunnþætti samfélagsins s.s. húsnæðismál eða 

atvinnulífið?  Þennan akur hugmynda verður vonandi hægt að plægja og nýta í að 

finna félagsheimilum Húnaþings vestra endurbætt hlutverk, sem endurspeglar þarfir 

og óskir þeirra sem þar búa.   

Notast var við svokallað hentugleikaúrtak. Þátttakendur voru íbúar Húnaþings 

vestra, eins margir og ég mögulega náði til. Til að ná til sem flestra var auglýst eftir 

þátttakendum í héraðsfréttamiðlinum Norðanátt sem dreifði jafnframt könnuninni á 

Facebook síðunni hjá sér. Spurningakönnunin var lögð fyrir á netinu í gegnum Survey 

Monkey. Einnig var spurningakönnunin lögð fyrir í kaupfélaginu til að reyna ná til 

eldri hópa – sem eru síður líklegir til að rekast á könnunina í gegnum Internetið. Svör 

þeirra voru færð handvirkt inn. Könnunin var opin öllum og ekki var fylgst 

sérstaklega með því hvort fólk sem svaraði byggi í Húnaþingi vestra. Notast var við 

bæði lokaðar og opnar spurningar í spurningakönnuninni.  

 

2.3 Réttmæti listrannsókna 

Almennt séð þá virðist fólk ekki vera jafn opið fyrir réttmæti listrannsókna og öðrum 

rannsóknum. Samkvæmt Johnson (2011) eru ástæðurnar fyrir þessu einfaldar og telur 

hann að hér sé um að ræða mikla einföldun á orðinu þekking og hvað hún felur í sér til 

að stuðla að vexti mannlegs skilnings og veruleika.  

 

• Í fyrsta lagi hefur fólk þá tilhneigingu að tengja eðli þekkingar við safn 

vísindalegra staðreynda um hvernig hlutirnir virka í okkar veraldlega-, 

félagslega- og menningarheimi.  

 

• Í öðru lagi hugsar fólk yfirleitt um listir í tengslum við ímyndunaraflið og 

tjáningu tilfinninga.  

 

• Í þriðja lagi finnst fólki hugtakið rannsókn fela í sér megindlega aðferðafræði 

sem staðfestir eða véfengir tilgátu og bætir þannig við hlutlæga þekkingu.  
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Hin hefðbundna skilgreining á áreiðanleika og réttmæti rannsókna, gengur annars 

vegar út frá því að innra réttmæti rannsókna dragi upp mynd af veruleikanum og 

standist samanburð og hins vegar hvort það megi alhæfa um niðurstöður með ytra 

réttmæti rannsókna. Áreiðanleiki snýst þannig um líkurnar á að niðurstöður yrðu þær 

sömu ef rannsóknin væri endurtekin. Listrannsókn er hins vegar í eðli sínu mun 

opnari og persónulegri nálgun heldur en venja er í hinum hefðbundnu 

rannsóknarsniðum, sérstaklega í samanburði við megindlegar rannsóknaraðferðir. En 

niðurstöður listrannsókna koma líka með annars konar niðurstöður á sama 

viðfangsefninu. Þær geta opnað nýja heima og veitt manni tækifæri til að sjá hina 

hliðina á sama peningnum. Aðferðir lista samþykkja að rannsóknarferlið sé skapandi, 

expressívt, óútreiknanlegt og jafnvel subbulegt á tíðum. Einnig eru margar 

niðurstöður styrkur fremur en veikleiki.  

Listrannsóknir byggja á þverfræðilegum nálgunum, þvert á fræðisviðin öll og 

forsenda þeirra er að hægt sé að rekja ákveðna þætti hugmyndafræðinnar og/eða þær 

kenningar sem lagt er upp með, úr birtingu niðurstöðunnar (Hanna Ólafsdóttir, 2011). 

Þegar nánar er að gáð, þá er hægt að finna margt líkt með aðferðum félagsvísinda og 

listrannsókna – sem í báðum tilfellum snúast um að sanka að sér fróðleik um ákveðið 

viðfangsefni og komast svo að einhverri niðurstöðu. 
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II. Hluti – Umfjöllun um Húnaþing vestra 

 

3. Húnaþing vestra: svæðisbundin sjálfsvitund 

 

3.1 Húnaþing vestra 

Húnaþing vestra er víðlent og grösugt landbúnaðarhérað með fagra strandlengju og 

víð heiðarlönd. Sveitarfélagið, sem liggur mitt á milli stærstu þéttbýlisstaða landsins, 

var stofnað við sameiningu hinna sjö gömlu hreppa Vestur-Húnavatnssýslu árið 1998. 

Árið 2012 stækkaði það með sameiningu þess við Bæjarhrepp í Strandasýslu. 

Sveitarfélagið nær úr suðri og vestri frá Arnarvatni og miðri Holtavörðuheiði, norður 

strandir að Stikuhálsi og út á Vatnsnestá og að Glúfurá í austri (Húnaþing vestra 

e.d.a). Svæðið er gróið að mestu fyrir utan Vatnsnesfjallagarðinn á köflum og er 

gróður fjölbreyttur, með blöndu af öllum helstu íslensku gróðurtegundum sem 

einkennist þó varla af einni tegund fremur en annarri (Sigurður J. Líndal og Stefán 

Jónsson, e.d.).  

 

3.1.1 Þéttbýliskjarnar og þróun fólksfjölda 

Þéttbýliskjarnar eru þrír, Hvammstangi, Laugarbakki og Borðeyri. Hvammstangi er 

stærstur þeirra en íbúafjöldi þar samkvæmt Hagstofu Íslands (2015a) var 543 í janúar 

2015, en það er tæplega helmingur íbúa í sveitarfélaginu öllu sem var 1.170 á fyrsta 

ársfjórðungi sama ár (Hagstofa Íslands, 2015b).  Í samantekt Byggðastofnunnar um 

byggðir með langvarandi fólksfækkun er Húnaþing vestra ekki skilgreint inn í 

verkefnið Brothættar byggðir en samantektin sýnir þó fram á töluverða fólksfækkun á 

árunum 1994-2011. Samkvæmt samantektinni fækkaði íbúum um 23% á þessum 

árum. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands þá hefur íbúafjöldinn hins vegar haldist 

nokkuð stöðugur frá 2011 til 2015 en á þessum árum hefur íbúum í Húnaþingi vestra 

fjölgað um tæp  5%, en sú fjölgun er væntanlega að einhverjum hluta til útskýrð með 

sameiningu Bæjarhrepps við Húnaþing vestra árið 2012, en hugsanlega er þessi þróun 

eitthvað að snúast við. Það hefur hins vegar orðið tæplega 6% fólksfækkun á 

Hvammstanga. Þá fækkun er hugsanlega hægt að rekja til lægri fæðingartíðni en 
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dánartíðni, en eldra fólki hefur einmitt fjölgað mest síðustu ár í Húnaþingi vestra og 

fólki á barneignaaldri fækkaði mikið (Árni Ragnarsson, 2014). 

3.1.2 Atvinnulíf og samfélagsleg skilyrði 

Húnaþing vestra er fámennt og dreifbýlt svæði og þar sem það er einnig fjarri megin 

þéttbýliskjörnum landsins fyrir norðan og sunnan þá telst það líka jaðarsvæði að því 

leyti. Þessi fjarlægð hefur mótandi áhrif á byggð í héraðinu og jaðarbyggðir þurfa að 

halda vel á spilunum til að valda samkeppninni við þéttbýlin um fólk og fyrirtæki, 

annars vegar á grundvelli atvinnu- og launakjara en einnig á sviði lífskjara og 

samfélagslegra aðstæðna (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2004). 

Samkvæmt því sem stendur í Hagræn stefnumótun fyrir Húnaþing vestra 

(Ásgeir Jónsson, 2004) þá leikur enginn vafi á því að heimamönnum í Húnaþingi 

vestra finnist landfræðileg lega og samfélagsleg grunngerð svæðisins vera kostur og 

að það sé framboð af húsnæði og störfum sem sé takmarkandi fyrir búsetu. Þrátt fyrir 

nokkra fjölbreytni í atvinnulífi þá eru atvinnutekjur á svæðinu lægri en landsmeðaltal 

og tekjujöfnuður er meiri í sýslunni en á flestum öðrum svæðum (SSNV, 2013; 

Ásgeir Jónsson, 2004). Það sem þetta segir okkur er að margir íbúar eru tilbúnir að 

fórna hærri tekjum með því að búa í Húnaþingi vestra. Þetta styður því það sem 

kemur fram í skýrslunni, að það er hin samfélagslega grunngerð svæðisins sem er 

einn helsti kostur sveitarfélagsins og sem getur líklega einna helst haldið í fólkið 

sem/og dregið að sér nýja íbúa og fyrirtæki (Ásgeir Jónsson, 2004).  

Menntunarstig íbúa Norðurlands vestra er eitthvað minna heldur en 

landsmeðaltalið og er hlutur þeirra sem hafa lokið grunnskólaprófi eða minna tæp 

40% (SSNV, 2013). Árið 2012 hóf Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra rekstur 

dreifnáms á Hvammstanga en þar geta nemendur stundað nám á framhaldsskólastigi 

undir handleiðslu kennara með nútíma upplýsingatækni. Dreifnámið er með aðsetur í 

Félagsheimilinu á Hvammstanga.  

Hvammstangi er óskoraður þjónustukjarni svæðisins þrátt fyrir að vera nokkuð 

smár og þar er að finna mun fjölbreyttara atvinnu-, þjónustu- og félagslíf heldur en 

búast mætti við fyrir byggðarkjarna af þessari stærð.  Atvinnulíf er með töluvert 

fjölbreyttu móti, en landbúnaður er þó ein helsta meginstoð atvinnuuppbyggingar. 

Svæðið er eitt af gjöfulustu sauðfjárræktarsvæðum landsins og telst svæðið vera eitt 

besta beitarland landsins sökum landrýmis og beitarþols. Sjávarútvegur hefur dregist 

mjög saman ásamt störfum í iðnaði, en þjónustustörfum hefur þó eitthvað fjölgað 
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(Ásgeir Jónsson, 2004). Á Hvammstanga má finna talsvert af fyrirtækjum, stofnunum 

og þjónustu og má þar nefna t.d. sláturhús, heilbrigðisstofnun, grunnskóla, leikskóla, 

tónlistarskóla, veitingastað, hótel, prjónastofu, kaupfélag, sparisjóð, ÁTVR, pósthús, 

apótek, sundlaug, íþróttahús, bókasafn, iðnaðarmenn, sjúkraþjálfa, bókhaldsþjónustu 

o.fl. Á staðnum er einnig gamalt mjólkurbú sem hefur staðið autt í þó nokkurn tíma, 

en það er nú komið í eigu einkaaðila þó að engin starfsemi sé hafin enn sem komið er.  

Fæðingarorlofssjóður er mikilvægur vinnustaður með störf fyrir 

háskólamenntaða og einnig er starfsemi Selaseturs mikilvæg, en á vegum þess eru 

stundaðar rannsóknir á tveimur sviðum, þ.e. líffræðirannsóknarsviði og 

ferðamálarannsóknarsviði (Ásgeir Jónsson, 2004; Árni Ragnarsson, 2014).  

 

3.1.3 Menningarmál: stefna og áherslur   

Húnaþing vestra er aðildarsveitarfélag í Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 

(SSNV). SSNV stendur að gerð sóknaráætlunar Norðurlands vestra í samstarfi við 

aðildarsveitarfélögin á svæðinu og stýrinets ráðuneyta. Markmið sóknaráætlana 

landshluta er að ráðstafa fjármunum til verkefna í einstökum landshlutum á sviði 

atvinnu-, byggða- og menningarmála skv. svæðisbundnum áherslum og markmiðum 

sem koma fram í sóknaráætlun landshluta (SSNV, 2013). Sóknaráætlun byggir á 

stöðumati landshlutans sem unnin var af Byggðastofnun (SSNV, 2015). Markmiðið 

með samningnum er að treysta stoðir menningar, auka samkeppnishæfni landshlutans 

og stuðla að jákvæðri samfélagsþróun. Einnig er markmiðið að einfalda samskipti 

ríkis og sveitarfélaga og tryggja gagnsæi við úthlutun opinberra fjármuna (Samningur 

um sóknaráætlun, 2015). 

Samkvæmt samningi um sóknaráætlun Norðurlands vestra 2015-2019 (2015) 

munu renna kr. 69.337.902 til verkefna sem falla innan ramma sóknaráætlunar á 

Norðurlandi vestra, og mótframlög sveitarfélaga á Norðurlandi vestra verða kr. 

7.419.000. Til samanburðar má geta að í samningi um framkvæmd sóknaráætlunar 

Norðurlands vestra árið 2013 var kveðið á um að til sóknaráætlunarinnar myndi renna 

kr. 43,4 milljónir og mótframlög af Norðurlandi vestra yrðu kr. 18,8 milljónir.  

Í samningi um sóknaráætlun 2015-2019 er tekið fram að áætlunin sé gerð til 5 ára 

en þó sé hægt að uppfæra hana innan tímabilsins með skilyrðum sem gilda um 

upphaflega mótun hennar. Í 3. grein samningsins er tekið fram að áætlunin skal að 

lágmarki marka stefnu landhlutans í eftirfarand málaflokkum: 
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1. Menningarmálum 

2. Nýsköpun og atvinnuþróun 

3. Uppbyggingu mannauðs 

4. Lýðfræðilegri þróun svæðisins 

Í stjórnskipulagi Húnaþings vestra má hvergi finna ábyrgðarmann fyrir 

menningarmálum, né virðist nokkurt ráð né nefndir hafa þann málaflokk undir sínum 

hatti. Enga menningarstefnu er heldur að finna á heimasíðu sveitarfélagsins. 

Sveitarfélögin sjö á Norðurlandi vestra hafa hins vegar sameinast um 

menningarstefnu fyrir landshlutann og standa að menningarráði Norðurlands vestra og 

litið er á Norðurland vestra sem eina heild við skipulag og uppbyggingu 

menningarstarfs (SSNV, 2015). Hlutverk ráðsins er að samræma aðgerðir á sviði 

menningarmála á Norðurlandi vestra og standa fyrir öflugu þróunarstarfi í 

menningarmálum og nýsköpun sem styðji meðal annars við menningartengda 

ferðaþjónustu en öflugt menningarlíf er mikilvægur þáttur í að skapa góð atvinnu- og 

búsetuskilyrði á svæðinu (Árni Ragnarsson, 2014). Í sóknaráætlun fyrir árin 2015-

2019 (SSNV, 2015) er fjallað um stefnu og megináherslur í menningarmálum en þar 

segir:  

 
Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra stefna að því að efla menningarstarf á svæðinu og leggja 

með því áherslu á að öflugt menningarlíf sé mikilvægur þáttur í því að skapa góð atvinnu- og 

búsetuskilyrði. Áhersla er lögð á eflingu rannsókna tengdum menningararfi og 

menningarminjum og þær gerðar sýnilegri. Stefnt er að því að menningarsöguleg, söguleg og 

náttúruleg sérstaða fái að njóta sín. Styðja skal við menningarhátíðir og tryggja gott aðgengi að 

faglegri aðstoð við framkvæmd menningarviðburða og verkefna á sviði menningar og lista. 

Stefnt er að því að auðvelda almenningi aðgang að margvíslegum listviðburðum og góð aðstaða 

sé til listsköpunar, sýninga og annarrar menningarstarfsemi (SSNV, 2015, bls. 9).  

 

Á meðal þess sem kemur fram í kaflanum um markmið og aðgerðir er: 

• „Auka þarf aðgengi listamanna að menningarhúsnæði og nýtingu þeirra, t.d. 

sem æfingarhúsnæði.“ 

• „Efla þarf barna- og unglingastarf í menningu og listum.“ 

• „Efla ber menningartengda ferðaþjónustu og tengsl menningarstarfs við 

markaðssetningu ferðaþjónustu á svæðinu.“ 
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• „Styðja þarf vel við frumkvöðlastarf og nýsköpun í menningarmálum.“ 

• „Vinna að því að fjölga starfandi listamönnum á svæðinu, auka stuðning við 

liststarfsemi og listsköpun og kynningu á þeim listamönnum sem starfa á 

svæðinu og verkum þeirra.“  

 

(Sama heimild, bls. 9).  

3.2 Ferðaþjónustan: lykillinn að uppbyggingu samfélaga? 

Við undirbúning þessa verkefnis þá var rætt við nokkra aðila til að fá betri tilfinningu 

fyrir því hvert fólk vildi að stefnan yrði tekin með þessu verkefni og hvaða áherslur 

væru mikilvægar. Fljótt kom upp á borðið sá möguleiki að nýta húsin betur í tengslum 

við ferðaþjónustuna á svæðinu, enda umræður um ferðaþjónustuna fyrirferðamiklar í 

tengslum við íslenskt atvinnulíf þessa dagana.  

Ferðaþjónusta er ein mest vaxandi atvinnugreinin í heiminum og aukin umsvif 

og uppbygging tengd ferðaþjónustu hefur í för með sér aukna hagsæld og bætt 

lífskjör. Ferðaþjónusta er mikilvægur partur af íslensku efnahagslífi og í víðu 

samhengi nær ferðaþjónustuvaran til allrar neyslu ferðamanna. Ferðamenn eiga 

viðskipti við og sækja eftir þjónustu við fjölmargar atvinnugreinar og fjöldamörg 

fyrirtæki, samtök og menningarstofnanir. Einnig sýnir reynslan að ferðaþjónusta getur 

verið lykill að uppbyggingu samfélaga (Rósbjörg Jónsdóttir, 2013). Í eðli sínu er 

ferðaþjónustan klasi og drifkraftur hennar er öflug samkeppni (Rósbjörg Jónsdóttir, 

2013). 

Ferðaþjónustan er að byggjast upp í Húnaþingi vestra eins og víðar á landinu. 

Það að vera mitt á milli helstu þéttbýliskjarna landsins getur falið í sér ávinning sem 

hægt er að færa sér í nyt þegar það kemur að ferðaþjónustu því það gerir svæðið að 

náttúrulegum áningarstað fyrir ferðamenn. Í ferðaþjónustu er nauðsynlegt að hafa í 

huga tvær týpur af ferðamönnum. Annars vegar þá sem koma og dvelja í einhvern 

tíma, bróðurpart úr degi, dögum eða vikum saman í sveitarfélaginu. Hins vegar þá 

sem stoppa stutt á leið sinni á aðra áningarstaði. Þessum tveimur hópum af 

ferðamönnum hentar ekki sami viðurgjörningur í ferðaþjónustu og því mikilvægt að 

skoða markmiðasetningu í ferðaþjónustu á svæðinu út frá þessum tveimur hópum 

(Ásgeir Jónsson, 2004). Hvammstangi er of fjarri hringveginum til þess að geta 

þjónað ferðamönnum sem eiga bara leið þar framhjá og þar þarf því að huga 
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sérstaklega að þeirri týpu ferðamanna sem dvelst í lengri tíma. Laugarbakki, þar sem 

félagsheimilið Ásbyrgi er staðsett er í raun mun hentugri staður til að þjóna 

ferðamönnum sem eiga leið hjá á ferð sinni um hringveginn. Félagsheimilið Víðihlíð 

er líka staðsett mjög vel til að þjónusta ferðamenn sem eru á leið sinni um þjóðveginn. 

Í Víðihlíð og á Laugarbakka væri t.d. hægt að skoða uppbyggingu í samstarfi við 

olíufélag eða önnur fyrirtæki sem hafa hag í því að vera með rekstur við þjóðveginn. 

 

Í Vaxtarsamningi Norðurlands vestra (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 2006) er sagt 

að vegna vaxandi samkeppni á milli landsvæða um athygli þá sé brýnt fyrir aðila í 

ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra að bjóða upp á sérhæfða afþreyingu og þjónustu:  

 
Hestamennska, göngur, einkennandi handverk, vetraríþróttir, sportveiði og menningartengd 

ferðaþjónusta eru að öllum líkindum vænlegustu möguleikarnir til framtíðar. Nauðsynlegt er að 

lengja ferðamannatímann til að auka hagkvæmni fjárfestinga í greininni. Einnig þarf að huga vel 

að bættri ímyndarsköpun og samstarfi á þeim vettvangi. Það hefur sýnt sig að enginn getur 

kynnt Norðurland vestra betur en þeir sem búa og starfa þar. (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, 

2006, bls. 65) 

 

3.2.1 Hnignun ferðaþjónustu? 

Samkvæmt frétt sem birtist á RÚV þann 19. júlí 2015, þá telur Edward Huijbens, 

prófessor í ferðamálafræði að finna megi ákveðin teikn í lofti um hnignun í 

ferðaþjónustu. Hann segir að aukinn þungi í neikvæðri umræðu tengdri ferðaþjónustu 

sé mikið áhyggjuefni og að það þurfi að bregðast við þessu svo það fari ekki illa. Þar 

kemur jafnframt fram að uppsveiflan í ferðaþjónustu líkist einna helst 

síldarævintýrinu og víða um landið má finna minjar um horfin atvinnutækifæri frá 

þeim tíma (Gísli Einarsson, 2015). 

Það vill enginn að ferðamannaævintýrið endi eins og síldarævintýrið, með 

skyndilegri hnignun í kjölfar hraðri uppbyggingu. Það er því mikilvægt að fyrirtæki 

og stofnanir reyni að átta sig á þróun markaðarins í ferðaþjónustu, bæði í náinni og 

fjarlægri framtíð. Það er nauðsynlegt að huga að mögulegum breytingum og meta 

hvort þarfir munu breytast og hafa áhrif á stöðuna.  
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Lykilspurningar eru eftirfarandi: 

 

• Hvar er áhugaverður og gefandi markaður? 

• Hvar eru margir? 

• Hvar eru fáir? 

• Hvar erum við í dag? 

• Hvert getum við farið?  

  

Það þarf að finna miðin sem eru gjöful en jafnfram fáir róa á. Og það skiptir máli 

hvernig báturinn er búinn, hvort veiðifærin virki og hvort sjómennirnir séu færir. 

Stundum nægir það ekki ef miðin eru stútfull af skipum sem þurrausa miðin. Ef svo er 

málið þá er spurning um önnur mið með sömu fiskum, eða sömu mið með öðrum 

tegundum af fiskum sem engir eru að veiða. Óvissan um tækifærin sem framtíðin ber í 

skauti sér er alltaf til staðar og það er alltaf óþægilegt að brjótast út úr 

þægindahringnum. En þeir fiska sem róa (Þórður Sverrisson, 2013).  

Á síðustu árum hefur orðið gríðarlegur vaxtarkippur í ferðaþjónustu, svo 

mikill að ferðaþjónusta er orðin einn helsti atvinnuvegur Íslendinga. Það finnst varla 

sá blettur á Íslandi, þegar ferðast er um sumartímann, þar sem er ekki þverfótað fyrir 

ferðamönnum og alls konar sölu- og minjagripaverslunum. Í fjósum sveitanna má 

finna ísbúðir, í hlöðunum veitingastaði, það er minjagripaverslun sem selur íslenska 

hönnun við Seljarlandsfoss og svo mætti lengi telja. En þó að það sé vissulega 

mikilvægt að horfa fram á við og horfa víðar en til þessara gömlu stoða atvinnulífsins 

s.s. sjávarútvegs og álframleiðslu, þá er mikilvægt að horfa um öxl og skoða hvort að 

það sé raunhæft að verðmætasköpun geti átt sér takmarkalausa vaxtarmöguleika. Það 

liggja tækifæri á fleiri sviðum ef maður horfir víðar en eingöngu til 

ferðaþjónustunnar, eins og t.d. í skapandi greinum eins og kvikmyndagerð, forritun, 

upplýsingatæki o.s.frv. Einnig er ekki síður mikilvægt að byggja upp innviði 

samfélaga, s.s. menntun, félags- og menningarlíf því að það er ekki eingöngu 

mikilvægt fyrir þá sem búa þar heldur einnig fyrir þá ferðamenn sem vilja kynnast 

fólkinu sem þar búa og sögu þess (Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens og 

Kristín Sóley Björnsdóttir 2007). 
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3.3 Menningararfurinn og menningartengd ferðaþjónusta 

Ferðafólk vill í auknari mæli upplifun sem tengist menningar- og náttúruauðlindum 

og tölur sýna að menningarferðalögum þar sem hefðir, lífsstíll, atvinnugreinar og 

afþreying heimafólks er í brennidepli í ferðalaginu, fari fjölgandi. Það má samt að 

hluta til skýra þannig að sífellt fleiri staðir eru skilgreindir sem menningarlegir. Hér á 

landi má nefna sem dæmi um þessa þróun aukningu í menningartengdum viðburðum, 

menningarsetrum og þjóðháttar- og sögusýningum um land allt (Guðrún Helgadóttir 

o.fl., 2007). 

Aukin menntun í heiminum skilar af sér auknum áhuga á fríi sem inniheldur 

bæði fræðandi og andlega hluti og leika listir, menning og saga þar mikilvægt 

hlutverk (sama heimild). Fólk sem er vel menntað hefur áhuga á að því að setja sig 

inn í hluti, s.s. siði, venjur ofl. er varða áfangastaðina. (sama heimild) Yngri 

kynslóðir, þ.e. ferðafólk undir fertugu mun á fyrri helmingi þessarar aldar frekar velja 

ferðalag sem snýst um skemmtun, spennu og fræðslu og mun áfangastaðurinn sem 

slíkur skipta minna máli. Eldri kynslóðir munu eftir frekara megni leita uppi ferðir og 

áfangastaði í tengslum við ósvika upplifun og gestrisni heimamanna.  

Ferðalög í dreifbýli eru líkt og heimsóknir á aðra staði til að njóta 

svæðisbundins lífsstíls og menningar og geta fjölbreyttar athafnir og áhugasvið verið 

aðdráttarafl sem dregur ferðamenn að. Dæmi um slíkt aðdráttarafl eru t.d. minjastaðir, 

sviðs- og sjónlistir, hátíðir og viðburðir, trúarlegir staðir, handverk, matarmenning, 

athafnalíf, iðnaður o.s.frv. (sama heimild).  Það er því mikilvægt fyrir dreifbýlisstaði 

að finna sín sérkenni og hafa þau skýr í allri markaðssetningu í ferðaþjónustu. Þannig 

geta þau laðað að fólk sem hefur áhuga á því sem svæðið hefur upp á að bjóða. Það er 

ekki hægt að þjóna öllum vel, heldur þarf að finna markhópinn. Kröfur um gæði staða 

og þjónustu munu einnig fara vaxandi sérstaklega á þeim áfangastöðum sem 

veraldavanari ferðamenn sækja heim (sama heimild).  

Ferðalög eru einn sterkasti menningarstraumur samtímans og móta bæði 

lífsreynslu einstaklinga sem og menningu staða hér á landi sem og erlendis. Svo að 

staður geti verið sjálfbær áfangastaður þarf hann að vera sjálfum sér samkvæmur og 

til þess þarf ákveðna sjálfsmeðvitund. Þessi sjálfsvitund er grunnurinn að stöðu og 

ímynd staðarins sem áfangastaðar (sama heimild). Þessi sjálfsvitund þýðir að svæði 

þurfa að búa yfir sameiginlegri vitund um menningararf og menningar-minningu til að 
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byggja á markaðssetningu í ferðaþjónustu. Alveg eins og minningar spila mikinn þátt 

í að búa til frásögnina um manns eigið líf. 

Þessa þætti ásamt fleirum er mikilvægt að skoða þegar hugað er að því að 

byggja upp ferðaþjónustuna í Húnaþingi vestra. Einnig verður að skoða til hvaða hóps 

ferðamanna Húnaþing vestra vill höfða til? Vill svæðið höfða til yngra fólks með 

fjölbreyttari afþreyingu, eða til eldri kynslóða sem vilja upplifa ósvikna upplifun og 

gestrisni heimamanna? Er markmiðið að höfða til ferðamanna sem stoppa stutt, eða til 

þeirra sem ætla sér að dvelja í einhvern tíma í Húnaþingi vestra? Það er líka hægt að 

skoða hvern áfangastað út af fyrir sig með þessa þætti í huga. T.d. eins og að byggja 

upp einhverja þjónustu í félagsheimilinu í Víðihlíð fyrir ferðamenn sem stoppa stutt 

og leggja áherslu á að byggja upp öflugt menningarstarf í Félagsheimilinu á 

Hvammstanga fyrir þá bæði heimamenn og ferðamenn sem stoppa í lengri tíma. Í 

Ásbyrgi væri svo hægt að leggja áherslu á ættarmót, þorrablót, jólaböll og aðra 

viðburði og með þessum hætti væru húsin ekki lengur í samkeppni við hvort annað. 

 Samkvæmt alþjóðlega sáttmálanum um menningartengda ferðaþjónustu þá er 

menningararfur breytt hugtak sem tekur til náttúruminja sem og menningarlegs 

umhverfis okkar. Í sáttmálanum er menningararfur skilgreindur sem: landslag, 

sögulegar menjar, staðir og manngerðar byggingar ásamt líffræðilegri fjölbreytni, 

menningarhefðum, vitneskju, þekkingu og lífsreynslu. Af þessari skilgreiningu má 

skilja að til menningararfs teljist ansi margt, og sé í raun það sem gerir tiltekinn stað 

að þeim stað sem hann er, bæði náttúran, sagan, fólkið og menningin. Þar stendur 

jafnframt að menningararfur skráir og tjáir hið langa ferli sögulegrar þróunar og mótar 

þannig eðli fjölbreyttrar þjóðernis- og svæðisbundinnar sjálfsmyndar og er ómissandi 

partur af nútímamenningu (ICOMOS, 1999). 

Sem hlutur eða söluvara sem á að tákna einhverja tiltekna umgjörð 

menningararfs svæðisins þá samanstendur menningararfur ekki af hlutum og vörum 

sem er hægt að velja af handahófi. Menningararfur samanstendur af samfélagslegu 

úrvali hluta og vara sem á sér stað í samræmi við hvernig þessir hlutir eru metnir af 

samfélaginu. Það sem liggur til rótar auðkenningarinnar á því hvað telst vera 

menningararfur, er nokkurskonar sameiginleg arfgeng sannfæring og dómgreind 

samfélagsins um kunnugleika og viðurkenningu um mikilvægi hlutanna sem um ræðir 

(Bessière, 2013). Segja mætti að menningararfur og sagan sé efniviðurinn sem varan 

er búin til úr. Menningararfurinn er þá hráefnið og úr honum eru búin til 

kynningarefni, sýning, kort, matvara eða hvaðeina sem er selt gestum. Um leið skerpa 
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þessar vörur á svæðisbundinni auðkenningu og miðla þekkingu og sýn á menningararf 

og sögu landsins (Lára Magnúsdóttir og Sólveig Ólafsdóttir, 2013) .  

Í Fornminjafræði þekkingar talar Foucault um að orðræða sé í eðli sínu 

skapandi og að í henni verði fyrirbæri til. Þetta er mikilvægasta framlag Foucault til 

skilnings á orðræðu. Jafnframt segir hann orðræðu ekki vera samansafn tákna og 

textabrota heldur sé hún iðkanir sem skapa það sem við tölum um. Á þann hátt verður 

t.d. forsenda þess hvað telst vera menningararfur - orðræðan um menningararf. 

Orðræðan endurspeglar með þessu móti tiltekna merkingu og skipulag og verður 

nátengd þeim sögulega og félagslega tíma sem hún er sprottin úr. Skilningur verður til 

með mótun orðræðunnar og breytist jafnframt samhliða þjóðfélagslegum og 

menningarlegum breytingum (Kristín Björnsdóttir, 2013).  

Mörg listaverk eru byggð á persónulegri lífsreynslu listamanna. Verkin eru þó 

á sama tíma skrásetning á umheiminum og rannsókn á skynjun almennt. Á þann hátt 

er það ekki raunveruleikinn á bak við verkið sjálft sem skiptir máli, heldur hvernig 

verkið birtist í skynrænni reynslu áhorfandans, sem er ávallt háð þessum sömu 

menningarlegu breytingum og endurspegla tiltekna merkingu á sama hátt og hugtakið 

menningararfur. Því mætti segja að öll merking er bundin á sama hátt, einnig hvað 

varðar félagsheimilin og tengingu þeirra við menningararf Húnaþings vestra.  Þessi 

hús eru í eðli sínu kannski ekkert merkileg og menningararfurinn liggur ekki falinn í 

húsunum sjálfum á áþreifanlegan hátt. Menningararfurinn er óáþreifanlegur. Þessi hús 

eru staðir minninga fólksins, sameiginlegra minninga um þá viðburði, hefðir, venjur, 

siði og starfsemi sem hefur átt sér stað í þessum húsum og um leið minningar 

menningarsamfélagsins Húnaþings vestra í heild.  

 

3.3.1 Húnaþing vestra: hliðið að Norðurlandi vestra 

Á Norðurlandi vestra er sterk menningararfleifð og mikið um sögutengdan iðnað og 

þjónustu (Árni Ragnarsson, 2014). En ef maður skoðar Húnaþing vestra eitt og sér, 

hvaða sérkenni, menningararfleifð og saga stendur uppúr? 

Það er ekki mikið vitað um svæðið sem Húnaþing vestra nær til fyrr á öldum 

og fram að siðaskiptum eru heimildir nær eingöngu tvennskonar, þ.e. Íslendingasögur 

og svo ýmsar upplýsingar í fornbréfasafni. Í Landnámu er sagt frá Miðfjarðar-Skeggja 

sem bjó að Reykjum í Miðfirði og er hann þar talinn með einum helstu höfðingjum 

landsins um 930 ásamt Merði gígju.  Um Miðfjarðar-Skeggja má lesa í hinum ýmsu 
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sögum þar sem Miðfjörður er sögusviðið, s.s. Kormákssögu, Bárðarsögu Snæfellsáss, 

Þórðar sögu hreðu og víðar.  Ekki er hægt að segja að það finnist mikið af 

fróðleiksmolum um svæðið í þessum sögum og lítið er um að lífsháttum og lífskjörum 

sé lýst með beinum hætti. Á landnámsöld og síðar hafa miðfirðingar af mörgum þótt 

óbilgjarnir og létu þeir ekki hlut sinn fyrir hverjum sem er. Má þar fremstan nefna 

Grettir Ásmundarson frá Bjargi í Miðfirði (Steingrímur Steinþórsson, 1995).  

Í Húnaþingi vestra má finna fjölbreytta afþreyingu og þá sérstaklega á 

sumarmánuðunum. Vetrarferðamennskan er eitthvað að byggjast upp á svæðinu en 

það er ekki ennþá nógu mikil aðsókn til að halda mikilli starfsemi í gangi (munnleg 

heimild, Unnur). Það eru margir athyglisverðir staðir í Húnaþingi vestra og allvíða má 

finna fjölbreytta möguleika til útivistar, þó nokkra sögustaði og fallega og 

margbreytilega náttúru og fjölbreytt dýralíf.  Hægt er að fara í siglingar, fuglaskoðun, 

stangveiði, göngur, hestaferðir o.fl. Á Stóru Ásgeirsá er rekin hestaleiga og 

húsdýragarður. Handverkshefð er mikil í Húnaþingi vestra og má finna þar 

handverkshús og gallerí. Á Hvammstanga er verslunarminjasafn og á Reykjum í 

Miðfirði er Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna (Ferðamálafélag V-

Húnavatnssýslu, e.d. a).  Upplýsingamiðstöð ferðamanna er staðsett í Selasetri Íslands 

á Hvammstanga. Þar veitir starfsfólk upplýsingar um áhugaverða staði og hvar sé best 

að sjá seli. Til viðbótar við safnið sjálft eru stundaðar rannsóknir á sviði líffræði og 

ferðamála og í andyrinu er minjagripaverslun með vörur sem tengjast selum, en einnig 

má þar finna fjölbreytt úrval af íslenskri hönnun.  Það kom upp hugmynd í einu 

viðtalinu hvort það gæti verið sniðugt að hafa upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn í 

Víðihlíð til viðbótar við einhverja aðra starfsemi þar sem staðurinn er hliðið að 

norðurlandi vestra og vangaveltur í kringum það hvort það tæki hugsanlega af 

starfseminni á Selasetrinu. Spurning hvort það væru einmitt ekki bara fleiri sem 

myndu nýta sér miðstöðina, þ.e. það myndu bara bætast við fleiri en ekki taka frá 

hinni, þar sem þessi miðstöð gæti þjónað þeim ferðamönnum sem ætla ekki að leggja 

leið sína inn á Hvammstanga. Einnig gæti þessi upplýsingamiðstöð þjónað því 

hlutverki að vera upplýsingamiðstöð fyrir allt Norðurland vestra þar sem Húnaþing 

vestra er hliðið að Norðurlandi vestra (munnleg heimild, Anna).  

 Á Hvammstanga opnaði nýlega veitingastaðurinn Sjávarborg í sama húsi og 

Selasetrið er staðsett í, en áður en sá staður opnaði var enginn staður þar sem hægt var 

að kaupa veitingar á veturnar. Á Hvammstanga og á svæðinu í kring má finna nokkur 

gistiheimili og hótel, og nýlega opnaði stórt heilsárshótel í gamla barnaskólanum á 
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Laugarbakka, en áður hafði verið rekið Eddu hótel þar á sumrin. Hugsanlegt er að 

félagsheimlið Ásbyrgi gæti bætt einhverju við þá þjónustu sem er rekin þar og einnig 

gæti sá möguleiki að gista í hótelherbergi í nágrenninu á ættarmóti aukið enn fremur á 

vinsældir Ásbyrgis sem vettvang fyrir ættarmót. Á Hvammstanga má svo finna 

tjaldsvæði, sundlaug, íþróttahús, kaupfélagið, apótek, vínbúð o.fl. þjónustuþættir sem 

gott er að hafa þegar byggja á upp ferðaþjónustu á svæðinu. 

Selurinn, líklega eitt helsta aðdráttarafl svæðisins, er dæmi um hvernig hefur 

verið byggt markvisst á ákveðnu sérkenni til að byggja upp ímynd staðar sem 

áfangastaðar. Það eru eflaust margir sem leggja leið sína á Vatnsnesið eingöngu til að 

berja selinn augum, enda mjög gaman að geta séð selina í mestu makindum þarna í 

sínu náttúrulega umhverfi, þar sem þeim virðist enginn uggur stafa af okkur 

mannfólkinu. Þessi upplifun er svo studd með Selasetrinu og þeirri starfsemi sem 

fram fer þar.  

Þegar gengið er út á drangann þar sem selirnir eru, liggur leiðin fram hjá 

Illugastöðum, sem er þekktur sögustaður og ættaróðal. Þar áttu sér stað afdrifaríkir 

atburðir sem leiddu til seinustu aftökunnar á Íslandi. Það voru Friðrik Sigurðarson og 

Agnes Magnúsdóttir sem voru tekin af lífi þann 12. janúar 1830 fyrir morðið á Natani 

Ketilsyni og Pétri Jónssyni. Morðin á Illugastöðum áttu sér stað þann 14. mars  árið 

1828 á heimili Natans, á Illugastöðum en þessa örlagaríku nótt drápu Friðrik 

Sigurðarson, Agnes Magnúsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir Natan og Pétur, sem 

var gestkomandi á bænum. Morðið er fyrir löngu orðið landsþekkt og hefur ratað inn í 

dægurmenningu Íslendinga á ýmsan hátt og uppi hafa verið þó nokkrar tilgátur um 

aðdraganda og ástæður þess að þremenningarnir vildu Natan feigan. T.d. var gerð 

kvikmynd sem var byggð á þessum atburðum og einnig hafa þeir verið Bubba 

Morthens yrkisefni (Steinunn Guðmundardóttir, 2013). Nú síðustu jól voru þessir 

atburðir efniviður í skáldsöguna Náðarstund, en í henni dregur hin ástralska Hannah 

Kent upp mynd af harðri lífsbaráttu Agnesar og seinustu mánuðuðunum í lífi hennar 

fyrir aftökuna.  Agnes og Friðrik voru tekin af lífi í Vatnsdalshólum þann 12. janúar 

1830. Guðmundur bróðir Natans var fenginn til að höggva þau og voru þau grafin í 

óvígðri jörðu. 100 árum síðar voru þau grafin upp og færð í Tjarnarkirkjugarð á 

Vatnsnesi (Steingrímur Steinþórsson, 1995). Það væri áhugavert ef það væri hægt að 

gera meira úr þessum viðburðum í tengslum við ferðaþjónustuna á svæðinu. Sagan í 

kringum þessa atburði hafa öðlast sjálfstætt líf og veitt listamönnum innblástur og 

eflaust því margir sem gætu haft áhuga á því að skoða eitthvað sem yrði gert í 
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tengslum við þetta. Spurning hvort það væri hægt að hafa einhverja viðburði sem 

tengjast þessu eða einfaldlega setja upp eitthvað söguskilti þar sem atburðirnir áttu sér 

stað. Það er hið minnsta víst að það er vissulega hægt að spila mun meira úr þessu 

heldur en gert er í dag.  

 Eins og áður var komið að er mikil og fjölbreytt náttúrufegurð sem einkennir 

Húnaþingi vestra. Tignarleg fjöll, grösóttir dalir og vogskornar strandir - og fugla og 

dýralífið með selinn í broddi fylkingar sem eitt af helstu sérkennum svæðisins. 

Nokkrar af bestu laxveiðiám landsins má finna þarna í sveitarfélaginu, m.a. Víðidalsá, 

Hrútafjarðará og Miðfjarðará en þær eru allar á lista yfir 75 aflahæstu veiðárnar árið 

2015 og er sú síðastnefnda þar í öðru sæti. Fjöldi silungavatna er einnig að finna á 

svæðinu og má þar nefna vötnin á Arnarvatnsheiði, Vesturhópsvatn og Hópið 

(Landsamband veiðifélaga, 2015). Á meðal vinsælustu náttúruperlna eru Kolugljúfur 

og Kolufossar í Víðidal, Hvítserkur við Vatnsnes og Borgarvirki í Vesturhópi 

(Ferðamálafélag V-Húnavatnssýslu, e.d. b). Það verður því enginn náttúruunnandi 

svikinn að gera sér ferð í Húnaþing vestra og það er í raun með ólíkindum hversu 

mikla fjölbreytni er að finna á jafn litlu landsvæði og raun ber vitni.  
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III. Hluti – Umfjöllun um félagsheimilin í Húnaþingi vestra 

 

4. Minningar um hús sem eitt sinn voru 

 

4.1 Félagsheimili á Íslandi 

Félagsheimili voru miðstöð félags- og menningarstarfs á fyrri hluta 20. aldar og hafa 

þessi hús oft á tíðum einstakt menningarsögulegt og tilfinningalegt gildi, sér í lagi 

fyrir eldri kynslóðir sem tengja margar dýrmætar minningar og gleðistundir því sem 

þar fór fram.   

Það var á fyrstu áratugum 20. aldar sem fjöldi funda- og samkomuhúsa hóf að 

rísa í flestum byggðum fyrir tilstilli ungmennafélaga. Frumkvæði og framtak 

ungmennafélaga réðu mestu þar um að þessi hús urðu að veruleika en sveitastjórnir og 

önnur félög eins og t.d. kvenfélög lögðu oft hendur á plóg eða komu inn í stækkanir 

húsanna (Gláma-Kím, 2010).  

Árið 1907 voru landssamtök ungmennafélaganna á Íslandi stofnuð undir 

kjörorðinu ræktun lýðs og lands og var eitt af fystu baráttumálum samtakanna að bæta 

aðstæður til félagsstarfa. Mörg félög réðust í að reisa sér samkomuhús stuttu eftir 

stofnun, þrátt fyrir lítil efni. Fyrstu húsin voru flest lítil og af vanefnum gerð og skipti 

sköpum um byggingu þeirra sjálfboðavinna félagsmanna (sama heimild).   

Fram undir miðbik síðustu aldar voru húsin reist með það að markmiði að geta 

nýst undir ýmislegt félags- og fræðslustarf og einstaklingar og félagasamtök 

sameinuðust í því að byggja húsin upp á hverjum stað með fjárframlögum og 

sjálfboðavinnu. Eignaraðild skiptist eftir framlagi þessara félagasamtaka og 

sveitarfélaga (Hringur – Atvinnuþróunarfélag Skagafjarðar hf., 2000). 

En tímarnir breytast og mennirnir með. Um og eftir miðbik 20. aldar óx 

velmegun um mest allt landið. Í Húnþingi og víðar hófu torfbæir að víkja fyrir 

nútímalegri byggingum með meiri þægindum. Húsin og tilgangur þeirra þróaðist með 

breyttum tíðaranda enda húsin börn síns tíma. Ríkari krafa var gerð um aðstöðu 

menningar- og skemmtanastarfs í sveitunum og húsin voru mörg stækkuð. Það var 

bætt við leiksviðum, anddyrum og betri salernisaðstöðu (oft á tíðum var ekki 

salernisaðstaða í húsunum). Lög voru sett á um félagsheimili og um 
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Félagsheimilasjóð, en hlutverk sjóðsins var að veita fjárstuðning til að reisa 

félagsheimili. Sjóðurinn var fjármagnaður úr ríkissjóði með svokölluðum 

skemmtanaskatti (Gláma-Kím, 2010).  

Á 6., 7. og 8. áratug 20. aldar risu með tilstyrk sjóðsins um land allt stór og 

myndarleg samkomuhús sem komu í stað gömlu fundarhúsanna. Einnig var byggt við 

eldri hús í sumum tilfellum, en algengara var að húsin væru tekin til annarra nota eða 

rifin. Árið 1950 kom út leiðbeiningarit á vegum menntamálaráðuneytisins með 

teikningum af mismunandi gerðum slíkra húsa en það voru arkitektarnir Gísli 

Halldórsson og Bárður Ísleifsson sem gerðu þetta rit. Þeir hönnuðu mörg 

félagsheimili sem voru byggð í kjölfarið (sama heimild).  

Í dag hafa rekstrarforsendur þessara húsa breyst mikið. Viðhorf hafa breyst, 

samgöngur og fjarskipti er gjörólík því sem áður var, fólki í sveitum hefur fækkað 

mikið og sveitarfélög hafa sameinast. Einnig hefur starfsemi ungmennafélaga víða 

lagst af og starfsemi kvenfélaga er minni og/eða hefur breyst (Hringur – 

Atvinnuþróunarfélag Skagafjarðar hf., 2000).  

Á gullárum sveitaballanna höfðu félagsheimilin nýst vel undir dansleiki og 

aðrar skemmtanir en í dag hefur framboð af skemmtun stóraukist með tilkomu 

vínveitinga- og skemmtistaða. Samkomum, skemmtunum og uppákomum á vegum 

félagsheimilanna hefur því fækkað eftir því. Á síðustu árum hefur vinnutími almennt 

styst og samhliða því hefur orðið mikil breyting á frítíma fólks. Fólk hefur meiri tíma 

til frístunda og möguleikar á afþreyingu hafa stóraukist með tilkomu einkaaðila inn í 

þennan geira. Kröfur um gæði og fagmennsku á þeirri þjónustu sem er veitt á sviði 

frítímans hefur einnig aukist til muna. Fjöldi fyrirtækja og fólks starfar í 

afþreyingariðnaðnum og keppast um athygli fólks í frítíma þess. Einnig hefur 

stofnunum og starfsfólki hjá ríkinu og sveitarfélögum sem sjá um að veita fólki 

þjónustu á sviði íþrótta-, félags-, tómstunda- og menningarmála aukist mikið (sama 

heimild). Að öllu þessu gefnu þá er hægara sagt en gert að húsin þjóni ennþá 

upprunalegum tilgangi sínum, sér í lagi þegar sveitarfélög og stofnanir þurfa taka tillit 

til samkeppnissjónarmiða til að vinna ekki gegn framgangi einkafyrirtækja á 

svæðunum (munnleg heimild, Unnur).   

Þegar saga félagsheimila á Íslandi er rakin þá má sjá að það hefur mikið vatn 

runnið til sjávar og margt breyst hvað varðar aðgengi og framboð fyrir almenning á 

skemmtun, félags- og menningarstarfi. Þegar fyrstu húsin risu þjónuðu húsin þeim 

tilgangi að vera miðstöð fræðslu- og félagslífs í sveitinni. Um miðbik 20. aldar 
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breyttust þau í að vera miðstöð skemmtana- og menningarlífs sveitunga og allt fram 

yfir gullár sveitaballanna. Undir lok 20. aldarinnar var margt breytt á landsbyggðinni, 

fólki hafði fækkað og sveitarfélög höfðu sameinast. Mörg sveitarfélög „sátu þá uppi“ 

með fleiri en eitt félagsheimili á sínu framfæri og viðburðum í húsunum hafði fækkað 

svo um munaði og mikið til færst yfir til einkaaðila.  

Hlutverk, rekstur og eignarhald félagsheimila er í dag með mismunandi hætti á 

milli sveitarfélaga á landinu. Fyrir utan hefðbundna starfsemi sem hefur viðhaldist í 

einhverjum félagsheimilum,  hafa húsin allvíða fengið nýtt hlutverk. T.d. hafa þau 

verið seld, þeim breytt í setur af ýmsu tagi eða vinnustofur fyrir listamenn (Gláma-

Kím, 2010; Hringur – Atvinnuþróunarfélag Skagafjarðar hf., 2000; Signý Leifsdóttir, 

2010).  

Árið 1999 fól ríkisstjórnin menntamálaráðherra að skipa nefnd til að 

endurskoða lög um félagsheimili frá 1970. Hlutverk nefndar þessarar var að undirbúa 

tillögur um byggingu sérstakra menningarhúsa á landsbyggðinni. Tilgangur þessara 

menningarhúsa átti að vera að skapa nútímalega aðstöðu fyrir fjölbreytt 

menningarstarf (Menntamálaráðuneytið, 1999). Menningarhúsunum átti að vera ætlað 

að vinna gegn brottflutningi fólks úr dreifðum byggðum þar sem aðgengi fólks að 

fjölbreyttri menningarstarfsemi er mikilvægur þáttur þegar kemur að ákvörðun um 

búsetu. Á sumum stöðum var áætlað að byggja ný hús fyrir starfsemina en á öðrum 

stöðum átti að nýta hús sem voru þegar fyrir hendi, þ.á.m. félagsheimili 

(Menningarhús á landsbyggðinni , 1999).  

Við sameiningu sveitarfélaga í Skagafirði árið 1998 eignaðist hið nýstofnaða 

sveitarfélag Skagafjörður níu félagsheimili. Árið 2009 opnaði félagsheimilið 

Miðgarður í Varmahlíð sem menningarhús eftir miklar breytingar og tilkostnað. 

Hlutverk hússins er að vera tónlistarhús sem tekur 300 manns í sæti en í Varmahlíð 

búa einungis 130 manns. Bifröst á Sauðárkróki var einnig gert upp, en því var breytt í 

kvikmynda- og leikhús með föst sæti (Signý Leifsdóttir, 2010).  

Samkvæmt því sem Signý Leifsdóttir segir í meistararitgerð sinni - sem fjallar 

um uppbyggingu, stefnumótun og framtíð menningarhúsa og félagsheimila í 

Skagafirði - þá þjónar Miðgarður að mestu sama tilgangi og áður. Segir hún 

nafnabreytinguna helst til þjóna þeim tilgangi að breyta ímynd hússins en þó feli 

hugtökin félagsheimili og menningarhús nánast í sér sömu merkingu. Telur hún að 

framtíð félagsheimila í Skagafirði velta mest á stefnumótun og að unnin sé forskrifuð 
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stefna fyrir öll húsin. Einnig telur hún mikilvægt að vinna náið með nærsveitungum 

um stefnu og framtíð hvers félagsheimilis (Signý Leifsdóttir, 2010). 

 

4.2 Félagsheimilin í Húnaþingi vestra  

„ . . . það deyja ekki nógu margir til að reksturinn standi undir sér “ (munnleg heimild, 

Unnur) 

 

4.2.1 Félagsheimilið Ásbyrgi 

„Félagsheimilið Ásbyrgi, miðstöð ættarmóta“ (Einherji. (1996, júní). 

 

Félagsheimilið Ásbyrgi er staðsett á Laugarbakka í Miðfirði (tilheyrði áður 

Torfustaðahrepp) og var byggt árið 1933 sem samkomuhús fyrir ungmennafélagið 

Grettir. Húsið var upprunalega steinsteypuhús með mænisþaki og var hæð og kjallari 

með litlu anddyri. Í dag er húsið nánast óþekkjanlegt frá upprunalegu útliti. Árið 1944 

var húsið stækkað og byggt við húsið sundlaug, arkitektinn Guðjón Samúelsson gerði 

þær teikningar. Árið 1956-59 var enn bætt við húsið en þá var byggt leiksvið og 

búningsklefar og árið 1965-66 var húsið enn stækkað. Halldór Halldórsson arkitekt 

gerði teikningar fyrir þær stækkanir (Gláma-Kíma, 2010). Í dag er búið að loka fyrir 

sundlaugina með timburpalli og setja tvo heita potta. Í kjallaranum er mikið flæmi 

sem er ekki mikið nýtt í dag en þar er einnig íbúð fyrir rekstraraðila.  

 

Eignarhlutföll Ásbyrgis eru eftirfarandi:  

• Ungmennafélagið Grettir 35% 

• Kvenfélagið Iðja 10% 

• Húnaþing vestra 55% 

 

Ásbyrgi er sæmilega statt miðað við hin félagsheimilin og er í mikilli notkun á sumrin 

þar sem það er mjög vinsælt fyrir ættarmót. Í Ásbyrgi er starfandi rekstraraðili, sem 

hefur samkvæmt húsaleigu- og verksamningi frá árinu 2014 umsjón með húsinu og 

sér um daglegan rekstur félagsheimilisins, þar með talið bókanir á húsinu og útgáfu 

reikninga. Rekstraraðilinn sér um þrif á húsinu og fylgist með viðhaldi og lætur 
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húsnefnd vita ef nauðsynlegt er að ráðast í einhverjar stærri framkvæmdir en greiðir 

annars allan rekstrar- og viðhaldskostnað. Verktaki fær greitt tvisvar á ári 15% af 

innkomu frá eignaraðilum annars vegar og leigutekjum félagsheimilisins hins vegar. 

Rekstraraðili hefur því beinan hag af rekstrarafkomu hússins. Þetta er breytt 

fyrirkomulag frá því sem áður var, en þá leigði rekstraraðili húsið fyrir fasta upphæð 

og framleigði. Tekjur Ásbyrgis árið 2013 voru 2.420.461 kr. Af því voru leigutekjur 

sem komu frá rekstraraðila 300.000 kr. og leigutekjur vegna leigu til sláturhússins 

630.000 kr. Aðrar tekur komu frá eigendum og í formi styrkja frá Sveitarfélaginu. 

Tekjur umfram gjöld árið 2013 í ársreikningi Ásbyrgis voru 441.873.  

 

„Fyrstu árin var mikið meira félagslíf hérna. Það voru haldnir skemmtifundir þar sem 

var lesið upp og haldnar ræður og ýmislegt annað“ (munnleg heimild, Guðmundur). 

 

Í gegnum árin hefur tilgangurinn og notkunin á félagsheimilinu Ásbyrgi breyst mikið. 

Fyrstu árin var ungmennafélagið Grettir eingöngu með starfsemina, eins og venjan 

var með félagsheimilin og opinber tilgangur hússins var að halda fundi og æfa 

ræðumennsku ásamt því að halda opinberar skemmtanir öðru hvoru. Illugi blað 

ungmennafélagsins var lesið upp á félagsfundum en í því voru skemmti- og 

fréttapistlar (Sigurður J. Líndal og Stefán Jónsson, e.d.). „Í dag fær fólk allar fréttir 

bara í gegnum tölvuna“ (munnleg heimild, Guðmundur). Í Ásbyrgi var einnig 

barnaskóli í mörg ár eða allt þar til Laugarbakkaskóli var byggður. Ungmennafélagið 

Grettir var stofnað 4. nóvember árið 1928 og var félagasvæðið Ytri-

Torfustaðahreppur og næsta nágrenni. Mikil áhersla var lögð á félagsfundina fyrstu 

starfsár félagsins sem höfðu þann tilgang að æfa opinbera framkomu og vera til 

skemmtunar. Á öllum fundum voru einhver skemmtiatriði eins og t.d. söngur, 

gamanleikir, upplestur og dans en með tímanum dró smátt úr málfundunum þar til 

þeir lognuðust út af. Á fyrstu fundunum var meðal þeirra mála sem var til umræðu og 

algjör samhugur ríkti um meðal félagsmanna, var bygging samkomuhúss. Það var þó 

við ramman reip að draga fyrst um sinn því félagið var fjármunum snautt og bændur í 

kring voru ekki einhuga um nauðsyn þessarar byggingu (Sigurður J. Líndal og Stefán 

Jónsson, e.d.).  

Þegar það var farið í að byggja við húsið þá komu sveitarfélagið og kvenfélagið 

inn í reksturinn til að létta undir. Viðbyggingarnar voru byggðar í tveimur áföngum, 

árið 1944 var byggð steypt sundlaug við húsið og þegar lög um félagsheimili höfðu 
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tekið gildi þá var byggt við húsið leiksvið, fundarherbergi og búningsherbergi við 

sundlaugina. (Sigurður J. Líndal og Stefán Jónsson, e.d.).  Upprunalega var salurinn 

bara þar sem dansgólfið er. Reksturinn gekk vel, bæði vegna þess að fólk vann alla 

vinnu í sjálfboðastarfi og vegna þess að það voru ekki jafn miklar kröfur þá. Það voru 

haldnar sýningar og skemmtanir og fólkið gaf alla vinnuna. Núna er öll vinnan á færra 

fólki (munnleg heimild, Guðmundur).  

 
Þeir sem fara í þetta [hússtjórnina] eru hissa á hvað þetta er mikil vinna og sáralítill hluti 

vinnunnar fer fram á fundunum. . . að vinna svona upp gerist varla í sjálfboðastarfi . . . þetta 

tekur svo mikinn tíma. Það þarf að vera einn rekstraraðili sem sér um framkvæmdastjórn. 

Framkvæmdastjóri sem sér um reksturinn og er ábyrgur fyrir honum. Svona eins fyrirkomulag 

og hefur verið í Ásbyrgi (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Í dag eru skemmtanir bara einu sinni til tvisar á ári fyrir utan þorrablótið.  

Ungmennafélögin, sem voru uppspretta félagslífs í sveitinni,  voru mjög virk og það 

voru haldin böll hverja einustu helgi á sumrin. Í dag er fólk ekki jafn duglegt að mæta 

á samkomur sem eru haldnar og eftir að sjónvarpið kom þá dró mikið úr þessum 

samkomum og viðburðum sem voru haldnir í Ásbyrgi. „Það er nauðsynlegt að hafa 

svona hús fyrir samfélagið, sem samkomustað aðallega“ (munnleg heimild, 

Guðmundur). 

 

4.2.2 Félagsheimilið Víðihlíð 

Félagsheimilið Víðihlíð var byggt í landi Auðunnarstaða í Víðidal (tilheyrði áður 

Þorkelshólshrepp) árið 1938 sem samkomuhús ungmennafélagsins Víðirs. 

Upprunalega var húsið einlyft steinsteypuhús með mænisþaki. Árið 1956-65 var húsið 

stækkað og endurbætt, en Teiknistofan sá um hönnun á þeim breytingum (Gláma-

Kíma, 2010).  

 

Eignarhlutföll Víðihlíðar eru eftirfarandi:  

• Ungmennafélagið Víðir 45% 

• Kvenfélagið Freyja 10% 

• Húnaþing vestra 45% 
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Félagsheimilið í Víðihlíð telst vera verst statt af félagsheimilunum þremur. Í 

ársreikningi hússins frá árinu 2013 kemur fram að rekstrartekjur alls hafi verið 

1.563.626. Þar af  voru húsaleigutekjur 650.000 en framlög frá eigendum 903.803. 

Afkoma ársins fyrir fyrningar var – 50.687 kr.   
Ungmennafélagið Víðir í Víðidal var stofnað 26. janúar árið 1930 og fljótlega 

eftir það var farið að huga að byggingu samkomuhúss. Í 2. grein laga 

ungmennafélagsins segir að tilgangur félagsins hafi verið að: a) efla og vernda 

íslenskt þjóðerni, mál og menningu og b) vinna að andlegum framförum og 

verklegum framkvæmdum s.s. byggingu samkomuhúss. Áður en húsið var byggt stóð 

félagið að hinum ýmsu skemmtunum og hafði m.a. sett upp danspall í einstöku 

umhverfi hjá svokölluðum Kerum við Fitjá og voru þar skemmtanir á sumrin í nokkur 

ár (Ólafur B. Óskarsson, 1970).  

Það voru ekki allir á eitt sáttir um hvar ætti að byggja félagsheimilið og í 

fyrstu komu þrír til fjórir staðir til greina. Að lokum náðist sátt að byggja á landi 

Auðunnarstaða í Víðidal. Árið 1938 reis svo húsið í þeirri mynd sem að nú er 

danssalurinn í félagsheimilinu og hélt ungmennafélagið sinn fyrsta fund í húsinu árið 

1939. Í gegnum árin hafa verið gerðar ýmsar stækkanir. Árið 1956 var byrjað á 

viðbyggingu. Fyrst kom andyrið, íbúðin á efri hæðinni og svæðið þeim megin í húsinu 

og árið 1964 var svo sviðið byggt. Ungmennafélagið átti í fyrstu allt húsið en hinir 

eignarhaldsaðilar komu inn í stækkanirnar. Það var mikil samstaða í hreppnum að 

koma samkomuhúsinu upp og var öll vinna við það mikið til unnin í sjálfboðavinnu. Í 

gegnum árin hefur þetta haldist svona og hafa t.d. nánast öll störf á böllunum í 

gegnum tíðina verið unnin í sjálfboðastarfi (munnleg heimild, Ólafur). 

Félagsheimilið Víðihlíð er mjög vel staðsett við þjóðveg 1. Það er með stóran 

sal sem gæti verið sýningarsalur, rúmgott andyri með móttöku og salernum og svo er 

ágæt veitinga- og kaffiaðstaða með veitingaleyfi. Í húsinu er stórt og mikið svið sem 

er heldur rýmra en í mörgum húsum í áþekkri stærð en í Ásbyrgi er sviðið t.d. mun 

minna. Undir sviðinu er stór kjallari sem væri m.a. hægt að nýta undir geymslur en 

sem hefur verið leigður út fyrir ýmislegt annað í gegnum árin. Á efri hæð hússins er 

íbúð sem er í fastri útleigu. Í ársreikningi Víðihlíðar fyrir árið 2013 kemur fram að 

húsaleigan var 74.000 kr. fyrir allt árið, en árið 2012 var leigan 246.410 kr og hefur 

því leigan lækkað um 172.410 kr. á milli ára.  

Það er ekki hitaveita í húsinu og varmadælurnar sem eru orðnar gamlar og 

lúnar eru oft á tíðum bilaðar. Þetta breytir miklu hvað reksturinn varðar og það er 
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mikið búið að kvarta undan kulda á fundum í Víðihlíð. Það er líka galli á dælunum og 

það hvín það mikið í þeim að það þarf að slökkva á þeim á fundum. Það er áætlað að 

hitaveita komi í Víðidalinn árið 2016 og mun það tvímælalaust skapa fleiri möguleika 

hvað varðar nýtingu á félagsheimilinu og breyta viðhorfum á svæðinu í kring.  

Fundum hefur fækkað, það er m.a. vegna þess að það er komin betri aðstaða á 

ferðaþjónustustöðum sem eru bæði með fína aðstöðu og þar sem veitingasalan er á 

staðnum. Það er því hagstæðara fyrir þá sem eru með fundi og ætla vera með 

kaffiveitingar að vera á ferðaþjónustustöðum. Í Víðihlíð vantar einnig upp á ýmislegt 

hvað varðar tæknimál, það er t.d. enginn skjávarpi á staðnum.  

 

„Ef Víðdælingar hefðu verið duglegri að framleiða [börn] þá hefði þetta [leikskólinn] 

kannski getað haldið áfram . . . en það er nú bara eins og það er“ (munnleg heimild, 

Ólafur).  

 

Ýmis starfsemi hefur verið rekin í húsinu í gegnum tíðina. Staðsetningin á húsinu, þ.e. 

að vera við þjóðveginn hefur í för með sér ýmsa kosti sem og ókosti. Húsið hentar t.d. 

síður en Ásbyrgi fyrir ættarmót  þar sem það er alveg í vegkantinum og því ekki 

sérlega hentugt að vera þarna með börn að leik. Það hafa þó verið eitt og eitt ættarmót 

haldin í Víðihlíð og eitthvað af fundum. Það var líka rekinn leikskóli um nokkurt 

skeið í húsinu en svo voru Víðdælingar ekki nógu duglegir að framleiða og börnum 

fækkaði. Þau ár sem leikskólinn var starfandi studdi það vel við húsið, það komu 

fastar tekjur og það var hægt að gera átak í viðhaldi og það var m.a. gerður garður 

fyrir börnin.  Margvísleg önnur starfsemi hefur verið í húsinu. Um tíma fór t.d. fram 

grunnskólakennsla í húsinu. Saumastofan Borg var rekin í kjallaranum fyrst um sinn 

eftir að hún var stofnuð árið 1977 og svo aftur í kringum aldarmótin. Svo var 

kjallarinn um nokkra ára skeið einnig nýttur sem geymsla fyrir bókasafnið (munnleg 

heimild, Gjörðabók húsnefndar; Tíminn, 1977).  

Íbúum í Víðidal og á svæðinu þarna í kring hefur fækkað töluvert síðustu ár. 

Þeir voru um og yfir 200 manns þegar húsið var stækkað árið 1956 en hafði fækkað 

niður í um 130 við sameiningu sveitarfélagsins. Það hefur sjálfsagt minnkað eitthvað 

síðan þá en um fjöldann er erfitt að segja nákvæmlega þar sem það er eingöngu ein 

íbúaskrá  haldin yfir sveitarfélagið allt (munnleg heimild, Ólafur). 

Í gjörðarbók félagsheimilisins stendur að árið 2013 hafi komið til greina að 

skoða möguleika á því að N1 muni koma upp bensínstöð við félagsheimilið í stað 
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þess að endurnýja aðstöðu í Víðigerði. Ákveðið var að kanna þessi mál og lýsti 

nefndin sig jákvæða gagnvart hugmyndinni og að mikilvægt væri að hafa slíka 

starfsemi á svæðinu.  

 

4.2.3 Félagsheimilið á Hvammstanga 

Ungmennafélagið Kormákur átti frumkvæðið að því að hefja viðræður um og ýta svo 

á eftir því að Félagsheimilið á Hvammstanga yrði byggt. Árið 1963 var fyrsta 

skóflustungan að nýju félagsheimili svo tekin og árið 1969 var húsið vígt, en neðri 

hæð hússins var þó tekin í notkun árið 1967. Að byggingunni stóðu 

Hvammstangahreppur, Kirkjuhvammshreppur, Vestur-Húnavatnssýsla, kvenfélögin 

Björk og Sigurósk, Verkalýðsfélagið Hvöt,  Ungmennafélagið Kormákur og 

Hestamannafélagið Þytur. Húsið var teiknað af Stefáni Jónssyni og Bárði Daníelssyni.  

Neðri hæðin er 600 fermetrar og var þar í upphafi skrifstofa Hvammstangahrepps, 

herbergi fyrir húsvörð, fundarherbergi, samkomusalur, æfingaleiksvið og svo var 

hérðaðsbókasafnið staðsett þar í einhver ár. Í dag er neðri hæðin leigð út og er 

dreifnám Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra m.a. með aðstöðu þar ásamt fleirum.   

 Efri hæð hússins er 630 fermetrar. Þar er aðal samkomusalurinn sem rúmar 

190 manns í sæti og stúka/svalir fyrir 75 manns í sæti (Friðrik G. Olgeirsson og 

Steingrímur Steinþórsson, 2008).  Inn af svölunum er herbergi með fornláta 

kvikmyndasýningarvélum sem hafa verið þarna frá upphafi og eru einar af fáum 

slíkum vélum sem eftir eru á landinu (munnleg heimild, Oddur). Það væri mjög 

áhugavert að reyna nýta þessar vélar á einhvern hátt, vera t.d. með 

kvikmyndasýningar í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands, hafa kvikmyndahátíð 

o.s.frv.  Fyrir framan samkomusalinn er stór forstofa og andyri, veitingasalur með 

eldhúsi, fatahengi og snyrtingu. Inn af samkomusalnum er svo stórt og mikið svið og 

búningsherbergi bak við það (Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steinþórsson, 

2008).  
 

Grein sem birtist í blaðinu Íslendingur þriðjudaginn 10. september árið  1968: 

 
Í fyrra var tekinn í notkun á Hvammstanga nýr samkomusalur á neðri hæð nýs félagsheimilis, 

sem þar er verið að byggja. Ennfremur flutti þangað Bókasafn Vestur-Húnavatnssýslu. Smátt og 

smátt er unnið að áframhaldandi framkvæmdum við félagsheimilið, en á efri hæð þess verður 

stór samkomusalur ásamt tilheyrandi aðstöðu. Komið hefur til tals að reka í félagsheimilinu 
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gistihús og greiðasölu, enda er engin slík þjónusta fyrir hendi á staðnum. Félagsheimilið á 

Hvammstanga er þriðja félagsheimili Vestur-Húnvetninga, en hin eru á Laugarbakka og 

Víðihlíð. 

 

Eignarhlutföll Félagsheimilisins eru eftirfarandi:  

• Ungmennafélagið Kormákur 10%  

• Kvenfélagið Björk 4% 

• Húnaþing vestra 86% 

 

Félagsheimilið á Hvammstanga er í mestri notkun yfir árið af húsunum þremur. 

Samkvæmt ársreikningi árið 2013 voru rekstrartekjur 7.413.030 kr. og af því voru 

leigutekjur 7.180.367 kr. Rekstrargjöld voru hins vegar 8.517.401 kr. Laun og tengd 

gjöld voru 2.267.490 kr., viðhald og endurbætur 2.642.180 kr. og annar 

rekstrarkostnaður 3.607.731 kr. Tekjur umfram gjöld voru því -1.104.371 kr. árið. Á 

neðri hæð hússins eru nokkur herbergi og salir leigðir út og er þar rekin ýmis 

starfsemi, t.d. dreifnámið.  

Samkvæmt nokkrum viðmælendum sem var rætt við óformlega í tengslum við 

þetta verkefni þá finnst fólkinu í sveitarfélaginu leigan á félagsheimilunum og þá 

sérstaklega félagsheimilinu á Hvammstanga vera allt of há. Það voru einnig nokkrir 

sem minntust á það í spurningakönnuninni, þ.e. að félagsheimilið ætti að þjónusta 

fólkið á lægra verði. En þessi útleiga er þó langt frá því að ná að reka húsin ef inn í 

það er reiknaður allur kostnaður (munnleg heimild, Jóhann). Á móti kemur að ef að 

leigan væri lægri, þá myndu e.t.v. fleiri leigja. Húsnefnd Félagsheimilisins á 

Hvammstanga hefur gert óformlega verðkönnun á sambærilegum húsum t.d. í bænum 

og miðað við það sem gengur og gerist þá telja þau leiguna vera mjög lága (munnleg 

heimild, Unnur). Í hópviðtalinu var minnst á í samhengi við leiguverð að Ásbyrgi 

hefur verið að sumu leyti að undirbjóða hin félagsheimilin (munnleg heimild, Anna) 

og er þannig jafnvel að hafa viðskipti af hinum félagsheimilunum. Húsin virðast því 

vera í ákveðinni samkeppni við hvort annað í dag og til að leysa úr því þá þyrfti að 

móta sameiginlega stefnu fyrir húsin.  
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4.3 Félags- og menningarlíf vestur Húnvetninga  

„Þó við eigum í basli með félagsheimilin, þá er ekkert allt á niðurleið hjá okkur“ 

(munnleg heimild, Ólafur). 

 

Samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunar sem var gerð í tengslum við þessa 

rannsókn og sem verður fjallað nánar um hér í kaflanum á eftir, þá er fólk almennt 

mjög ánægt með félags- og menningarlífið í Húnaþingi vestra og þegar kemur að 

félagslífi heimamanna er af nægu að taka.  

Í gegnum tíðina hafa íbúar ætíð leitað svölunar á félagsþörf sinni með hinu 

fjölbreyttasta móti. Á fyrri hluta 20. aldar hafði fólk mun betri tíma til að sinna 

félagsmálum heldur en síðar varð og þá var mikil gróska í allri félagsstarfsemi á 

svæðinu. (Sigurður J. Líndal og Stefán Jónsson, e.d.). Aftur í árin er hægt að rekja 

sögu hinna ýmsu félaga sem bera vitni um fjölbreytt félagslíf heimamanna. Það voru 

stofnuð fjölmörg félög, s.s. ungmennafélög, kvenfélög, verkalýðsfélög, 

málfundafélög, leikfélög og ýmis önnur félög sem höfðu það að markmiði sínu að efla 

líkamlegan og andlegan þroska félaga sinna. Íþróttastarf var meira fyrstu árin og var 

að mestu til í höndum ungmennafélaganna. Þetta hefur breyst mikið síðustu ár. Árið 

1910 var Málfundafélag Fremri- Torfustaðahrepps stofnað og starfaði það af miklu 

fjöri uns það rann sitt skeið þremur árum seinna.  Á þessum þremur árum voru haldnir 

20-30 fundir, glíma var iðkuð og málsnilld æfð. Það var stuðlað að stofnun 

lestrarfélags, bindindisfélags og heyforðabúrsfélags. Dagskrá skemmtifundar á 

gamlársdag 1910, sem var skráð í fundargerðarbók var með fjölbreyttasta móti og má 

þar nefna söng, álfadans, glímu, sjónleik, rómverska glímu, dans og leiki.  

 Þessi smáfélög voru flest  skammlíf vegna smæðar og einangrunar sinnar og 

þar sem engin samtök voru til að styðja við starf þeirra. Ungmennafélögin voru svo 

arftakar þessara smáfélaga og innleiddu og byggðu starf sitt um þau félagssvið sem 

þessi litlu félagasamtök voru áður tengd við. Árið 1931 var U.S.V.H., þ.e. 

Ungmennasamband Vestur-Húnvetninga (nafni breytt úr S.U.V.H, Sambandi 

ungmennafélaga Vestur-Húnvetninga árið 1956),  stofnað þar sem sameinaðir kraftar 

ungmennafélaga í Húnaþingi vestra hafa starfað síðan.  Félagsstarfið hélst nokkuð 

svipað fram að stríðsbyrjun en þá fer eitthvað að dofna yfir félagsstarfinu (sama 

heimild). 
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Frá aðalfundi S.U.V.H í Félagsheimilinu Ásbyrgi þann 15. apríl 1941:  

 
Þar sem útlendur her dvelur í landinu, vill fundurinn beina þeirri áskorun til sambandsdeildna að 

þær reyni að hafa skemmtisamkomur sínar með íslenskum og þjóðlegum blæ og leyfi ekki 

mönnum úr breska setuliðinu aðgang að samkomum sínum (Sigurður J. Líndal og Stefán 

Jónsson, e.d., bls. 349). 

 

Þetta var samþykkt samhljóða. 

 

Torfbæir voru óvenju margir á Hvammstanga og einkenndi þetta þjóðlega 

byggingarefni kaupstaðinn fram undir miðja 20. öld. Af fjölda torfbæja má ráða að 

atvinna hafi verið takmörkuð og fjárráð af skornum skammti (Friðrik G. Olgeirsson 

og Steingrímur Steinþórsson, 2008).  Framan af 20. öld var atvinnulífið á 

Hvammstanga einhæft og takmarkað. Kauptúnið byggðist upp sem verslunarþorp 

fyrir nálægar sveitir en sjávarútvegur var lítill. Hvammstangabúar sem ekki voru í 

föstum störfum í verslunum þurftu að hafa sig alla við til að hafa ofan í sig og á (sama 

heimild). Þetta hefur án efa haft áhrif á félags- og menningarlífið hjá fólkinu í 

sveitinni og fólkið þurft að vera sjálfum sér nægt í að skemmta sér og sínum. Fólkið 

sá um að skipuleggja viðburðina og lagði alla vinnuna í þetta í sjálfboðastarfi.   

 

Árið 1962 skrifar Guðmundur Daníelsson rithöfundur um Hvammstanga:  

 
. . . . Hvammstangi [og] er einkennilegt pláss að því leyti, að þar er hvorki útgerð né 

landbúnaður, umferðarþjónusta né iðnaður. Á hverju lifir fólkið þá? Því getur enginn svarað, en 

samt fjölgar fólkinu og byggir kirkjur og félagsheimili og fer í skemmtigöngur suður í 

Vallarhöfða og út með sjó þegar vel viðrar og lifir eins vel og annað fólk í landinu. En hvað 

okkur var tekið vel á Hvammstanga – eins og við værum úr helju heimt, og frú Anna og 

Ingólfur hreppstjóri vilja láta veisluna standa fram á nótt meðan rjómaterturnar endast og 

gestirnir halda höfði. Svona er Hvammstangi: Velkomin undir mitt þak! Og hvað má bjóða þér? 

(Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steinþórsson, 2008, bls. 68). 

 

Þetta segir okkur að eftir miðja 20. öldina hafi orðið skjótar breytingar á 

Hvammstanga og mikil uppbygging. Gömlu útihúsin sem voru á flestöllum bæjum 

ásamt torfbæjunum voru rifin og árið 1963 var fyrsta skóflustungan að nýju glæsilegu 

félagsheimili tekin (Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson).   
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Bernskuspor leiklistarinnar  

Upp úr aldarmótunum 1900 var byrjað að setja upp leikrit í gömlum 

verslunarpakkhúsum á Hvammstanga og laust eftir 1930 var búið til leiksvið í 

þinghúsinu þar sem var byrjað að leika fljótlega á öðrum tug 20. aldar. Ungmenna- og 

kvenfélögin voru driffjöðrin og báru þungann í leikstarfseminni um langt árabil. Oft á 

tíðum var farið með leiksýningarnar í næstu bæjarfélög og stundum um langan veg. 

Árið 1944 lagðist leikstarfsemi af í mörg ár og varð ekki breytinga vart fyrr en búið 

var að byggja Félagsheimilið á Hvammstanga árið 1969. Þá tóku Kvenfélagið Björk 

og Ungmennafélagið Kormákur höndum saman og settu tvö leikverk á svið, 

Músagildruna eftir Agatha Christie og Svefnlausa Brúðgumann eftir Arnold og Bach. 

Með uppfærslu þessara tveggja verka færðist mikill kraftur í leikstarfsemina í bænum 

á ný (Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steinþórsson, 2008). Leikfélag 

ungmennafélagsins Grettis hefur einnig í gegnum árin sett upp margar sýningar.  

 

Tónlistarstarf 

Í Húnaþingi vestra er kraftmikið og virkt tónlistarlíf í dag. Tónlistarskólinn, sem þykir 

vinna geysilega gott starf, er ein virkasta félagsstarfsemin í sveitinni og hófu 

sveitungar að hefja upp rödd sína og fylla sveitina með ljúfum tónum með stofnun 

hans árið 1969 (Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steinþórsson, 2008). Þetta var 

þó ekki alltaf svona:   

 
Það var lítið um sönglíf  áður fyrr hérna í [Víði]dalnun. það var þó helst í Miðfirðinum sem var gróið 

tónlistarlíf út af söngelskum fjölskyldum. Það voru menn hérna úr Víðidalnum í Miðfirðingakórnum. 

Þá fóru menn á hestum og voru kannski í viku en það var nokkuð verk miðað við samgöngumátann hér 

fyrir miðja síðustu öld. En þetta voru ekki margir og bara þeir sem höfðu virkilega áhuga sem lögðu 

þetta á sig (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Fyrstu árin starfaði tónlistarskólinn í félagsheimilunum en árið 1989 fékk 

tónlistarskólinn afhent húsnæði á Hvammstangabraut 10. Nemenda ígildi á hverri önn 

eru um 100-110 sem eru um 10% af íbúafjölda Húnaþings vestra. Það eru fastir 

viðburðir yfir árið í tónlistarskólanum og eru þeir ýmist haldnir í félagsheimilinu á 

Hvammstanga eða í tónlistarskólanum (Húnaþing vestra, e.d. b; Friðrik G. 

Olgeirssson, 2008).  
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 Fyrir utan starfsemi tónlistarskólans þá eru haldnir ýmsir tónleikar og 

tónlistarviðburðir árið um kring þar sem heimamenn syngja og skemmta sjálfum sér 

og öðrum og má þar nefna t.d. ýmsa tónleika með karlakórum, jólatónleikar, 

Söngvarakeppni grunnskólans o.fl. Lítið er um aðkeypta skemmtikrafta þó að 

stundum komi kórar og tónlistarmenn á eigin vegum (munnleg heimild, Sveinbjörg). 

Á unglistahátíðinni Eldur í Húnaþingi, sem er haldin í júlí árlega, eru mikið af 

söngviðburðum þar sem heimamenn sem og aðkeypt atriði skemmta hátíðargestum.  

Stærri viðburðir fara að mestu í dag fram í félagsheimilinu á Hvammstanga en 

Víðihlíð þykir henta ákaflega vel fyrir minni viðburði og tónleika þó húsið sé ekki 

nýtt mikið undir þannig viðburði í dag. Í húsinu er nokkuð góður hljómburður og stórt 

og rúmgott svið. Álftagerðisbræður hafa t.d. haft orð á því að þeim þyki mjög gott að 

syngja í Víðihlíð (munnleg heimild, Ólafur). Undir sviðinu er kjallari sem væri kjörið 

að  nýta sem leikmyndageymslu og búningsherbergi.  

 

Handverk og listir 

Það er mikil hefð fyrir handverksframleiðslu í Húnaþingi vestra og eru vörur 

handverksframleiðenda seldar víða um sveitarfélagið m.a. í Riis húsinu á Borðeyri, 

Leirhúsi Grétu á Litla Ósi, Kidku ullarverksmiðju á Hvammstanga, Löngufit á 

Laugarbakka og verslunarminjasafninu Bardúsu á Hvammstanga. Einnig er mikil hefð 

fyrir matvælaframleiðslu og framleiðslu á vörum úr dýraafurðum, má þar t.d. nefna 

sútun á skinni með gamalli aðferð (N4, 2013; Ferðamálafélag V-Húnavatnssýslu, e.d. 

c).  

 

Sveitaböllin 

„Þegar ég var ungur þá fór fólk á skemmtanir til að skemmta sér . . . en núna fer fólk á 

skemmtanir til að láta skemmta sér, og það er töluverður munur á því“ (munnleg 

heimild, Ólafur). 

 

Það mætti segja að sveitaböllin hafi verið eitt af því sem einkenndi íslenska 

dægurmenningu hér áður fyrr og settu sterkan svip á menningarlífið á síðustu öld. Í 

Húnaþingi vestra voru sveitaböllin tískufyrirbrigði í menningarlífinu eins og á öðrum 

stöðum og var Víðihlíð með þeim fyrstu stærri félagsheimilum sem fóru í gang með 

þessi böll. Árið 1960 voru böll nánast hverja helgi og staðurinn var með vinsælli 

stöðum. Hljómsveitin Rómó Tríó var orðin nánast húshljómsveit en einnig var 
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Geirmundur Valtýsson – sem hefur í dag spilað í Víðihlíð yfir 200 sinnum (munnleg 

heimild, Geirmundur Valtýsson, tölvupóstur 2. mars 2015; munnleg heimild, Ólafur) - 

að spila mjög oft. Sveitaböllin voru stór hluti af skemmtanalífinu í sveitinni og þarna 

komu nánast allir, unglingar jafnt sem fullorðnir og það spurðist út að þarna væri 

öruggt að koma og þarna yrði alltaf ball. Þannig var það fyrstu árin eða þangað til að 

böllin dreifðust á milli félagsheimilinna þriggja. Þar sem húsið var nýbyggt og ekki 

mikið um viðhald þá urðu þessi böll til þess að það var hægt að borga upp 

félagsheimilið að miklu leyti á þessum fyrstu árum.  

 

„Í gamla daga þá þurfti ekki nema eina harmonikku og fólk gat dansað undir morgun. 

. .  og svo fór það bara beint í fjósið“ (munnleg heimild, Ólafur).  

 

En smá saman breyttust tímarnir og í dag eru böllin að mestu dottin upp fyrir og 

staðan þar af leiðandi miklu verri. Stóðréttarballið er þó eftir sem áður ásamt 

þorrablótinu árlegur viðburður í Víðihlíð og góðvinur Víðihlíðar, hann Geirmundur 

Valtýsson er oft á tíðum fenginn til að leika undir dansi ásamt hljómsveit sinni 

(munnleg heimild, Ólafur).  

 

„Sveitaballið er ekki í tísku í dag. . . Kannski hefur unglingadrykkjan líka minnkað?“ 

(munnleg heimild, Ólafur). 

 

Í dag er önnur tíska og menning í kringum skemmtanahald. Nú eru komnir miklu 

fleiri staðir, veitingastaðir, bjórstofur, barir o.s.frv. hafa tekið yfir í skemmtanalífi 

fólks í dreifbýlinu líkt og í þéttbýlinu. Fyrr á tímum voru þessir staðir fáir, það voru 

hótel á stærri stöðum og svo félagsheimilin.  Það hefur þó ekki gengið nógu vel að 

reka veitinga- og vínveitingastaði í sveitarfélaginu og þessir staðir hafa ekki verið 

opnir allt árið um kring (Hringur, 2008; munnleg heimild, Ólafur). „Það er ekki 

auðvelt að halda úti bar á ekki stærra svæði heldur en þetta, enda væri þá náttúrulega 

um meiri háttar drykkjuvandamál á svæðinu að ræða“ (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Þorrablótin 

Þorrablótin eru fastur liður í félagsheimilunum. Á þorrablótunum sér hver um sín 

skemmtiatriði og finnst fólki þau oft vera mun betur heppnuð heldur en  

aðkeypt skemmtiatriði. Þá er allt mun persónulegra, maturinn er jafnvel eldaður heima 
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í eldhúsunum eins og var gert áður fyrr. Það er skotið á sveitungana og gert góðlátlegt 

grín af hvorum öðrum og þá helst þessi nánd sem er ennþá til staðar í dreifðari 

samfélögum (munnleg heimild, Ólafur).  

 
Það sem tilheyrir dreifbýlinu og það sem má alls ekki tapast er nándin og að fólkið skapi 

afþreyinguna soldið sjálft. Fólk kvartar kannski gjarnan yfir því að fólk sé að slúðra út um allt. 

En hin hliðin á því er að fólki er hins vegar ekki alveg sama um náungann. Það gerist t.d. ekki 

hérna í sveitinni að fólk liggi látið svo mánuðum skiptir. Og í Reykjavík fer slúðrið bara fram í 

minni hópum (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Spilamennska 

„Ef það vantaði mann í spil, þá var útiljósunum bara blikkað “ (munnleg heimild, 

Ólafur). 

 

Það er mikil spilahefð í Húnaþingi vestra og var þá einna helst Lomber og Félagsvist 

sem var vinsælast að spila. Á tímum fyrri heimstyrjaldarinnar var svo komið fyrir 

nokkrum spilamönnum á Hvammstanga að þeir rötuðu í sögubækurnar fyrir spilafíkn 

(Friðrik G. Olgeirsson og Steingrímur Steinþórsson, 2008). Síðustu ár hafa vinsældir 

spilamennskunnar eitthvað dalað en þó eru stundum haldin spilakvöld og á 

unglistahátíðinni Eldur í Húnaþingi hafa síðustu ár verið einhverjir viðburðir sem 

tengjast spilamennsku. Áður fyrr voru mörg spilakvöld í Víðihlíð, en þar var 

félagsvist m.a. mikið spiluð. Á spilakvöldin mættu oft um 60-80 manns. „Siggu á 

bókasafninu langar mikið til að endurvekja þessi spilakvöld“ (munnleg heimild, 

Ólafur) en það þykir kosta of mikið að leigja húsið undir þetta.  Það er líka með þetta 

eins og hvern annan viðburð, það þyrfti einhver að hafa frumkvæði að því að halda 

svona spilakvöld, því hússtjórnin er ekki í því að skipuleggja viðburði á vegum 

hússins (sama heimild).  

 

Jólaskemmtun kvenfélaganna 

„Það er náttúrulega ekki forsvaranlegt að halda jólaball í Víðihlíð bara fyrir krakkana 

í Víðidal, það væri bara út í hróa hött þar sem þau myndu varla ná hringinn í kringum 

jólatréð!“ (munnleg heimild, Anna).  
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Hluti af fastri starfsemi sem hefur farið fram í húsunum eru jólaböll kvenfélaganna. 

Kvenfélögin hafa tekið höndum saman og verið með sameiginleg jólaböll og þá hefur 

fólk verið að koma úr öllu sveitarfélaginu. Jólaböllin hafa flakkað á milli húsanna og 

er það örugglega til að gæta jafnræðis á milli húsanna og til að halda ákveðinni 

starfsemi gangandi en vegna fólksfækkunar þá er orðið nauðsynlegt að hafa bara eitt 

félagsheimili fyrir jólaböllin (munnleg heimild, Anna).  

  



	   63	  

5. Niðurstöður úr spurningakönnun 

Í tengslum við rannsóknina var lögð fyrir spurningakönnun. Tilgangurinn og 

markmiðið með spurningakönnuninni var að safna hugmyndum frá íbúum Húnaþings 

vestra um framtíð félagsheimilanna og að skoða hvaða gildi þessi hús hafa fyrir 

fólkið. Einnig var tilgangurinn að reyna að koma auga á hvort og hvað þá fólki finnst 

helst vanta í samfélagið og hvort almenn ánægja ríki í sveitarfélaginu með menningar- 

og félagslífið.  

Spurningakönnunin var lögð fyrir á netinu í gegnum Survey Monkey. Notast 

var við hentugleikaúrtak og voru þátttakendur íbúar Húnaþings vestra. Auglýst var 

eftir þátttakendum í héraðsfréttamiðlinum Norðanátt og einnig var 

spurningakönnuninni dreift í gegnum Facebook síðu Norðanáttar. Spurningakönnunin 

var einnig lögð fram í Kaupfélaginu og svör þeirra þátttakenda voru færð handvirkt 

inn. 144 manns tóku þátt í spurningakönnuninni. Hér verður farið í helstu niðurstöður 

úr spurningakönnuninni.  

 

5.1 Þátttaka 
144  manns tóku þátt í spurningakönnuninni sem var eins og fyrr var sagt lögð fyrir í 

gegnum Survey Monkey og í Kaupfélaginu. Til samanburðar má geta að á fyrsta 

ársfjórðung árið 2015 voru íbúar í Húnaþingi vestra 1.170 (Hagstofa Íslands, 2015 b) 

og má því leiða líkum að því að þátttaka hafi verið í kringum 12%. Kynjahlutfallið 

var 61,81% konur og 38,19% karlar. Spurt var um aldur þátttakenda og var 

aldursskipting eftirfarandi:  
 

Tafla 1. Aldursskipting þátttakenda 

Aldursskipting þátttakenda 

17 ára og yngri 2,1% 
18–20 ára 2,8% 
21–29 ára  11,9% 
30-39 ára 32,9% 
40-49 ára 14,7% 
50-59 ára 23,1% 
60 ára og eldri 12,6% 
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5.2 Menningar- og félagslíf 
Fólk virðist samkvæmt könnuninni vera almennt ánægt með menningar- og félagslífið 

í Húnaþingi vestra. 46,32 % þátttakenda þykir það frekar gott og 27,94 % gott. Aðeins 

2,21% þátttakenda þykir menningar- og félagslífið hins vegar mjög slakt. Hlutfallið er 

svipað á milli kynja. Yngri kynslóðin virðist þó ekki vera alveg jafn ánægð eða 

hlutlausari með menningar- og félagslífið eins og sjá má ef við berum saman 29 ára 

og yngri við heildina (sjá mynd 1 og 2).  

 

	  
Mynd 1. Hversu ánægt er fólk með menningar- og félagslífið? Allir aldursflokkar. 

 

 

	  
Mynd 2. Hversu ánægt er fólk með menningar- og félagslífið? 29 ára og yngri. 
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5.3 Hvað finnst fólki vanta 
Heilt á litið finnst fólki helst vanta fjölbreyttara atvinnulíf og leiguhúsnæði fyrir 

heimamenn í Húnaþing vestra. En ef aldurshóparnir eru skoðaðir hver fyrir sig þá vill 

aldurshópurinn 29 ára og yngri helst fá meiri afþreyingu, leiguhúsnæði fyrir 

heimamenn ásamt skemmtunum og böllum, 30-49 ára vilja helst fá fjölbreyttara 

atvinnulíf og eldri en 50 ára vilja helst fá leiguhúsnæði fyrir heimamenn. Hér fyrir 

neðan í töflu 3 má sjá samanburð á aldurshópum.  
 

Tafla 2. Hvað finnst fólki vanta í sveitarfélagið? 

 Allir 
aldurshópar 

29 ára og 
yngri 

30-49 
ára 

50 ára og 
eldri 

Fjölbreyttara atvinnulíf  64% 59% 66% 65% 
Leiguhúsnæði f. heimamenn 64% 68% 60% 67% 
Beint  frá býli markað og aðstöðu 
fyrir matvælaframleiðslu  

55% 45% 58% 54% 

Afþreyingu 54% 68% 62% 37% 
Vinnustofur fyrir listamenn 50% 46% 53% 50% 
Fræðslu og menntun 39% 23% 44% 41% 
Skemmtanir og böll 37% 68% 33% 28% 
Vín- og veitingastað 34% 41% 44% 20% 
Félagsstarf 26% 32% 27% 22% 
Verslun og/eða þjónusta 25% 46% 29% 11% 
Gistingu fyrir ferðamenn 22% 5% 24% 28% 
Menningarsetur, söfn og/eða 
gallerí 

19% 5% 15% 30% 

Íþróttastarf 14% 32% 7% 13% 
Ferðaskrifstofu 13% 14% 11% 15% 
Annað 5% 0% 4% 9% 
 

5.4 Félagsheimilin í Húnaþingi vestra 

Þegar spurt var hversu ánægt eða óánægt fólk væri með hlutverk og þá starfsemi sem 

fram fer í félagsheimilunum þá voru lang flestir hlutlausir, þ.e.s. hvorki ánægðir né 

óánægðir. Vegið meðaltal er nokkuð jafnt þegar félagsheimilin eru borin saman á 

ánægjuvoginni. Það eru þó heldur færri sem eru ánægðir með félagsheimilið Víðihlíð 

heldur en hin og einnig eru fleiri hlutlausir. Fleiri voru frekar ánægðir með 

starfsemina í Ásbyrgi og á Hvammstanga.  Félagsheimilið Víðihlíð er minnst notað 

svo þetta kemur kannski ekki mikið á óvart.  
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Tafla 3. Hversu ánægt er fólk með starfsemi félagsheimilanna? 

 Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur 

Hvorki 

né 

Frekar 

óánæg/ður 

Mjög 

óánægð/ur 

Víðihlíð 3% 12% 59% 19% 7% 

Hvammstanga 8% 25% 41% 19% 6% 

Ásbyrgi 6% 24% 49% 17% 4% 

 

5.5 Hugmyndir þátttakenda um framtíðarhlutverk félagsheimilanna í 

Húnaþingi vestra 

 

Í þessum kafla verða helstu hugmyndirnar sem komu úr spurningakönnuninni settar 

fram.  Til að flokka hugmyndirnar var þeim stillt upp í hugarkort, en hugarkort geta 

komið að gagni til að öðlast víðtækan skilning og til að koma auga á tengsl á milli 

hugmynda með því að bera saman og stilla upp andstæðum.  Hugarkortin má finna í 

viðauka. 

 

5.5.1 Félagsheimilið Ásbyrgi 
 

Sama hlutverk 

Ásbyrgi ætti að sérhæfa sig í ættarmótum. Reksturinn gengur ágætlega núna og því 

ætti að vera svipuð starfsemi og hefur verið áður nema það þarf að skoða betur 

reksturinn og víkka út til frekari ferðaþjónustu.  Ásbyrgi nýtist vel yfir sumartímann 

fyrir ættarmót en það þarf því helst að skoða hvernig er hægt að nýta húsið betur á 

veturnar. Það þarf að skoða hvort húsið sé að undirbjóða önnur hús á staðnum og 

hvort að leigutekjur séu að nægilega miklu leyti að skila sér til eigenda. Einnig þarf að 

skoða afhverju húsið þarf ekki að greiða sömu gjöld og skatta og hin húsin.  

 

Íbúðarhúsnæði 

Standsetja íbúðir á neðri hæðinni og leigja út.  
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Skemmtanir og félagsstarf 

Húsið er hlýlegt og snyrtilegt og það væri hægt að gera meira af því að halda 

námskeið og/eða fundi í húsinu. Það væri hægt að reka veisluþjónusta fyrir hópa, 

bjóða upp á aðstöðu fyrir ýmsa mannfögnuði, innansveitaskemmtanir og aðra 

viðburði með eða án veisluþjónustu.  

 

Atvinnustarfsemi 

Það væri hægt að selja húsnæðið og tilheyrandi til fyrirtækis eða einstaklings sem 

hyggðist reka ferðatengda starfsemi eða leigja út húsið undir álíka starfsemi sem 

myndi þá skila tekjum til eigenda. Eldhúsið er stórt og gott og það er góð aðstaða til 

eldunar. Það mætti nýta betur þá aðstöðu undir matvælaframleiðslu í viðurkenndu 

eldhúsi. 

 

Ferðaþjónusta 

Nota húsið til að styðja við ferðaþjónustuna á svæðinu með einhverri 

ferðamannatengdri starfsemi fyrir aðkomufólk og/eða sem gististaður.  

 

Menning 

Það er mikið af hæfileikaríku tónlistarfólki í Húnaþingi vestra. Húsið væri hægt að 

nota meira fyrir tónleika og aðra menningarviðburði eða það væri hægt að breyta 

húsinu í safn eða gallerí. Það væri t.d. hægt að hafa rúllandi kvikmyndasýningu með 

Grettissögu fyrir ferðamenn. 

 

5.5.2 Félagsheimilið Víðihlíð 
 

Það sama og er núna 

Húsið á að vera nýtt undir félagsstarf fólksins og halda áfram að þjóna sama hlutverki 

og það gerir í dag en þjónusta öllum á lægra verði. Það þarf að vera húsnæði fyrir fólk 

í Víðidalnum og nágrenni til að leigja undir veislur eða önnur tilefni.  
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Skemmtanir og félagsstarf 

Húsið ætti að vera notað fyrir alls konar innansveitaskemmtanir og mannfögnuði s.s. 

ættarmót, barnaviðburði, skemmtanir, veislur o.s.frv. Einnig væri hægt að halda þar 

gamaldags sveitaböll, eins og t.d. harmonikkuböll fyrir heimamenn sem/og 

ferðamenn.  

 

Atvinnustarfsemi 

Það ætti að selja húsið til einstaklings eða fyrirtækis sem sæi sér hag í að fá fasta 

atvinnustarfsemi í húsið og sem myndi skila sér í fleiri störfum til samfélagsins. 

Dæmi um rekstur er veitingarekstur. Það væri líka hægt að leigja kjallarann eingöngu 

út til einhvers fyrirtækis, eins og þegar kjallarinn var leigður út fyrir saumastofu, og 

halda áfram að leigja út íbúðina á efri hæðinni. Það væri hægt að breyta starfseminni í 

hlutafélag sem myndi leggja í allar breytingar ef það fyndist góð starfsemi í húsið.  

 

Ferðaþjónusta 

Í húsinu ætti að vera rekin einhver þjónusta fyrir ferðamenn og fyrir þá sem fara um 

hringveginn. Það er t.d. hægt að breyta húsinu í gistiheimili – jafnvel með tengingu 

við Víðihlíð, ferðaskrifstofu eða einhverja menningartengda starfsemi fyrir 

ferðamenn. Einnig væri hægt að nota húsið undir beint frá býli markað, sveitamarkað 

eða eitthvað slíkt, en gæta þess þó að fara ekki inn á svið Bardúsu eða einhvers annars 

sem er í sveitarfélaginu. Útlit er að Spes sveitamarkað vanti húsnæði og það væri þá 

hægt að nýta Víðihlíð undir þá starfsemi.  

 

Menning 

Húsið ætti að vera nýtt fyrir alls konar menningu og listir þar sem fólk getur komið 

saman. Það væri t.d. hægt að breyta húsinu í safn eða setur með einhverjum 

veitingarekstri og/eða aðstöðu og vinnustofur fyrir listamenn og handverksfólk með 

sýningaraðstöðu og aðstöðu fyrir námskeiðahald.  
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5.5.3 Félagsheimilið á Hvammstanga 
 

Það sama og er núna  

Húsið hefur verið ágætlega nýtt hingað til og ætti því að þjóna sama hlutverki og það 

gerir núna þ.e.a.s. að vera samkomuhús svæðisins og vera nýtt fyrir mannfagnaði, 

stærri viðburði og fræðslustarfsemi eins og dreifnámið í kjallaranum en einnig ætti að 

bætast við mötuneyti fyrir grunnskólann í húsið. Húsið ætti að vera staður sem allir 

geta komið saman í hvaða tilgangi sem er og það ætti að þjónusta öllum á mun lægra 

verði. Umsjónarmenn hússins ættu einnig að sækjast eftir því í ríkari mæli að fá 

viðburði í húsið en ekki bíða eftir því að einhverjum detti í hug að koma.  

 

Selja hin húsin 

Þetta félagsheimili ætti að vera eina félagsheimilið og aðal samkomustaður 

sveitarfélagsins. Með því að selja hin húsin væri hægt að leggja fjármuni í 

breytingar/lagfæringar á húsinu svo það nýtist samfélaginu sem skyldi. Það sem er 

brýnast að laga er eldhúsið svo það sé hægt að hafa stærri veislur með góðu móti. 

 

Fræðsla 

Nýta húsið betur fyrir ýmsa fræðslustarfsemi. Tónlistarskóli mætti bætast við í húsið. 

 

Skemmtanir, félagsstarf  

Húsið ætti að vera  aðal samkomustaður sýslunnar og vera notað fyrir skemmtanir, 

viðburði í sveitarfélaginu og fyrir fólk sem vill koma einhverju á framfæri. Með 

breytingum innanhúss væri hægt að stækka samkomusalina og hægt væri að stúka þá 

af fyrir minni viðburði og fundi. Það ætti að fá vínveitingaleyfi og hafa lifandi 

kaffihús og fleiri viðburði.  

 

Neðri hæðin 

Efri hæðin á að halda áfram að nýtast undir skemmtanir og viðburði í sveitinni en 

neðri hæðin hefur ýmsa möguleika. Félagsheimilið myndi styrkjast ef það væri 

bókasafn í kjallaranum eins og var á árum áður. Það væri jafnvel hægt að útbúa 

leiguíbúðir eða gistiaðstöðu á neðri hæðinni eða vinnustofur fyrir lista- og/eða 

handverksfólk. Svo má nýta aðstöðuna á neðri hæðinni betur fyrir fundi og námskeið.  
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Ferðaþjónusta 

Stækka og breyta húsinu þannig að það myndi bætast við gistiálma, það væri t.d. hægt 

að byggja ofan á húsið eða gera gistiaðstöðu í kjallaranum. Í upphafi stóð til að þarna 

myndi bætast við veitingastaður og hótel við félagsheimilið. Það væri hægt að nýta 

húsið fyrir ættarmót, ráðstefnur, árshátíðir, fundarhöld o.fl. í tengslum við hótelið á 

Laugarbakka.  

 

 

Menning 

Húsið ætti að gera að menningarhúsi Húnaþings vestra eins og gert var við Miðgarð í 

Skagafirði. Menningarhúsið ætti svo að sinna allri menningartengdri starfsemi á 

svæðinu. Það þarf að auka við starfsemina svo húsið sé iðandi af lífi með allskyns 

menningarviðburðum eins og t.d. kvikmyndasýningar, tónlistaruppákomur og aðrar 

sýningar. Einnig væri hægt að útbúa vinnustofur fyrir listamenn.  

 

Atvinnustarfsemi 

Opna bar og veitingastað þar sem eru haldnar skemmtanir reglulega. 

Fenginn verði rekstraraðili sem er ekki eingöngu húsvörður, heldur hefur beinan hag 

af sem mestri útleigu og innkomu. 

  

5.5 Samantekt á niðurstöðum úr spurningakönnun 

Á meðal þess sem kom helst á óvart og er mjög jákvætt fyrir sveitarfélagið er hversu 

ánægt fólk virðist vera með félags- og menningarlífið í Húnaþingi vestra. 

Samfélagsleg skilyrði eru mjög mikilvægur þáttur í því að halda í og draga að nýtt 

fólk í dreifbýlið og gott félagslíf er partur af því að skapa góð samfélagsleg skilyrði. 

Þessar niðurstöður sýna fram á mikinn styrk á þessu sviði.  

Hluti af stefnumörkun í Aðalskipulagi Húnaþings vestra 2014-2026 er að 

bjóða íbúum góð lífsskilyrði og laða að fólk til búsetu og eitt af grunþáttum þess að 

skapa góð lífsskilyrði er atvinna og húsnæði (Skipulags- og umhverfisráð Húnaþings 

vestra, 2013). Samkvæmt niðurstöðum virðist brýnast að taka til hendinni í atvinnu- 

og húsnæðismálum og framboði á leiguhúsnæði en svörun var yfir 60% hjá öllum 

aldurshópum. Samkvæmt nokkrum viðmælendum sem rætt var við við gerð þessa 

verkefnis og samkvæmt grunnathugunum virðist húsnæði vera af skornum skammti í 
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sveitarfélaginu en þó er ekki alls kostar ljóst um hve mikla eftirspurn er að ræða. Á 

fasteignavef Vísis eru 16 eignir á söluskrá og 0 á leiguskrá (í ágúst 2015). Af þeim 

eignum sem eru til sölu eru 8 íbúðarhúsnæði á Hvammstanga. Restin eru jarðir og/eða 

atvinnuhúsnæði. Samkvæmt heimasíðu Húnaþings vestra rekur sveitarfélagið 

leiguíbúðakerfi og eru leiguíbúðirnar alls 48. Þar af eru 18 íbúðir fyrir aldraða, 17 

félagslegar íbúðir og 13 almennar leiguíbúðir. Hjá Hagstofu Íslands eru 127 

einstaklingar á aldrinum 18-25 ára skráðir með búsetu í Húnaþingi vestra (Hagstofa 

Íslands, 2015c). Af þessu má draga þá ályktun að það sé umtalsverður fjöldi ungs 

fólks sem þarf og kemur til með að þurfa á húsnæði að halda í framtíðinni, en 

framboð á hentugu húsnæði hlýtur að teljast grunnskilyrði til að minnka brottflutning 

eða auka fjölda aðfluttra.  

Þrátt fyrir að Húnaþing vestra virðist samkvæmt skýrslum sem voru skoðaðar 

við úrvinnslu þessa verkefnis státa sér af fjölbreyttu atvinnulífi miðað við sveitarfélag 

af þessari stærðargráðu - þá er fjölbreyttara atvinnulíf eitt af því sem íbúum 

Húnaþings vestra finnst vanta meira af. Þetta var líka einn af þeim punktum sem 

komu upp í samtölum við viðmælendur. Þó að mikill kraftur búi í fólkinu og margir 

hafa áhuga að búa og starfa þar til framtíðar og vinna að frumkvöðlastarfi og/eða vera 

sjálfstætt starfandi, þá þótti t.d. einum viðmælenda að eitthvað róttækt þurfi að gerast 

til að breyta gangverki sveitarfélagsins til að halda í fólkið og breyta andanum í 

samfélaginu. Erfitt sé fyrir fólk að fá leiguhúsnæði og að margir sem séu í 

sjálfstæðum atvinnurekstri séu að leggja niður árar.  

Hvað varðar félagsheimilin, þá væri með hlutleysi þátttakenda hægt að lesa 

sem svo úr niðurstöðum, að fólki væri jafnvel nokkuð sama um þessi félagsheimili? 

Það er hið minnsta ljóst að félagslífið, sem íbúar eru svo ánægðir með, tengjast ekki 

beint starfsemi félagsheimilanna þar sem það ríkir ekki meiri ánægja með starfsemina 

sem fram fer í félagsheimilunum.  

Þegar kom að því að svara hvert framtíðarhlutverk félagsheimilanna átti að 

vera þá var kannski heldur minna um svör heldur en vonast var eftir en u.þ.b. tveir 

þriðju svöruðu ekki þeim spurningum. Það minnir á það sem einn viðmælandinn sagði 

í viðtalinu varðandi hugmyndir um framtíðarhlutverk húsanna: „fólk talar um að það 

sé ekkert mál að gera eitthvað þarna, en svo er minna sagt þegar kemur að því hvernig 

eigi að framkvæma það . . . þetta er svona eitthvað annað syndrome, enginn veit hvað 

þetta annað á að vera“ (munnleg heimild, Ólafur). Það sem stendur einna helst upp úr 

er að það er töluvert stór hluti sem vildi að húsin þjónuðu sama hlutverki - eða það 
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sem mætti flokka undir svipað hlutverk – og þau hafa áður þjónað. Þetta var einna 

mest áberandi í þeim svörum sem bárust fyrir Félagsheimilið á Hvammstanga.  
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IV. Hluti - Að tengja saman punktana 

 

6. Hugmyndir 

Hugmyndavinnuferlið snýst um, alveg eins og sköpunarferlið, það ferli sem á sér stað 

þegar þú raðar saman ólíkum brotum og púslar þeim saman. Þegar andstæðum er 

jafnvel stillt upp saman til að skapa ákveðið jafnvægi á „myndfletinum“. Góð 

hugmynd verður til þegar margar - og sem virðast oft í fyrstu vera ólíkar hugmyndir - 

skella saman og mynda endurtekin mynstur (Johnson, 2010). Samkvæmt þeim sem 

rætt var við í tengslum við þetta verkefni þá virðast ansi margir hafa hugleitt hvernig 

væri hægt að nýta félagsheimilin betur. Mörgum hugmyndum hefur verið fleygt fram, 

sumum meira í gríni en alvöru – eins og t.d. vagínusafn - en eins og einn 

viðmælandinn sagði þá virðist vera auðveldara að fá hugmyndir heldur en að koma 

þeim í framkvæmd. 

Hér í þessum hluta verður þeim hugmyndum sem hefur verið safnað stillt upp 

þær flokkaðar saman í hugtök eða þemu um leið og rýnt verður í meginstef og 

formgerð upplýsinganna. Þetta er gert til að reyna finna þessi endurteknu mynstur í 

þeim gögnum sem hefur verið safnað og til að byggja upp þennan hæga grun (slow 

hunch) sem Steven Johnson talaði um að væri svo mikilvægur. Eftir að flokkun hefur 

átt sér stað þá fer fram greining og að lokum verða settar upp tillögur sem teikna upp 

mynd af mögulegu framtíðarhlutverki félagsheimilanna.  

   

6.1 Endurtekin mynstur – greining á hugmyndum 
 

Íbúðarhúsnæði 

Það er vöntun á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu og því er spurning hvort að það væri 

hægt að breyta einu húsinu í íbúðir. Í Víðihlíð er engin hitaveita svo það er dýrt að 

kynda þar eins og er, en það á að koma hitaveita á svæðið árið 2016/2017 og það ætti 

að breyta málunum talsvert gagnvart þessum rekstri og eins ef það væri farið í 

einhverjar slíkar breytingar eins og að breyta þessu í íbúðarhúsnæði. Í Ásbyrgi er 

mikið flæmi undir húsinu sem er illa nýtt í dag. Það væri hægt að útbúa 

íbúðarhúsnæði til útleigu þar í kjallaranum. Á neðri hæð Félagsheimilisins á 
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Hvammstanga er einnig mikið rými sem væri hægt að útbúa íbúðarhúsnæði. Það væri 

þó vænlegast að reyna nýta Félagsheimilið á Hvammstanga í aðra hluti sem henta 

betur í húsnæði sem þetta og reyna finna lausn á húsnæðisvandanum á annan hátt.  

 

Föst útleiga eða selja húsin 

Það er ríkt í fólkinu að geta haft aðgang að húsunum. Kvenfélögin leigja t.d. húsin 

þegar þau eru með jólaböll, erfidrykkju o.fl.  og ef að starfsemin myndi færast út í 

fasta leigustarfsemi þá væri í raun búið að taka af þeim mikil fríðindi. 

Ferðaþjónustuaðilar eru þó að bjóða upp á aðstöðu fyrir fundi og jafnvel veisluhöld 

upp að einhverju marki. Það gæti drýgt vetrarafkomu ferðaþjónustufyrirtækjanna á 

svæðinu ef einhverjir viðburðir sem hafa verið áður í húsunum myndu færast yfir til 

þeirra.  

  Það hefur verið prófað að leigja út Víðihlíð til einkaaðila, t.d. leigði 

einstaklingur út eldhúsið fyrir sína beint frá býli framleiðslu en það skapaðist hjá 

sumum óánægja vegna þess. Það voru ýmis vandamál sem fylgdu þessu eins og 

skemmdir og annað slíkt og kaupfélagskonur gátu ekki notað eldhúsið þar sem það 

var notað undir aðra starfsemi. En á móti kemur að þetta er kannski ekki oft á ári sem 

fólkið þarf að nota húsið og þó að það skapaðist óánægja með sumt þá fólu fastar 

tekjur í sér að viss ró komst yfir reksturinn, eins og t.d. þegar leikskólinn var í 

Víðihlíð, þá var hægt að huga að ýmsum framkvæmdum og viðhaldi. Það hefur aldrei 

verið reynt né heldur komið upp á hússtjórnarfundum sá vilji að selja Víðihlíð. Það er 

heldur ekki talið útgengilegt á meðan það finnast ekki betri starfsmöguleikar.  Einnig 

taldi einn viðmælanda að það myndi standa töluvert í sveitungunum að setja það á 

sölu og selja bara hverjum sem er. 

 Umræðan var þannig á þeim tíma sem húsin voru byggð að fólk vildi hafa sitt 

og einnig voru aðstæður öðruvísi. Samgöngur voru t.d. mun verri og töluvert erfiðara 

að ferðast á milli.  Mörg ungmennafélaganna hafa hellst úr lestinni og tilgangur þeirra 

hefur breyst mikið með tilkomu íþróttafélaganna og hinna ýmsu stofnanna sem sjá um 

æskulýðsstarf. Ungmennafélögin eru ennþá starfrækt en starfsemin hefur þó eitthvað 

dofnað í gegnum árin og er í dag mest megnis í höndum ungmennasambandsins og 

Kormáks á Hvammstanga.   

Það hefur mikið breyst í gegnum tíðina og félagsstarfið hefur að mestu færst út 

fyrir húsin. Fólkið í sveitinni safnast ekki saman í einhverju eins og var svo algengt á 

þessum árum sem félagsheimilin voru að byggjast upp og árin á eftir - og fólk virðist 



	   75	  

hafa svo miklu meira að gera í dag. Það er mun meiri afþreying í boði fyrir fólk í dag. 

Það er meira af alls konar tómstundaklúbbum, sem eru kannski ekki mjög stórir, og þá 

er salur í félagsheimili orðinn full stór. Það er því frekar leitað eftir því að vera í 

húsnæði við hæfi og svo sækir fólk meira í að vera á Hvammstanga og því verða hin 

félagsheimilin enn minna notuð. Félagsfundir sem áður voru haldnir í 

félagsheimilunum hafa mikið til færst á aðra staði. Það er til siðs að veita kaffi á 

aðalfundum og þá er orðið dýrara að halda fundina í félagsheimilunum, að leigja 

salinn og panta veitingarnar líka. Hjá einkaaðilum á svæðinu þá er leigan innifalin í 

veitingakaupunum (munnleg heimild, Ólafur).  

Flestir Þeir aðilar sem rætt var við voru sammála um að það þarf einhvern 

aðila sem er tilbúinn að leggja dálítið á sig til að koma á fót blómstrandi starfsemi í 

húsin, sérstaklega ef um einkaaðila verður að ræða og það þyrfti að leggjast í miklar 

breytingar. Ekki síst þar sem það er komin þó nokkuð viðhaldsþörf og þá þarf kannski 

enn meira til að koma hlutunum af stað. „Maður hreyfir sig kannski ekki mikið fyrir 

milljónina“ (munnleg heimild, Ólafur).  

 

Ferðaþjónusta 

Það hefur verið rætt við aðila innan ferðaþjónustunnar um hvort að þeir gætu 

hugsanlega eitthvað nýtt þessi hús. Ferðaþjónustuaðilum hugnast ekkert svo illa að 

nýta þessi hús, en ferðamannastaðirnir eru í uppbyggingu og þess vegna hefur kannski 

ekki verið hugleitt mikið hvernig er hægt að nýta svona stór hús betur.  

Ferðaþjónustan á svæðinu er ennþá ung og allt slíkt uppbyggingarstarf tekur tíma og 

af hagkvæmnisástæðum byggja ferðaþjónustuaðilar upp heima hjá sér. Það hefur 

verið átak í ferðaþjónustu á svæðinu en þeir aðilar sem eru að standa í þessu eru 

margir hverjir ennþá að berjast í bökkum (munnleg heimild, Jóhann).  

Ferðaþjónustan er þó að aukast jafnt og þétt og þá sérstaklega á sumrin. Það 

eru einstaka hópar að koma á Selasetrið á veturna – og þá sérstaklega um helgar –eins 

og t.d. þessir svokölluðu norðurljósahópar. En þessir hópar eru öðruvísi samsettir en 

þeir hópar sem koma yfir sumartímann. Þetta eru frekar ferðamenn sem hafa komið til 

landsins áður og þeir eru ekki að versla minjagripi. Það sem þessir hópar láta helst 

eftir sér er í mat og drykk. En það sem skiptir mestu máli hvað varðar 

uppbyggingarstarf í ferðaþjónustunni er að horfa fram á veginn og vera vakandi fyrir 

því að hafa afþreyinguna opna. Þá mun það koma til með að skila sér þegar fram líða 
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stundir. Þetta eru ákveðnir fórnarpeningar, það kostar að hafa opið, en það kemur 

heldur enginn ef það er lokað (munnleg heimild, Unnur).   

Það þarf þolinmæði, aðhald og aga til að byggja svona upp og þolinmótt 

fjármagn. Það er því mikilvægt að ef að fyndist einhver starfsemi sem tengist 

ferðaþjónustu í húsin að sú starfsemi myndi ekki taka frá einhverju öðru á svæðinu. 

Fólki finnst vera orðin nokkuð góð nýting á ekki stærra svæði í ferðaþjónustunni 

(munnleg heimild, Anna, Jóhann og Unnur).  

 

Upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn 

Það hefur komið upp hugmynd um að setja á fót upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn 

þar sem þetta er hliðið að Norðurlandi vestra, en þá er kannski verið að takmarka að 

fólk sé að koma inn á upplýsingamiðstöðina sem er á Hvammstanga (munnleg 

heimild, Anna og Unnur).  

 

Ferðaskrifstofa 

Það hefur verið rætt um að það vanti ferðaskrifstofu á svæðið og að þegar það koma 

ferðamenn til landsins þá væri hægt að selja ferðir þaðan um landið (munnleg 

heimild, Sveinbjörg). Selasetrið er að vinna í því að koma á fót ferðaskrifstofu 

(munnleg heimild, Jóhann og Unnur). Það eru annars margir í sveitarfélaginu sem eru 

ferðaskipuleggjendur en enginn þeirra nema einn er með ferðaskrifstofuleyfi. Þessir 

aðilar hafa verið að bjóða upp á allskonar pakka í tengslum við átaksverkefni sem 

hefur verið í gangi í ferðaþjónustu en enn sem komið er hefur þetta átak gengið mjög 

takmarkað. Það hefur enginn einn verið ábyrgur fyrir þessu átaksverkefni hingað til en 

svona verkefni þarfnast mikillar eftirfylgni og einhvers aðila sem er frjór og skapandi. 

Slíkur aðili myndi klárlega vera vítamínsprauta fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu. En 

það þarf hins vegar ekki svona stórt hús fyrir ferðaskrifstofu, það er varla að það þurfi 

aðstöðu til að taka á móti fólki þar sem þetta fer allt fram í gegnum netið, það þyrfti 

líklega ekki nema eitt herbergi (munnleg heimild, Jóhann).  

 

Gisting fyrir ferðamenn 

Félagsheimilið Víðihlíð er mjög vel staðsett við þjóðveg 1 og er mjög náttúrulegur 

áningarstaður fyrir ferðamenn þarna mitt á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Einhver 

þjónusta við ferðamenn ætti vel heima þarna.  Það væri hægt að byggja hótelíbúðir 

eða eitthvað slíkt, starfsemin er eitthvað farin að aukast yfir vetrartímann en yrði þó 
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að mestu yfir sumartímann og því er spurning hvort hún sé orðin nógu mikil til að 

standa undir slíkri starfsemi. Það er líka spurning hversu mett svæðið er orðið í þeim 

málum, nýtt hótel á Laugarbakka, ferðaþjónustan á Dæli og Gauksmýri sveitasetur 

þarna á stuttum vegakafla. Einnig væri hægt að breyta þessu í 4-5 íbúðir og leigja út 

til aðila sem eru í mikilli starfsemi á svæðinu. En sá hængur er t.d. á Víðihlíð að það 

er ekki spennandi kostur sem gististaður að vera alveg við þjóðveginn, en það gæti 

hentað vel í ýmsa aðra hluti, það er bara spurning í hvaða formi sú starfsemi yrði. 

 Í Félagsheimilinu á Hvammstanga ættu að vera lifandi menningarviðburðir allt 

árið um kring sem laðar að ferðamenn og skemmtir heimamönnum um leið. Húsið 

býður upp á ýmsa möguleika til að nýta í ferðaþjónustu. Í upphafi þegar húsið var 

byggt þá kom til tals að reka í húsinu gistihús/hótel enda var engin slík þjónusta í boði 

á þeim tíma á Hvammstanga. Hugmyndir um að byggja ofan á húsið eða nýta neðri 

hæðina undir hótel voru viðraðar í tengslum við þetta verkefni. Í dag eru fjölmargir 

aðrir möguleikar þegar kemur að gistingu á svæðinu í kring og samkvæmt 

niðurstöðum í spurningakönnuninni þá finnst fólki almennt ekki vanta gistingu fyrir 

ferðamenn á svæðið.  

 

Ættarmót 

Ásbyrgi er nú þegar í mikilli notkun yfir sumartímann og er mikið bókað fyrir 

ættarmót. Á veturnar er minni starfsemi í gangi og spurning hvort það væri hægt að 

finna einhver not fyrir húsið tengt ferðaþjónustunni. Á Laugarbakka er ný búið að 

opna stórt heilsárshótel, en þar var áður barnaskóli á veturnar og Eddu hótel á sumrin. 

Hótel eða annar svipaður rekstur myndi því vera í beinni samkeppni við hótelið og því 

ekki líklegt að slík starfsemi myndi vera farsæl lausn. Húsið er í raun ekki 

þjónustuhús eins og staðan er í dag. Það væri hægt að útbúa enn betri aðstöðu á 

svæðinu og í húsinu sjálfu og gera enn meira út á sérhæfingu í ættarmótum. Í 

kjallaranum væri hægt að útbúa svefnpokapláss og herbergi.  

 

Ráðstefnur, fundir 

Í Félagsheimilinu á Hvammstanga væri hægt að bjóða upp á aðstöðu fyrir alls kyns 

ráðstefnur og stærri fundarhöld og námskeið og í samstarfi við hótelin/gistiheimili á 

svæðinu. Þetta væri hægt að byggja upp í samstarfi við milligönguaðila sem sérhæfa 

sig í ráðstefnum og öðrum stórum viðburðum. Það hefur einhver endurnýjun í 

tækjabúnaði átt sér stað en það þarf að uppfæra eldhúsið svo að vel megi gera. Húsið 
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er stórt og ef fjármagn fengist í að leggja í ýmsar breytingar þá væri hægt að stækka 

salina og setja upp færanlega veggi þannig að það væri hægt að stúka af minni sali. 

Salina og herbergin í kjallaranum væri svo hægt að nýta undir alls konar námskeið og 

fyrirlestra.  

 

Setur/safn 

Víða um land hafa verið sett upp svokölluð setur og sum þeirra eru í gömlum 

félagsheimilum. Má þar nefna t.d. Sauðfjársetrið á Ströndum þar sem er tekið á móti 

ferðamönnum og sem telst hafa heppnast með mestu ágætum. Þar er líka kaffihús og 

þar eru seldir minjagripir. Því hefur verið velt upp hvort hægt væri að nota 

félagsheimilin – og þá sérstaklega Víðihlíð vegna staðsetningar – í eitthvað 

sambærilegt setur.  Um hvernig setur yrði að ræða er þó með öllu óljósara og hætta á 

að vegna fjölda setra sem eru nú þegar til víðs vegar um landið að það eigi sér 

endamörk. Það hafa þó komið nokkrar tillögur og má þar nefna t.d. hið áðurnefnda 

vagínusafn, eitthvað setur sem tengist morðunum á Illugastöðum, hálendinu og 

íslenskt matarsafn.  

Á Hvammstanga er starfrækt Selasetur allan ársins hring. Það er þó eingöngu 

auglýstur opnunartími yfir sumartímann og að vetrarlagi er opið eftir samkomulagi. 

Setrið hefur átt í vandræðum með að manna eina stöðu í afgreiðslu allt árið vegna 

fjárskorts (munnleg heimild, Unnur).  Þar er starfrækt rannsóknardeild sem starfar á 

tveimur sviðum; líffræðirannsóknarsviði og ferðamálarannsóknarsviði og sem styður 

við starfsemi safnsins. Einnig er þar minjagripasala með íslenskri hönnun og ýmsum 

sela-minjagripum. Á efri hæð hússins er veitingahúsið Sjávarborg sem opnaði í 

sumar. Eigendur þess eru þeir sömu og eiga Gauksmýri, sem er gisting/sveitasetur og 

ferðaþjónusta með áherslu á náttúru- og hestatengda ferðaþjónustu. Þessir sömu aðilar 

búa einnig til hádegismat fyrir börnin í grunnskólanum á Hvammstanga. Hér er gott 

dæmi um hvernig forsenda framfara og atvinnuþróunnar er samvinna ólíkra aðila í 

samfélaginu og í dreifbýlinu skipta þessi samlegðaráhrif enn meira máli. Einnig 

hvernig það getur verið nauðsynlegt fyrir aðila sem starfa innan ferðaþjónustunnar 

og/eða í veitingarekstri í dreifbýlinu – að vera með styðjandi starfsemi við reksturinn 

til að hann gangi hreinlega upp á veturnar.   

 
En ef það er hægt að hafa eitthvað sýningarhald og ef það tengist sögunni þá væri það 

náttúrulega gott, og það myndi hjálpa til ef það væri hægt að tengja það samtökum 
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ferðaþjónustunnar,  svo það sé hægt að vinna sem best saman að svona hlutum. Af því að ég er 

svona gamall og íhaldssamur þá hef  ég alltaf áhuga á að nýta það sem fyrir er svo lengi sem það 

er mögulegt (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Húnaþing vestra eru söguslóðir eins og margir aðrir staðir á landinu og er Grettis saga 

þar líklega þekktust. Grettistak er menningar og fræðslustofnun sem er staðsett á 

Laugarbakka og hefur það að markmiði að nýta menningararf og sögu Húnaþings 

vestra með sérstakri áherslu á að vinna með Grettir Ásmundarson frá Bjargi í 

Miðfirði, en um ævi hans er fjallað í Grettis sögu. Ekki má sjá að það sé mikil 

starfsemi í gangi þegar upplýsingaöflun fyrir þetta verkefni stóð yfir. Heimasíðan 

liggur niðri og engin starfsemi var opin í húsinu og því ekki alveg ljóst hvað stofnunin 

gerir. Stofnunin hefur þó verið mjög virk í að sækja um styrki og hefur fengið marga 

rekstrarstyrki síðustu ár, m.a. rekstrarstyrk frá SSNV í júní 2014 upp á 750.000 kr. 

Flateyjarbók er skrifuð á Þingeyri en það var auðugur bóndi í Víðidal sem lét gera 

hana um aldarmótin 1400 (Árnastofnun, e.d.). Það kemur fyrir að fólk komi við í 

Víðidalnum og ætli að skoða Flateyjarbók. Það væri mögulega hægt að setja upp 

einhver sögusetur í tengslum við Gretti, Miðfjarðarskeggja eða Flateyjarbók.  

 

„Byggðasafnið er í vandræðum með að reyna draga fólk til sín. Það væri t.d. hægt að 

hafa útibú eða sýningu frá Byggðasafninu í Víðihlíð“ (munnleg heimild, Anna).  

 

Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna er staðsett við Reykjaskóla í Hrútafirði. Í 

tengslum við rannsókn þessa verkefnis kom upp ein hugmynd um að í Víðihlíð yrði 

sett upp sýning frá Byggðasafninu. Spurning var þó hvort það myndi hafa eitthvað 

aðdráttarafl þar sem safnið sjálft ætti í vandræðum með að draga fólk til sín. 

Byggðasafnið varðveitir muni úr héruðunum við Húnaflóann og þegar það opnaði árið 

1967 var það eitt best búna safn landsins (Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna, 

e.d.). Safnið virðist þó eitthvað heldur farið að dala og eins og með félagsheimilin þá 

þyrfti safnið að ganga í gegnum endurnýjun lífdaga og færa það í nútímalegra horf til 

að endurheimta fyrri reisn.  Þó að það geti vissulega falið í sér ákveðinn sjarma að 

hafa hlutina svolítið upprunalega (e. authentic) - sérstaklega á söfnum sem þessu, sem 

byggja á nostalgíu og gamla tímanum – þá er hægt að bæta margt t.d. bara hvað 

varðar hreinlæti, uppbyggingu og uppröðun á sýningarmunum og móttöku gesta, sem 

er miðað við heimsókn rannsakanda á safnið nú í sumar ábótavant. Það þarf ekki að 
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kosta miklu til að bæta úr þess lags hlutum og eðlilegast væri að reyna að leggja 

áherslu á að laga rekstur safnsins á Reykjum en ekki eyða tíma og pening í að setja 

upp sýningu í einhverju af félagsheimilunum.  

Það er ljóst að ef það yrði opnað eitthvað annað setur þá þyrfti að vera mikil 

styðjandi starfsemi í húsinu eða þarna í kring til að það gæti staðið undir sér. Það 

þyrfti að finna viðeigandi hugmynd sem hefur nógu mikið aðdráttarafl til að fá fólk til 

að stoppa. Söguslóðir einar og sér duga varla til að standa undir starfsemi.  Í Víðihlíð 

er stór salur sem væri hægt að nýta í sýningar að einhverju tagi, þarna er aðstaða fyrir 

einhverja veitingaframleiðslu og sölu. Í anddyrinu er móttaka sem gæti nýst t.d. fyrir 

minjagripaverslun og í andyrinu eru einnig rúmgóð salerni. Hugsanlega gæti 

Þjórsárstofa í Árnesi verið ágætis fyrirmynd af einhverju sem gæti gengið upp í 

Víðihlíð, en húsið sem Þjórsárstofa er í er einmitt félagsheimili sem hefur fengið 

upphalningu til að mæta endurbættu hlutverki sínu. Þjórsárstofa er samstarfsverkefni 

sveitarfélagsins og Landsvirkjunar og markmiðið með stofunni er að miðla fróðleik 

og upplýsingum um náttúruna, fólkið og söguna á þjórsársvæðinu og þá þjónustu sem 

þar má finna. Á sýningunni - sem er opin á sumrin og eftir samkomulagi á veturnar - 

geta gestirnir fræðst um sögu, menningu og náttúru svæðisins á stórum snertiskjám. Á 

sumrin er einnig opin veitingastofa sem leggur áherslu á fersk hráefni af svæðinu. 

Yfir vetrartímann þjónar svo félagsheimilið væntanlega sínu hefðbundna hlutverki.  

Einnig gæti verið sniðugt að útbúa einhvern skemmtilegan leikvöll eins og 

Raggaróló á Súðavík - eða einhverja aðra afþreyingu - fyrir yngri kynslóðir sem 

myndi gera staðinn að tilvöldum stoppustað til að standa upp úr bílnum og hreyfa sig 

aðeins, og leyfa börnunum að fá smá útrás í leiðinni.  

 

Menningarhús  

Félagsheimilið á Hvammstanga hentar mjög vel undir slíka starfsemi og þjónar í raun 

kannski nú þegar þeim tilgangi að vera menningarhús Vestur-Húnvetninga. Húsið er 

stórt og hentar undir fjölbreytta starfsemi, s.s. leikhús, tónleika, kvikmyndasýningar, 

listasýningar, námskeið, ráðstefnur o.m.fl. Það þyrfti þó að skilgreina betur 

starfsemina sem þar fer fram og skerpa á þó nokkrum þáttum. Hér þyrfti einhvern 

aðila með þekkingu til að byggja upp slíka starfsemi.  

Þegar kemur að því að leigja húsið undir þá menningarviðburði sem eru 

skipulagðir í sveitafélaginu, þá virðist fólk veigra sér við að leigja húsið þar sem því 

finnst það of dýrt, þó að það sé samkvæmt húsnefnd mun ódýrara heldur en gengur og 
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gerist á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt óformlegri samanburðarkönnun sem var 

gerð á fermetraleiguverði á atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu, þá er leiguverðið í 

Félagsheimilinu hins vegar mjög svipað og gengur og gerist á höfuðborgarsvæðinu. 

Það væri e.t.v. hægt að skoða hvort að forsendur leyfi að félagasamtök í 

sveitarfélaginum fái aðgang að húsinu á lægra verði eða endurgjaldslaust til 

félagstarfs og menningarviðburða. Það myndi eflaust vera mikil lyftistöng fyrir 

menningar- og félagslífið í Húnaþingi vestra.   

 

Markaður 

Víðihlíð gæti vel hentað sem húsnæði undir sveitamarkað. Aðgengi að húsinu er gott 

og fólk stoppar frekar þegar það þarf ekki að fara út af þjóðveginum. Þarna er stórt og 

gott plan þar sem er auðvelt fyrir hópferðabíla að leggja. Það er líka mjög fallegt 

útsýni þaðan yfir alla sveitina í kring. Að því leyti hentar þessi staðsetning jafnvel 

betur heldur en að hafa sveitamarkað á Laugarbakka þar sem Spes sveitamarkaður 

hefur verið. Það er líka óvíst hvað verður um Spes sveitamarkað núna þar sem húsið 

með Grettisverkefninu er að fara á uppboð.  

En sveitamarkaður er líklega þannig starfsemi að hún myndi bara ganga upp 

yfir sumartímann og eitthvað fram í september, því að þó að vetrarferðamennskan sé 

að aukast þá er hún ekki að aukast nóg.  Það þyrfti því að skoða hvort það væri hægt 

að hafa einhverja aðra starfsemi í húsinu yfir vetrartímann eða hvort að það myndi 

einmitt bara henta ágætlega til að sveitungar gætu haft aðgang að húsinu á veturnar. 

 

Handverks- og matarsmiðjur 

Ef að sveitamarkaður væri eitthvað sem myndi ganga upp yfir sumartímann, þá væri 

hægt að nýta húsið á veturnar sem aðstöðu fyrir fólkið í sveitinni, s.s. handverks- og 

matargerðarfólk til að vinna sínar vörur, til þess að geta selt það yfir sumartímann.  

Það væri jafnvel hægt að stækka eldhúsið og setja upp tilraunaeldhús þar sem væri 

hægt að salta, reykja, þurrka o.s.frv. og kaupa betri kæla, ofna og pökkunarvélar. Það 

væri hægt að fara út í samstarfsverkefni, eins og t.d. við Matís sem hefur byggt upp 

svokallaðar matarsmiðjur með góðum árangri á Flúðum, Egilsstöðum og Höfn í 

Hornafirði.  

Víðihlíð er fjölbreytt húsnæði og það væri vel hugsanlegt að slík starfsemi 

gæti gengið upp þarna og handverksfólkið hefur t.d. verið að kalla eftir þessu. 

Andyrið og hliðarsalurinn væri jafnvel nægt húsnæði fyrir markaðinn, þar væri hægt 
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að hafa sölurými og móttöku. Restin af húsinu gæti þá verið undir þessa 

framleiðslustarfsemi og fólk gæti þá leigt sér aðstöðu í tiltekinn tíma eftir hentugleika. 

Síðan væri hægt að hafa námskeiðahald og vöruþróun þegar það væri búið að 

standsetja húsið. Það myndi kosta mikinn pening að koma þessu upp og það þyrfti að 

taka húsnæðið verulega í gegn, en það þarf hvort sem er ef það á að vera einhver 

áframhaldandi starfsemi í þessu húsi (munnleg heimild, Anna).  

 

Listasetur/aðstaða fyrir listir og handverk 

Í Húnaþingi vestra er mikil lista- og handverkshefð og samkvæmt niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar þá finnst 50% af fólki í Húnaþingi vestra vanta vinnustofur 

fyrir listamenn og handverksfólk. Víðihlíð gæti hentað vel í verkefni sem þetta en 

húsið allt myndi þá þjóna þeim tilgangi að vera sýninga- og vinnurými fyrir listamenn 

og vera virkur vettvangur fyrir list- og menningarviðburði og vera leiðandi afl í listum 

á svæðinu. Slík verkefni eiga sér fyrirmynd um land allt og hafa oft á tíðum heppnast 

ákaflega vel. Hægt væri að bjóða erlendum listamönnum aðstöðu og sækja um styrki 

fyrir starfseminni. Hægt væri að fókusa á eina eða fleiri listgreinar eins og myndlist, 

kvikmyndagerð, tónlist og hönnun - með eða án handverks.  Hægt væri að bjóða upp á 

alls konar námskeið og fyrirlestra fyrir börn og fullorðna. 

 

Skapandi greinar – menntun og fræðsla 

Það er mikill samfélagslegur og menningarlegur ávinningur fólginn í því að leggja 

áherslur á nýsköpunarstarf í skapandi greinum. Skapandi greinar eru aðlaðandi þegar 

það kemur að því að trekkja að ungt fólk og eru mikilvægar fyrir verðmætasköpun í 

atvinnulífi til lengri tíma litið (Bandalag íslenskra listamanna, 2013).  

Það væri hægt að nýta húsin í alls kyns starfsemi sem tengjast skapandi 

greinum og sem tengjast mörgum hugmyndum sem eru taldar upp undir öðrum 

flokkum hér á undan og eftir. Til að glæða vetrarstarf húsanna lífi þá væri hægt að 

bjóða upp á alls konar námskeið og starfsemi sem tengjast skapandi greinum, bæði á 

alþjóðlegum vettvangi sem og innlendum. Víðihlíð gæti orðið lýðháskóli, eða skóli 

fyrir skapandi tæknigreinar eins og kvikmyndagerð, tölvuleikjahönnun, margmiðlun 

o.s.frv. Húsið gæti verið nýtt sem miðstöð fyrir kvikmyndaframleiðslu og sem væri 

hægt að leigja út. Það væri hægt að gera gistirými í kjallara og á efri hæð hússins og 

þetta væri hægt að gera í samstarfi við skólastofnanir.  Þar  væri hægt að hafa 
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nýsköpunarmiðstöð eða þekkingarsetur sem býður upp á aðstöðu fyrir 

frumkvöðlastarfsemi.  

 

Veitingarekstur 

Veitingarekstur hefur alltaf verið erfiður á svæðinu, sérstaklega yfir veturnar og ef 

það er lokað yfir veturinn þá þarf að vinna þetta upp aftur.  

Samkvæmt tölum frá Rannsóknarsetri verslunarinnar þá veltir 

skyndibitamarkaðurinn gríðarlegum fjárhæðum á Íslandi. Tölur sýna að erlendir 

ferðamenn keyptu með greiðslukortum í ágúst síðastliðnum skyndibita fyrir 649 

milljónir. Úttekt í reiðufé nam tveimur milljörðum svo það má passlega gera ráð fyrir 

því  að eitthvað hafi verið eitt í skyndibita umfram það sem kemur fram í 

greiðslukortanotkun (Fréttablaðið, 2015). Samkvæmt þeim ferðaþjónustuaðilum sem 

voru tekin viðtöl við, þá er það helst að ferðamenn leyfi sér eitthvað í mat og drykk á 

leið sinni í gegnum sveitarfélagið. Það er því vissulega vert að skoða hvort það megi 

bæta við veitingarekstur á svæðinu.  

Yfir vetrartímann er ekki mikið annað en vegasjoppur í boði á Norðurlandi 

vestra við hringveginn og spurning hvort að rekstur með öðruvísi veitingum heldur en 

sjoppu og skyndibitamat gæti gengið upp því að meðfram þjóðveginum er besti matur 

í heimi á bæjunum þarna í kring, maður fær bara hvergi vatn í munninn því maður 

veit ekki af því (Andri Snær Magnason, 2006). Þá væri t.d. hægt að opna veitingastað 

sem myndi sérhæfa sig í að matreiða mat sem byggir á íslenskri matarhefð og/eða 

gæða mat úr sveitinni, t.d. kanínusteik frá Birgit kanínubónda á Hvammstanga, 

íslensk kjötsúpa eða lambalæri beint frá bóndanum á „næsta bæ“. Það gæti verið 

þematengd matarupplifun eins og þorramatur eða sel- og hvalkjöt – framreitt með 

innsýn inn í framleiðsluaðferðir og um hvernig matarhefðir íslendinga hafa verið í 

gegnum tíðina. Þetta myndi hugsanlega trekkja að ferðamenn og spyrjast út til þeirra 

sem skipuleggja hópferðir sem leggja upp úr séríslenskri upplifunarferðamennsku. Í 

andyrinu gæti verið „krambúð“ sem seldi séríslenskar vörur eins og lýsi,  harðfisk, 

kjöt frá bónda, íslenskar snyrtivörur o.s.frv.  

 

Skemmtanir og böll sem tengjast íslenskri þjóðmenningu 

Það væri hægt að hafa gamaldags sveitaböll og viðburði sem tengjast íslenskum 

hátíðardögum. Þá gætu ferðaþjónustuaðilar stílað inn á viðburði sem væri gaman að 

sækja.  
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7. Niðurstöður 

 

7.1. Helstu niðurstöður 

Tilgangurinn með þessu verkefni var að draga fram hugmyndir sem stuðla að betri 

nýtingu og bættu/breyttu hlutverki félagsheimilanna í Húnaþingi vestra. Tilgangurinn 

með hugmyndaleitinni var að fá fram sem flestar hugmyndir um hvernig væri hægt að 

nýta félagsheimilin betur og um mögulegt framtíðarhlutverk þeirra. Á meðan að 

hugmyndaleit stóð þá var leitað að hugmyndum á eins fjölbreyttan hátt og mögulegt 

var því hugmyndir eru að finna allt í kringum okkur. Tilgangur hugmyndaleitar var að 

fá fram sem flestar hugmyndir, en hugmyndir eru í eðli sínu einskis virði nema þær 

passi í samhengið.   Til að geta gert sér grein fyrir hvort hugmynd sé góð eða nothæf 

þarf að eiga sér stað greining sem gerir uppdrátt af þeim kringumstæðum sem 

félagsheimilin þrífast í - því að þekking á því umhverfi er grunnforsenda þess að það 

sé hægt að draga ályktanir um framtíð þessa húsa.  

Samkvæmt kenningum um sköpunargáfu sem var farið í hér í upphafi þá er 

góð hugmynd: 1)  innihaldsrík, þ.e. hún felur í sér einhverja merkingu og er ekki tekin 

eins og þruma úr heiðskýru lofti. Í þessu verkefni var ákveðið að skoða menningararf 

og sögu húsanna og sögu og minningar samfélagsins í tengslum við húsin  - og byggja 

hugmyndavinnuna á því. Einnig var mikilvægt að hugmyndin hefði samhljóm í 

stefnum sveitarfélagsins í menningarmálum sem og ferðaþjónustumálum. Síðast en 

ekki síst þá var áhersla lögð á samfélagslega afstöðu og hvaða hugmyndir fólkið í 

sveitarfélaginu hafði um framtíð húsanna. 2) Hugmynd þarf að vera eitthvað öðruvísi, 

fela í sér nýsköpun á einhvern hátt. 3) Hugmyndin þarf að skapa tækifæri og vera 

viðeigandi fyrir þetta tiltekna verkefni. Þessi atriði voru höfð að leiðarljósi þegar 

mynd af framtíðarhlutverki húsanna var teiknuð upp.   

Rannsóknarspurningarnar í verkefninu voru tvær. Annars vegar hvernig er 

hægt að nýta félagsheimilin betur og hvert er mögulegt framtíðarhlutverk þeirra? Og  

hins vegar hvort það sé nauðsynlegt að endurhanna tilgang félagsheimilanna í ljósi 

breyttra tíma? Markmiðið var að skoða hvort að hægt væri að finna betri farveg fyrir 

þá starfsemi sem fram fer í félagsheimilunum. Félagsheimilin eru fyrir fólkið í 

sveitarfélaginu og því þótti eðlilegast að leita til þeirra varðandi hugmyndir um 

framtíðarhlutverk þeirra. Farið var í gegnum sögu félagsheimilanna, forsendur þess að 
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þau voru byggð og rýnt í menningar- arf og minningar samfélagsins til að gera grein 

fyrir hvort og hvernig tíðarandinn  hefur breyst í samfélaginu.  

Það menningar- og félagslega umhverfi sem við lifum og hrærumst í hefur 

tekið miklum breytingum - bæði frá því að fyrsta félagsheimilið í Húnaþingi vestra 

Ásbyrgi var byggt árið 1933 og þangað til að Félagsheimilið á Hvammstanga var 

byggt þremur áratugum síðar – og svo þar til í dag. Félags- og tómstundastarf í litlum 

samfélögum er auðvitað að miklu leyti  undir fólkinu sjálfu komið, og það má einna 

helst sjá þegar félagsstarf hefur tekið breytingum í gegnum söguna í samfélagi eins og 

Húnaþingi vestra, í takt við kröftuga einstaklinga eða félagasamtök sem hafa drifið 

áfram eitthvað starf sem þeim er hugleikið. Tónlistarlífið á svæðinu sem Húnaþing 

vestra nær til í dag, blómstrar nú sem aldrei fyrr, en leiklistastarfið sem var áberandi 

hér áður fyrr er ekki jafn fyrirferðamikið í menningarlífinu í dag. En það er kannski 

eitthvað til í því sem einn viðmælandi minn sagði þegar þetta var rætt. Í „gamla daga“ 

þá þurfti fólk ekki nema eina harmonikku og það gat skemmt sér fram undir morgun 

en í dag fer fólk á viðburði til að láta skemmta sér.  

Á síðustu árum hafa líka orðið miklar breytingar á því hvernig fólk ráðstafar 

frítíma sínum. Möguleikar til afþreyingar hafa stóraukist og fjöldi fólks starfar á þessu 

sviði, bæði einkaaðilar og á vegum hins opinbera. Fólk virðist líka síður tilbúið til að 

vinna svona uppbyggingarstarf í sjálfboðastarfi heldur en áður.  Flestir viðmælendur 

höfðu orð á því að það þurfi einhvern aðila sem gæti drifið starfsemina í húsinu upp á 

rassgatinu og það gæti þurft að bíða ansi lengi eftir því að einhver taki það að sér í 

sjálfboðastarfi.  

 
Fólk er ekki tilbúið að gera neitt frítt lengur. Nei nei, fólk er upptekið í störfum. Og þó fólk ynni 

mikið hér áður fyrr þá var ekki sjónvarp og þaðan af síður Internet... og enn síður vani að gera 

þetta og gera hitt. Þetta var bara félagslífið hjá fólkinu. Nú fer fólk og kaupir þetta með einum 

eða öðrum hætti (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Mörg þeirra félagsheimila sem voru byggð á landinu hér á árum áður hafa fengið nýtt 

hlutverk - enda tímarnir gjörólíkir þeim sem fólk bjó við þá. Ásbyrgi og Víðihlíð 

stækkuðu og þróuðust. Tilgangur húsanna, sérstaklega þeirra sem eldri eru hafa 

gengið í gegnum breytingar sem endurspegla tíðarandann í samfélaginu. Þegar húsin 

voru stækkuð og þegar það var farið að huga að byggingu félagsheimilisins á 

Hvammstanga, þá höfðu ný lög um félagsheimili  tekið gildi og hið opinbera hafði 
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gefið út leiðbeiningarrit um hvernig ætti að standa að uppbyggingu félagsheimila á 

landsbyggðinni. Í dag hefur þörfin breyst að einhverju leyti. Og hlutverk húsanna ætti 

því kannski eðlilega að breytast með.   

Það voru flestir sammála því að það væri æskilegast að geta nýtt þessi hús 

betur og til þarfra hluta þar sem þau eru í nokkuð góðu ástandi, þó að það sé vissulega 

komið að endurbótum og viðhaldi. Það er ákjósanlegt að þau geta samtímis sinnt 

félagslegu hlutverki á svæðinu og að það væri hægt að koma inn starfsemi sem styddi 

við núverandi starfsemi þannig að fólk hafi athvarf til að koma saman og hafa gaman. 

Fólk vill gjarnan fá sem fjölbreyttasta starfsemi á svæðið en um leið er þá ekki 

útilokað að það þoki einhverju öðri til hliðar í leiðinni. 

 
Maður vill kannski helst halda og sleppa en það er ekki alltaf hægt. En best væri ef hægt væri að 

sameina þetta, halda félagslegu hlutverki en taka eitthvað nýtt inn í reksturinn . . . Maður verður 

víst að sætta sig við einhverjar breytingar, en maður horfir oft til æskuáranna. Það var svo margt 

sem var gaman þá (munnleg heimild, Ólafur). 

 

Þróunin í hinu fjölbreytta nútímasamfélagi kallar á annars konar lausnir heldur en 

hafa tíðkast áður fyrr. Ef við viljum fá annars konar niðurstöður þá verðum við að 

breyta vinnuháttunum. Rekstur félagsheimilanna er ekki að ganga eins og best verður 

kosið í dag. En viðmið um árangur eiga ekki eingöngu að snúast um arðsemi og 

hagnað heldur ætti að vera um víðtækari markmið að ræða sem snerta samfélagið í 

heild (Karl Friðriksson, 2012).  

   

7.2. Tillögur  
 

Móta sameiginlega stefnu fyrir félagsheimilin í samhengi við stefnu 

sveitarfélagsins í menningarmálum 

 

Í dag er rekstur allra húsanna aðskilinn og engin sameiginleg stefna fyrir starfsemi og 

rekstur þeirra. Eins og stóð í kaflanum um stefnur og áherslur menningarmálum 

sveitarfélagsins þá er hvergi í stjórnskipulagi Húnaþings vestra að finna 

ábyrgðarmann fyrir menningarmálum, né virðist nokkur hafa þann málaflokk undir 

sínum hatti. Þó að sveitarfélagið sé aðildarsveitafélag í SSNV og þó að 

samlegðaráhrif samstarfs sveitarfélaganna þarna í kring sé vissulega mikilvæg til 
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uppbyggingar, þá er einnig mikilvægt að Húnaþing vestra móti sína stefnu í 

menningarmálum. Það er mikilvægt að skilgreina hver viðeigandi þróun í 

menningarmálum sveitarfélagsins sé, hver markmiðin séu og hvernig eigi að ná þeim. 

Eins og er þá eru húsin í ákveðinni samkeppni við hvort annað og því þarf að móta 

stefnu fyrir þessi hús. Um leið og unnið er í stefnumótun sveitarfélagsins í 

menningarmálum, væri á einfaldan hátt hægt að vinna að stefnumótun fyrir 

félagsheimilin í leiðinni.  

 

Ráða deildastjóra menningarmála/menningarfulltrúa 

Ráða menningarfulltrúa sem væri jafnframt framkvæmdaraðili húsanna. Þessi aðili 

myndi vera í forsvari fyrir menningarmál sveitarfélagsins, stýra því starfi sem fram fer 

í húsunum og jafnvel gæti hann verið framkvæmdastjóri unglistahátíðarinnar ár hvert.  

 

Leiguverð 

Lagt er til að leiguverð fyrir afnot af félagsheimilunum verði lækkað, a.m.k. á 

lágannatíma og/eða gerðir verði sérsamningar við aðila sem hafa áhuga á að koma 

með einhvern viðburð inn í húsið að leigugjald verði í samræmi við innkomu á 

viðburðinn. Þá veigrar fólk sér síður við að leigja húsið eins og t.d. fyrir spilakvöld og 

fleiri viðburðir kæmu e.t.v. í húsin og tekjur myndu þá hækka samkvæmt því. Það 

græðir enginn á því að húsin standi tóm. Einnig myndi þetta lífga upp á sveitarfélagið 

með fleiri viðburðum.  

Samkvæmt því sem stendur í ársreikningum Víðihlíðar fyrir árin 2012 og 2013 

þá hefur leigan á íbúðinni sem er á efri hæðinni lækkað úr 246.410 kr. í 74.000 kr. á 

ári. Leiguverð á íbúðinni er því samkvæmt þessu rúmlega 6000 kr. á mánuði sem 

verður að teljast frekar lágt, nema til umtalsverðrar vinnu komi til móts við lágt 

leiguverð. Lagt er til að þetta verði skoðaða og leigan hækkuð ef það er mögulegt.    

 

Sameina rekstur og bókhald félagsheimilanna og samnýta starfsfólk 

Lagt er til að sameina rekstur og bókhald félagsheimilanna. Að gjaldskrá verði 

samrýnd og taki mið af rekstrarkostnaði. Einnig að samnýta starfsfólk eins og 

mögulegt er, einnig með öðrum menningarstofnunum í sveitarfélaginu.  

 

  



	   88	  

Markaðssetning og heimasíður 

Með litlum tilkostnaði er hægt að útbúa heimasíður fyrir félagsheimilin og væri 

ráðlagt að gera það við fyrsta tækifæri.   

 

7.2.1 Mynd af mögulegu framtíðarhlutverki Félagsheimilisins Ásbyrgis 

Miðstöð ættarmóta og innansveitaskemmtana  

Ásbyrgi hefur í langan tíma verið að byggja upp ímynd sína sem miðstöð ættarmóta 

og virðist það hafa tekist með ágætum og staðurinn henta vel fyrir það. Veturnir eru 

þó rólegri og því þarf að finna meiri starfsemi yfir vetrarmánuðina. Lagt er til að í 

sameiginlegri stefnumótun fyrir félagsheimilin verði hlutverk Ásbyrgis skilgreint sem 

miðstöð fyrir ættarmót annars vegar og innansveitaskemmtanir hins vegar.  Eins og er 

þá eru húsin í samkeppni við hvort annað en ef önnur starfsemi eða aðrar áherslur 

væru í hinum húsunum þá myndi sjálfkrafa færast meiri starfsemi yfir í Ásbyrgi. Á 

veturnar væri þá hægt að hafa spilakvöld, sveitaböll, jólaböll og barnaskemmtanir, 

erfidrykkjur o.s.frv. Ásbyrgi er mjög hlýlegt og snyrtilegt og það gæti vel hentað sem 

salur fyrir brúðkaup eða fyrir stærri viðburði og gæti þá verið í samstarfi við hótelið 

sem er nýopnað á Laugarbakka með gistingu og veisluþjónustu.  

 

Framkvæmdaraðili 

Framkvæmdaraðilinn sem yrði ráðinn bæri ábyrgð á þeirri starfsemi sem fram færi í 

húsinu. Leigutekjur ættu að renna beint til eigenda sem hefðu starfsmann/húsvörð sem 

sinnti viðhaldi og þrifum.  

 

Aðstaðan 

Það er mikið flæmi undir Ásbyrgi sem er illa nýtt í dag. Ásbyrgi gæti með tiltölulega 

litlum kostnað verið útbúið sem þjónustuhús fyrir ættarmót, með nokkrum 

svefnpokaplássum eða gistiaðstöðu innandyra ásamt eldhúsi. Passa þarf að aðstaðan 

sem er til staðar sé til fyrirmyndar og í lagi, eins og t.d. heitir pottar sem eru við húsið.  

Einnig væri hægt að gera meira úr útiaðstöðunni,  setja upp einhverja 

afþreyingu/leikaðstöðu fyrir börn á svæðið og gera svæðið fjölskylduvænna og meira 

aðlaðandi.  
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7.2.2 Mynd af mögulegu framtíðarhlutverki Félagsheimilisins Víðihlíðar 

Mynd 1.  

Markaður og vinnsla fyrir matvælaframleiðendur og handverksfólk 

Ferðafólk vill í auknari mæli upplifun sem tengist svæðisbundnum lífstíl, en dæmi um 

slíkt er matarmenning og handverk. Í Húnaþingi vestra er sterk hefð fyrir handverks- 

og matvælaframleiðslu og samkvæmt niðurstöðum spurningakönnunarinnar þá finnst 

54% af fólki vanta beint frá býli markað og aðstöðu fyrir matvælaframleiðslu. Hægt 

væri að nota húsið undir sveitamarkað og vinnslu fyrir hvers konar handverk og 

matvælaframleiðslu, þar sem matvæla- og handverksframleiðendur gætu þróað sína 

vörur og ferla þeim tengdum. Hér væri því byggt á hugmyndafræði um klasasamstarf, 

þar sem aðilar í sömu atvinnugrein taka sig saman og byggja upp samstarf og 

tengslanet ásamt því að byggja upp og skilgreina stöðu sína, sem getur verið mjög 

mikilvægur þáttur í að koma svæðum á kortið.   

Staðsetning hússins hentar mjög vel fyrir svona starfsemi. Ferðaþjónustan í 

Húnaþingi vestra er að aukast jafnt og þétt og þá sérstaklega á sumrin, en á veturnar 

eru hóparnir fyrst og fremst samsettir af fólki sem hefur jafnvel komið áður og leyfir 

sér einna helst eitthvað í mat og drykk. Það að bjóða upp á markað árið um kring þar 

sem væri hægt að kaupa matvörur og handverk úr héraði sem hefur vísun í sérstöðu 

héraðsins gæti laðað að fólk sem hefur áhuga á því sem svæðið hefur upp á að bjóða.  

Áherslan gæti verið á framleiðslu á veturnar og markaðinn á sumrin. Til viðbótar yrðu 

haldin námskeið í vöruþróun, markassetningu, upplifunarferðaþjónustu, 

umbúðarhönnun og framsetningu o.s.frv. 

Þessu verkefni myndi fylgja verulegur kostnaður og því þarf að finna 

samstarfsaðila. Hængurinn á því er að verkefni þurfa oft að vera hafin til að geta sótt 

um styrki og ýmsir nýsköpunarstyrkir eru ekki fyrir stofnkostnaði. Sveitarfélagið 

þyrfti því kannski að leggja út einhvern stofnkostnað. Það er líka hægt að skoða 

samstarf við einkaaðila, fyrirtæki á svæðinu og einnig passar verkefnið mjög vel inn í 

sóknaráætlun Norðurlands vestra. Þá væri einnig hægt að skoða samstarf við Matís, 

sem hefur byggt upp sambærilegar matarsmiðjur á öðrum stöðum. 

 

Framkvæmdastjóri 

Húsnefnd hefur lýst yfir vilja til að stofna hlutafélag um húsið og er lagt til að ráðist 

yrði í að framkvæma það ef þetta verkefni yrði að veruleika og að framkvæmdastjóri 
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verði ráðinn. Verkefnasvið framkvæmdastjóra væri að byggja upp aðstöðuna, sækja 

um styrki, finna samstarfsaðila og stýra verkefninu. Einnig væri hans hlutverk að 

vinna að sameiginlegri stefnumótun, svæðisbundinni auðkenningu og efla 

matarhandverk og handverk á svæðinu.  

 

Aðstaðan og umbúnaður 

Andyrið og hliðarsalurinn myndi líklega duga fyrir starfsemi markaðarins og á sumrin 

væri hægt að hafa útiaðstöðu með básum um helgar. Einnig væri hægt að hafa 

þematengdar helgar og markaði þar sem fólkið í sveitinni í kring gæti komið saman 

og haft íbúamarkaði, matarviðburði o.fl. Eldhúsið, neðri hæðin, salurinn, sviðið og 

efri hæðin er þá eftir til að byggja upp restina af starfseminni. Stækka þyrfti eldhúsið 

og setja upp aðstöðu þar sem væri hægt að salta, reykja, þurrka o.s.frv. ásamt því að 

kaupa betri kæla, ofna og pökkunarvélar.  

 

Viðbót við starfsemina 

Lagt er til að í húsinu verði einhver viðbótarþjónusta við ferðamenn, staðsetningin er í 

alfaraleið á milli landshluta og það gerir svæðið að náttúrulegum áningarstað fyrir 

ferðamenn og sem er hægt að færa sér í nyt. Höfð yrði í huga sú týpa af ferðamönnum 

sem stoppa stutt í Húnaþingi vestra og myndu jafnvel ekki hafa stoppað annars.  Á 

efri hæðinni gæti verið veitingastaður/kaffihús með útsýni yfir allan Víðidalinn, 

skrifstofur, ferðaskrifstofa o.fl. Á meðal þess sem væri hægt að hafa til viðbótar við 

sveitamarkaðinn og vöruvinnsluna:  

 

• Upplýsingamiðstöð fyrir Norðurland vestra 

• Ferðaskrifstofa 

• Leikvöllur 

• Veitingarekstur/kaffihús 

 

Mynd 2.  

Anarkískt listasetur  

Drifkraftur breytinga liggur falinn í skapandi hugsun og það er hvergi hægt að finna 

meira af skapandi hugsun heldur en í listum. Aðferðir lista byggja á þeim krafti sem 

býr í hópnum og hvernig samfélagið getur fengið betri hugmyndir og unnið betur 
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saman að þeim breytingum sem stefnt er að. Skapandi hugsun er mikilvæg allri 

nýsköpun og einstaklingar þurfa að hafa aðgang að frjóu umhverfi svo að skapandi 

hugsun nái að blómstra.    

Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra stefna að því í sóknaráætlun fyrir árin 

2015-2019 að efla menningarstarf á svæðinu þar sem þau telja ríkt menningarlíf sé 

mikilvægur þáttur í því að skapa góð atvinnu- og búsetuskilyrði. Stefnt er að því að 

auðvelda almenningi aðgengi að listviðburðum og að góð aðstaða sé til listsköpunar 

og annarrar menningarstarfsemi á svæðinu. Þau telja að það þurfi að auka aðgengi 

listamanna að menningarhúsnæði og aðstöðu fyrir listsköpun. Einnig er eitt af 

markmiðum í menningarmálum að fjölga starfandi listamönnum á svæðinu og auka 

við stuðning við liststarfsemi og listsköpun (SSNV, 2015). Aðgengi að skapandi 

umhverfi er frumforsenda þess að fjölga listamönnum í sveitarfélaginu og 

grasrótarstarf listamanna hefur auðgað mannlíf og reist við heilu bæjarfélögin sem 

áður hafa virðst eiga sér einskis von.    

 Í Húnaþingi vestra er mikil handverks og listahefð og samkvæmt niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar þá finnst 50% af fólki í Húnaþingi vestra vanta vinnustofur 

fyrir listamenn og handverksfólk. Víðihlíð gæti hentað vel í verkefni sem þetta og 

myndi þá þjóna þeim tilgangi að vera sýninga- og vinnurými fyrir listamenn, ásamt 

því að vera vettvangur fyrir skapandi starfsemi og leiðandi afl í listmenntun á 

svæðinu.  Hægt væri að fara út í alþjóðlegt samstarf, halda námskeið og fyrirlestra í 

húsinu og hafa verkefni sem tengjast listmenntun barna og sækja um sér 

verkefnastyrki fyrir því.  

 

Lista- stýra eða stjóri 

Breytinga- og nýsköpunarstarf er oft drifið áfram af kröftugum og áhugasömum 

einstaklingum, hreyfiöflum eða grasrótastarfsemi. Um anarkískt skipulag yrði að ræða 

og hópurinn sem hefði aðstöðu í húsinu stýrði framvindu verkefnisins en þó væri 

nauðsynlegt að fá kröftugan aðila í forsvar fyrir hópinn sem gæti haft frumkvæði og 

skipulagt viðburði og samstarf og sótt um styrki.  

 

Aðstaða og umbúnaður 

Það væri hægt að breyta húsnæðinu með litlum tilkostnaði í vinnuaðstöðu og 

sýningarými fyrir listamenn. Það væri hægt að henda upp léttum veggjum í salnum 
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sem væri á auðveldan hátt hægt að færa/taka niður þegar þyrfti að nota húsið fyrir 

viðburði eins og t.d. þorrablótið. 

7.2.3 Mynd af framtíðarhlutverki Félagsheimilisins á Hvammstanga 

Menningarhús Húnaþings vestra – Fjölnota aðstaða fyrir lifandi menningarstarf  

Menningarlíf er stór þáttur í lífsgæðum fólks og er ein af grunnforsendum búsetu, rétt 

eins og atvinna, félagslegt öryggi, menntun og heilbrigðisþjónusta. Menningarleg 

fjölbreytni styrkir samfélagið, sérstaklega lítil samfélög sem berjast í bökkum með að 

halda í einstaklinga og vilja draga að nýja íbúa. Fjölbreytt menningarstarf dregur úr 

hættu á einangrun einstaklinga og hópa og hvetur til félagslegra samskipta. 

Fjölbreytni og fagmennska eru lykilatriði fyrir alla menningartengda ferðaþjónustu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í Félagsheimilinu á Hvammstanga ættu að vera lifandi menningarviðburðir 

allan ársins hring sem laðar að ferðamenn og skemmtir heimamönnum, en lifandi 

menningarstarf er aðdráttarafl sem dregur ferðamenn að. Lagt er til að Félagsheimilið 

á Hvammstanga verði eiginlegt menningarhús Húnaþings vestra og að nýting á því 

verði með sem fjölbreyttasta móti. Húsið er nokkuð vel nýtt eins og er, en með 

breyttum áherslum og með því að færa húsið í nútímalegra horf er hægt að hámarka 

nýtingarmöguleika. Það ættu að vera vetraráherslur og sumaráherslur, þar sem húsið 

gæti verið nýtt undir ýmislega félagslega starfsemi í sveitarfélaginu á veturnar og 

undir ferðaþjónustuna á sumrin. Þegar unnið hefur verið að stefnumótun og stefna 

hússins skilgreind þá er nauðsynlegt að leggjast í markaðssetningu og huga að 

staðveru hússins á Internetinu, m.a. með því að búa til heimasíðu.  

 

Framkvæmdaraðili 

Framkvæmdaraðilinn sem yrði ráðinn bæri ábyrgð á þeirri starfsemi sem fram færi í 

húsinu og lykilatriði er að sá framkvæmdaraðili muni hafa frumkvæði að því að 

skipuleggja menningartengda viðburði. Hér þarf einhvern skapandi einstakling sem 

getur unnið með fólkinu. Þessi aðili myndi jafnframt vera framkvæmdastjóri 

unglistahátíðarinnar.  

 

Viðburðir 

Dæmi um viðburði sem þessi aðili gæti haft frumkvæði að:  
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• Kvikmyndahátíð og sýningar, nota kvikmyndavélarnar sem eru til staðar.   

• Leiksýningar 

• Tónleikar 

• Myndlistasýningar 

• Sveitaböll og skemmtanir  

• Námskeið og fyrirlestrar fyrir börn og fullorðna 

  

Aðstaða fyrir námskeið, fundi, ráðstefnur og aðra viðburði 

Lagt er til að húsið verði markaðssett sem frábær vettvangur fyrir hvers konar fundi, 

ráðstefnur og viðburði í samstarfi við ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Það þarf hins 

vegar að leggjast í nokkrar endurbætur svo húsið henti sem slíkt, stækka sali, setja 

upp færanlega milliveggi og endurnýja eldhúsið og uppfæra tækjabúnað.   

 

Neðri hæðin - Miðstöð skapandi greina 

Það er mikill samfélagslegur ávinningur fólginn í því að skapa umhverfi fyrir hvers 

kyns skapandi starf. Í kjallara hússins væri hægt að bjóða upp á aðstöðu fyrir fólk sem 

er að vinna í skapandi starfi. Það myndi eflaust vera mikil lyftistöng fyrir menningar- 

og félagslífið í Húnaþingi vestra ef félagasamtök og hinir ýmsu hópar fái aðgang að 

húsinu á lægra verði eða endurgjaldslaust. Leikhópar gætu haft aðgang að 

æfingarherbergi. Og listamenn sem myndu sækja um gætu fengið úthlutaðri 

vinnustofu hjá sveitarfélaginu. Þetta gæti verið leið sveitarfélagsins til að styðja við 

bakið á listamönnum.  Í kjallaranum er hægt að útbúa upptökustúdíó með „green 

screen“ þar sem væri hægt að taka upp tónlist og vinna kvikmyndir. Dreifnámið og 

grunnskólinn gætu nýtt sér þessa aðstöðu sem og einstaklingar og hópar sem hefðu 

áhuga. Slík aðstaða þarf ekki að kosta mikið og eru margir grunnskólar í Reykjavík og 

víðar  t.d. búnir að koma sér upp svona aðstöðu, enda sköpun einn af grunnstoðum 

menntunar. Félagasamtök og einstaklingar sem hefðu áhuga gætu svo leigt aðstöðuna.  
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Lokaorð 

 
Skarðsviti: Ljósmynd AAO.  

 

Að lokum. Þegar horft er um öxl yfir þá jörð sem er núna yfirfarin á meðan 

rannsóknarferlinu stóð, þá ætti maður að vera kominn á annan stað á kortinu, maður 

getur séð ferðalagið frá A til B og líklega stendur maður eitthvað hærra uppi svo 

maður getur horft til baka og yfir landslagið. Maður getur komið auga á sjónarhorn 

sem maður tók ekki eftir áður. Maður getur séð liti og form í landslaginu sem voru 

áður óljós. Þetta rannsóknarferðalag er persónulegt og það er minn sjóndeildarhringur 

bræddur saman við sjóndeildahring þeirra sem komu að þessu verkefni með mér sem 

er útsýnið.  

Forsenda listrannsókna er að það sé hægt að rekja ákveðna þætti 

hugmyndafræðinnar og þær kenningar sem lagt er upp með úr birtingu 

niðurstöðunnar. Eðli málsins samkvæmt þá gaf þetta rannsóknarverkefni ekki mikið 

svigrúm fyrir listræna útidúra og öðruvísi framsetningu. Niðurstaða þessarar 

listrannsóknar er því skýrsla sem er rannsókn í leiðinni á hugmyndavinnuferlinu mínu 

og hvernig hugmyndirnar urðu til. En þetta er ekki endapunkturinn og ég sé marga 

möguleika á því hvernig þetta verkefni getur öðlast framhaldslíf.  

Í listrannsóknum eru margar niðurstöður kostur fremur en galli. Í þessu 

verkefni mætti segja að það væru engar niðurstöður, heldur bara möguleikar. Þessi 

skýrsla er eingöng sneiðmynd af þeim stað þar sem ég er stödd í rannsóknarferlinu 

núna og ef haldið væri áfram með verkefnið þá myndi það breytast og þroskast og 

niðurstöðurnar yrðu jafnvel allt aðrar, því allt er breytingum háð. Ef þú stígur með 
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fótinn ofan í á sem er að renna, þá stendur þú ekki í sama vatninu eftir 10 mínútur þó 

þú hreyfir þig ekki úr stað. Með tímanum endurnýjast vatnið og það er alltaf nýtt vatn 

sem þú stendur í. Félagsheimilin voru miðstöð félags- og menningarstarfs á fyrri hluta 

20. aldar og þau hafa eflaust einstakt menningarsögulegt og tilfinningalegt gildi fyrir 

íbúa Húnaþings vestra sem geta tengt margar dýrmætar minningar og gleðistundir því 

sem þar fór fram. En ef það verður engin endurnýjun, ef húsin standa í stað í tíma og 

rúmi þá hættir rennslið og vatnið fúnar.  

Þegar öllu er á botninn hvolft þá liggur framtíð húsanna í höndum fólksins í 

Húnaþingi vestra. Möguleikarnir fyrir þessi félagsheimili eru óþrjótandi og það eina 

sem heldur aftur af því sem getur orðið, eru þær takmarkanir sem maðurinn setur sér 

sjálfur. Því á einni stundu er tímamóta hugmynd ekki til og á því næsta er hún partur 

af okkar heimi. Þessi hugmynd getur breytt hlutunum til frambúðar, fyrir 

einstaklinginn eða fyrir alþjóðasamfélagið í heild. Hugmyndir gefa tilefni til að það er 

allt mögulegt í heiminum (Chopra, e.d.).  
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