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ÚTDRÁTTUR 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf bæjarbúa til bæjarhátíðar eins og  

menningar- og fjölskylduhátíðarinnar Írskir dagar á Akranesi með tilliti til þeirra 

samfélagslegu áhrifa sem hún hefur og hvaða þætti í dagskrá hátíðarinnar viðmælendur telja 

vera mikilvæga fyrir samfélagið. Rannsóknin var gerð á tímabilinu 2008-2011. 

 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem stuðst er við viðtöl, rýnihópa og 

símakönnun. Rannsakandi notaði hálfopin djúpviðtöl, rýnihópahópviðtöl, sem 

meginrannsóknaraðferð. Upplýsingar úr símakönnun voru jafnframt notaðar til stuðnings í 

viðtölunum. Viðtölin voru unnin samkvæmt reglum eigindlegrar aðferðafræði. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að Skagamenn séu almennt hlynntir hátíðinni og 

vilji halda áfram að gera sér dagamun á Írskum dögum í júlí ár hvert. Mikilvægasti hluti 

hátíðarinnar að mati viðmælanda eru þeir dagskrárliðir sem miða sérstaklega að því að laða 

brottflutta Skagamenn „heim“ í gamla bæinn sinn og svo þær uppákomur sem stuðla að 

aukinni samkennd og samhug. Viðmælendur vilja nota þetta tækifæri til þess að styrkja 

menningararfinn og veruleg gagnrýni á skipuleggjendur kemur fram fyrir það að fjarlægjast 

upphaflegt markmið hátíðarinnar, það er að minnast keltneskra landnámsmanna sem settust að 

á Akranesi. Síðastliðin fjögur ár hefur skipulagið í ríkari mæli endurspeglað hina írsku 

arfleifð, en ekki er ljóst hversu vel tekst að koma henni til skila.  

 

Í rannsókninni færir rannsakandi rök fyrir því að farsælast sé fyrir alla skipuleggjendur 

bæjarhátíða að huga vel að fræðilegum forsendum og hafa skýra framtíðarsýn. Bæjarhátíð 

eins og Írskir dagar krefst langtímaviðburðastjórnunar til þess að ná fram þeim samfélagslega 

ávinningi sem mögulegur er. Hvernig best má miðla menningararfi í þessu formi, það er í 

gegnum bæjarhátíðir, er rannsóknarefni sem er forvitnilegt og í raun nauðsynlegt fyrir 

skipuleggjendur bæjarhátíða að skoða í framtíðinni. 

 

Lykilorð: Bæjarhátíð, staðarímynd, söguvitund, menningararfur, félagsleg áhrif bæjarhátíða 
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ABSTRACT 

The Irish days festival - a local event or a mass tourism phenomena? 

Perceptions on the local identity, historical heritage and social impact linked to the community 

festival Irish days in Akranes, Iceland. 

 

The purpose of this research is to drag forward the attitude of residents in Akranes towards 

the town festival Irish Days (Írskir dagar). Special focus is on residents ideas about the 

community impacts the festival has and what they find the most important attraction on the 

festival agenda with regards to positive effects on the local community. Data collection 

consisted of semi-structured, in-depth interviews, focus group and a telephone-based survey 

was used as a background data. 

 

Conclusions of this research indicate that the people in Akranes are generally in favour of the 

festival and want to hold on to the tradition that has been evolving around the concept. The 

most important factor, according to residents opinion, are those designed to bring together 

past and present residents in Akranes and those who present an opportunity to develop and 

strengthen a sense of unity and empathy amongst family, friends and neighbours.  

 

Those who participated in the research want to use the opportunity to celebrate and nurture 

cultural heritage and organizers were severely criticized for a lack of Irish perspective. It must 

be acknowledged though, that for the last four years the agenda has better taken more notice 

of the Irish cultural roots, and the festival has been brought closer to its original image. How 

well organizers succeed in mediating the cultural heritage remains unsure though.  

 

In this research it is argued that it is necessary for organizers of town festivals in general to 

pay attention to the theoretical or academic foundation and realize the importance of long-

time planning. These are the only means that can ensure and bring about the potential positive 

social impact that town festivals, such as Irish Days, theoretically have. 

 

According to this research it is evident that residents of Akranes want to celebrate their 

cultural heritage and strengthen their Irish roots. Exactly how that can be done effectively 

through town festivals remains an interesting, and in fact necessary, topic to research.   
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ÞAKKIR 

Ritgerð þessi er til meistaraprófs í mennta- og menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Rannsóknin er 30 ECTS eininga lokaverkefni um samfélagsleg áhrif bæjarhátíðarinnar Írskir 

dagar á Akranesi. Rannsóknin var unnin á tímabilinu 2008-2011 undir leiðsögn Sigrúnar 

Lilju Einarsdóttur. 

Leiðbeinanda mínum, Sigrúnu Lilju Einarsdóttur, vil ég þakka fyrir heiðarlega og 

góða leiðsögn. Hún gaf mér alltaf góðan tíma þegar ég þurfti á henni að halda, hvort sem um 

var að ræða samskipti í gegnum tölvupósta eða í síma, þrátt fyrir að hún sjálf sé í krefjandi 

doktorsnámi. Viðmælendum mínum öllum þakka ég sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til þess 

að ræða við mig, hvort sem það var í rýnihópi eða einstaklingsviðtölum. 

Ég vil þakka elskulegum eiginmanni mínum, Einari S. Sigurðssyni, og börnum mínum 

fyrir ómælda þolinmæði á meðan á rannsókninni stóð. Einar minn fær líka þakkir fyrir það að 

hvetja mig áfram og lesa yfir ritgerðina. Börnunum mínum yndislegu þakka ég af öllu hjarta; 

Gísla Rúnari, Jóni Inga og Helgu Dóru. 

Elskulegri vinkonu minni, Önnu Láru Steindal, þakka ég fyrir aðstoð við yfirlestur, 

stuðning og vináttu. Elskulegri móður minni; Önnu Jónu Gísladóttur, verð ég ævinlega 

þakklát fyrir að fæða mig í þennan heim og hafa alltaf trú á því sem ég geri. 

 

Að lokum vil ég tileinka þessa ritgerð Laufeyju Ingibjartsdóttur (1966-2011) sem lést á 

vormánuðum 2011 langt fyrir aldur fram. Hún var í meistaranámi við Háskóla Íslands og átti 

sér þá ósk heitasta að klára lokaritgerðina sína. Því hef ég ákveðið að gefa henni hlutdeild í 

minni lokaritgerð. 

 

 

                                                                                                                             Akranesi 20. júlí 2011 

 

__________________________________________ 

                                                                                                         Margrét Þóra Jónsdóttir 
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1. INNGANGUR 

Í inngangi fjallar rannsakandi um markmið rannsóknar, kynnir aðferðafræði og fræðilegan 

bakgrunn, rökstuðning fyrir vali á viðfangsefni og lýsir uppbyggingu ritgerðarinnar. 

 

1.1.  RANNSÓKNARMARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNINGAR 

Viðfangefni þessa meistaraverkefnis tengist bæjarhátíðum á Íslandi og fyrir valinu varð 

bæjarhátíðin Írskir dagar á Akranesi, menningarviðburður sem er haldinn ár hvert, fyrstu 

vikuna í júlí í boði Akraneskaupstaðar. 

Gerð var rannsókn á viðhorfi Akurnesinga til menningar- og fjölskylduhátíðarinnar 

Írskir dagar. Leitast var við að kanna almennt viðhorf bæjarbúa til hátíðarinnar og skoða 

jafnframt samfélagsleg áhrif og hvaða áhrif hátíðin hefur á staðarímynd og menningararf. 

Þessu tengt var skoðað hvaða afstöðu íbúar hafa til skipulags og markaðssetningar á hátíðinni 

út á við. Þær rannsóknarspurningar sem rannsakandi lagði upp með lúta fyrst og síðast að því 

að kanna afstöðu og viðhorf bæjarbúa til Írskra daga og hvaða forsendur liggja afstöðu þeirra 

til grundvallar.  

 

1.2.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn og lýtur að því að greina viðhorf viðmælenda 

gagnvart bæjarhátíðinni Írskir dagar. Rökfræðin byggir á aðleiðslu, það er að segja 

niðurstöður rannsóknarinnar eru leiddar af afstöðu viðmælenda sem leiðir af sér ákveðna 

kenningu sem grundvölluð er á afstöðu viðmælenda (e. grounded theory). Með slíkri nálgun 

er leitast við að greina upplifun þátttakenda af menningarviðburðinum. 

Rannsakandi notaði einstaklingsviðtöl og hópviðtöl sem meginrannsóknaraðferðir. Þar 

að auki var stuðst við viðhorfskönnun (í gegnum síma) sem unnin var árið 2008, þar sem 

hugur Akurnesinga til hátíðarinnar var kannaður. Hálfopin djúpviðtöl henta vel til þess að afla 

upplýsinga hjá þátttakendum þegar kanna á persónuleg viðhorf fólks. Einnig henta þau vel 

þegar kanna þarf hvaða tilfinningu það hefur fyrir hlutunum og hver persónuleg upplifun 

þeirra á viðfangsefninu er. 

Galli hálfopinna viðtala er sá að ekki er hægt að alhæfa út frá eigindlegri (e. 

qualitative) rannsókn og erfitt er að álykta um þýði rannsóknar. Hún er lýsandi fyrir við-
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mælandann en hún miðlar samt sem áður skilningi á því sem rannsakað er. Til þess að hægt sé 

að auka á ytra réttmæti rannsóknar þarf að ná vissri mettun gagna. 

Þátttakendur fengu munnlegar útskýringar á tilgangi og aðferðafræði rannsóknarinnar í 

upphafi. Þátttakendur í viðtölum tóku þátt af fúsum og frjálsum vilja. Í símakönnun hafði fólk 

val um hvort það vildi taka þátt eða ekki.  

Úrtakið (e. sample) sem rannsakandi notaði (bæði í viðtölum og símakönnun) er 

lagskipt slembiúrtak (e. random) sem keypt var af fyrirtækinu Markhóp hf. Þýðinu er skipt í 

hópa sem samanstanda af konum og körlum á mismunandi aldri og ákveðinn fjöldi er í 

hverjum hóp (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Ástæða þess að þýðið var 

keypt af óháðum aðila er sú að rannsakandi er borinn og barnfæddur Akurnesingur og þurfti 

því að gæta jafnræðis til þess að fá sem breiðast úrtak.  

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Hér á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á bæjarhátíðum í bæjarfélögum, eftir 

því sem rannsakandi best veit, en þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis. Þær sem 

nefndar verða hér, þóttu eiga samnefnara með rannsókn þessari á einn eða annan hátt. 

Fyrsta rannsóknin sem nefnd er til sögunnar er íslensk rannsókn sem var framkvæmd 

af Huldu Guðnadóttur (2009). Yfirskrift hennar er Mikilvægi menningarhátíðar á Austurlandi 

- menningartengsl þjóða í gegnum viðburðarferðamennsku: Dæmi frá Frönskum dögum á 

Fáskrúðsfirði. Rannsókn þessi er hluti af BS-ritgerð í ferðamálafræðum við Háskóla Íslands. 

Önnur rannsókn sem fjallað verður um var framkvæmd af Blake E. Ashforth og Fred 

Mael (1989) þar sem þeir könnuðu sérstaklega félagslegt skipulag, samskipti einstaklinga og 

samsömun einstaklinga með tilliti til bakgrunns.  

Þriðja rannsóknin var framkvæmd af Daniel Felsensten og Aliza Fleischer (2003), en 

þau gerðu rannsókn á staðarhátíðum og ferðaþjónustu, þar sem fjallað var um hlutverk hins 

opinbera með tilliti til ferðaþjónustu og eyðslu gesta á slíkum hátíðum. 

 Fjórða rannsóknin er hollensk, framkvæmd árið 2001 af Greg Richards og Julie 

Wilson (2004), þar sem þau skoða gildi þess fyrir Rotterdam að vera útnefnd menningarborg 

Evrópu og meðal annars skoða þau hvaða áhrif það hafði á menningarviðburði og ímynd 

borgarinnar.  

Fimmta rannsóknin sem fjallað er um framkvæmdi Ros Derrett (2003) en hann 

kannaði svæðisbundnar menningarlegar hátíðir, samkennd og viðburði tengda ferðaþjónustu.  
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Sjötta rannsóknin var framkvæmd árið 2004 en þá birtist grein um rannsókn Dogan 

Gursoy, Kyungmi Kim og Muzaffer Uysal sem skoðuðu bæjarhátíðir og sérstaka viðburði þar 

sem skipulag hátíðanna var unnið af sérfræðingum. Einnig voru samfélagsleg- og efnahagsleg 

áhrif skoðuð.  

Sjöunda og síðasta rannsóknin var framkvæmd af Ellen Badone (1987) þar sem hún 

fjallaði um bæjarfélög og sjálfsmynd þeirra í dreifbýli í Bretlandi. 

Rannsakandi mun jafnframt skilgreina hugtökin félagsauður (e. social capital), 

menningarauður (e. cultural capital), staðarímynd/söguvitund (e. destination image), 

menningararfur (e. cultural heritage), samfélagsleg áhrif (e. community impact), 

menningarhátíð (e. cultural festival), menningarstefna (e. cultural policy) og menning (e. 

culture) og hvernig þessi hugtök tengjast rannsókninni. 

 

1.4.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Ástæðan fyrir því að rannsakandi ákvað að velja þetta viðfangsefni til rannsóknar er sú að 

hann fór á ráðstefnu um menningar- og fjölskylduhátíðir, sem var haldin hér á Akranesi í 

október 2007, þar sem fram komu ýmis sjónarhorn um gildi þess að halda fjölskyldu- og 

bæjarhátíðir eins og Írska daga. Upp frá því kviknaði áhugi hjá rannsakanda á því að helga 

lokaritgerð sína þeirri rannsóknarvinnu sem fælist í því að kanna viðhorf bæjarbúa til Írskra 

daga.  

Eins og áður hefur komið fram, þá hafa bæjarhátíðir lítið verið rannsakaðar á Íslandi 

og þá einkum frá sjónarhóli íbúa á þeim stöðum þar sem slíkar hátíðir eru haldnar. Mikilvægt 

er að skoða hug íbúanna sjálfra og kanna að hvaða leyti íbúar koma að skipulagningu og 

markaðssetningu hátíðar en einnig hvaða samfélagsleg áhrif hátíðir á borð við Írska daga hafa 

í för með sér. Jafnframt er áhugavert að skoða á hvaða hátt menningararfurinn er gerður 

sýnilegur og hvaða áhrif sú framsetning hefur á staðarímynd íbúa.  

 

1.5.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er viðfangsefnið reifað og sett í sögulegt samhengi. 

Í öðrum kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi, hugtök eru skilgreind og sambærilegar 

rannsóknir kynntar. Í þriðja kafla er val rannsóknaraðferða rökstutt og rætt. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður kynntar og viðtalsgreining framkvæmd samkvæmt kenningargrunni. Í fimmta 

kafla eru umræður og ályktanir dregnar í kjölfar þeirrar greiningar sem á undan er gerð. Sjötti 

kafli inniheldur lokaorð og dregur niðurstöður ritgerðarinnar saman. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Í þessum kafla verður greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar, helstu hugtökum og 

kenningum og fjallað stuttlega um fyrri rannsóknir er tengjast þessari rannsókn á einn eða 

annan hátt.  

 

2.1.  HELSTU HUGTÖK OG KENNINGAR 

2.1.1. Menning (e. culture) 

Í Íslenskri orðabók (2007) er hugtakið menning útskýrt sem þroski mannlegra eiginleika 

mannsins. Anthony Giddens (1989) segir að menning samanstandi af þeim 

gildum sem einstaklingar tiltekins hóps hafa í heiðri, viðmiðum sem þeir fylgja og afrakstri 

þess sem þeir skapa. Menning vísar til allrar umgjarðar lifnaðarhátta þeirra einstaklinga sem 

búa í samfélaginu, eins og hvernig þeir klæða sig, hvers konar atvinnuvegi þeir stunda, hvað 

þeir gera í tómstundum sínum, hvaða trúarbrögð þeir aðhyllast, hvaða augum þeir líta á 

hjónaband og fjölskyldulíf, og vísar einnig til annarra siða og gilda sem ríkja í samfélaginu. 

Þegar talað er um samfélag er átt við þau kerfistengsl sem tengja saman einstaklinga í 

ákveðnu samfélagi og sameinar þá um tiltekna, sameiginlega menningu (Giddens, 1989). 

Jóhann M. Hauksson talar um það í bók sinni Kynþáttahyggja (1999) að menning hafi 

tvær merkingar. Sú fyrri sé notuð um listir og sú seinni séu uppskriftir eða forrit um hegðun 

fólks í samfélaginu. Ef tekið er dæmi um fyrri merkinguna þá væri menning listaverk, 

myndverk, ritverk og tónlist en sú seinni væri þá almennur hugsunarháttur sem fólk tileinkar 

sér í samfélaginu (Jóhann M. Hauksson, 1999). 

Edward Taylor og Clifford Geertz skilgreina menningu sem þá hæfileika, skoðanir og 

form hegðunar sem einstaklingar hafa öðlast sem meðlimir samfélagsins. Reyndar lagði 

Geertz meiri áherslu á merkingu hegðunar (Eriksen, 2001). 

Í bókinni Bulding a new heritage (1994) segir A.G.J. Dietvorst meðal annars að 

forsenda ferðaþjónustu og afþreyingar hennar sé menningartengd ferðaþjónusta. Það hefur 

verið sýnt fram á að menning getur gegnt ríkjandi hlutverki í þróun ferðaþjónustu og 

afþreyingar í bæjarfélögum. Áhersla á athygli ferðamanna- og afþreyingargeirans getur leitt til 

þess að aukinn skilningur á menningarsögulegri arfleifð vakni (Dietvorst, 1994). Þannig geti 

til dæmis Akurnesingar vakið athygli ferðamanna á því að landnámsmenn á Akranesi hafi 

verið Írar og að hátíð sé haldin til minningar um þá landnámsmenn. 
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2.1.2. Menningararfur (e. cultural heritage) 

Menningararfur er arfur okkar úr fortíðinni, það sem við búum við í dag og það sem við 

ætlum að miðla til komandi kynslóða. Menningarleg og náttúruleg arfleifð má segja að sé sá 

þráður sem líf okkar er fléttað úr, grundvöllur og innblástur til frekari þróunar. Orðið 

menningararfur á Íslandi er bundið hugmyndum um það hvað einkennir íslensku þjóðina og 

hvernig við bregðumst við hröðum félagslegum og menningarlegum breytingum nútímans.  

 Howard skilgreinir hugtakið menningararfur sem allt það sem einhver vill geyma eða 

safna. Arfur sé á tveimur sviðum lífs okkar, annars vegar innan fjölskyldunnar og hins vegar 

eitthvað sem tilheyrir þjóðinni allri og öllu mannkyninu. Innan fjölskyldunnar getur það verið 

einhver fjölskyldudýrgripur, til dæmis þjóðbúningur sem erfist á milli fjölskyldna. Hvað 

varðar þjóðfélagið, þá eru það landnámssögurnar og auðlindir okkar sem mynda 

menningararfinn  (Howard, 2003). 

Sigurður Nordal (1942) hélt því fram í bókinni Íslenzk menning að nauðsynlegt væri 

að skilja íslenska menningararfleifð sögulega. Arfleifð okkar væri tungan, bókmenntirnar og 

þjóðlegar hefðir (Sigurður Nordal,1942). 

Almenn ráðstefna Sameinuðu þjóðanna undir yfirskriftinni Educational, Scientific og 

Cultural Organization var haldin í París 17. október-21. nóvember 1972. Þar var ákveðið og 

bundið í sáttmála að mikilvægt væri að vernda heimssögulegar menjar og náttúrulega arfleifð. 

Ástæðan væri sú að þessar menjar og arfleifð okkar hefði gildi í sjálfu sér og mikilvægu 

hlutverki að gegna fyrir mannkynið í nútíð og framtíð (Sameinuðu þjóðirnar, 1972). 

Á undanförnum áratugum hefur aukin alþjóðavæðing haft áhrif á menningu og 

menningararfleifð einstakra svæða. Skilgreina má alþjóðavæðingu sem svo að hún lýsi því 

hvernig samskipti á milli þjóða og menningarheima hafi þróast undanfarna áratugi á ýmsum 

sviðum, meðal annars á sviði efnahagsmála, alþjóðaviðskipta, stjórnmála og menningarmála. 

Alþjóðavæðingin hefur gert það að verkum að markalínur á milli þjóða, menningarheima og 

einstaklinga eru mun óljósari en áður og einstök lönd eða þjóðir eru mun tengdari og í raun 

háðari öðrum í heiminum en áður var. Með aukinni tækni (svo sem sjónvarpi og interneti) 

hefur útbreiðsla menningar náð nýjum hæðum, til að mynda útbreiðsla bandarískrar 

afþreyingarmenningar, en jafnframt hefur alþjóðavæðingin haft þau áhrif að skerpa á 

sérkennum einstakra þjóða sem í auknum mæli reyna að halda í sérkenni síns menningararfs 

(Bartelson, 2000). 

G. J. Ashworth (1994) segir í greininni ,,From history to heritage - from heritage to 

identity“ í bókinni Bulding a new heritage að þær forsendur sem liggi framþróun samfélaga til 

grundvallar eigi sér rætur í sögunni, atburðum og viðburðum í fortíðinni. Þannig grundvallist 
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tilteknar stofnanir ríkisins á fortíðinni og ferlum sem áður hafa átt sér stað og megi til dæmis 

nefna mótun félags-, menningar- (e. socio-cultural) og staðarauðkenna (e. place-identities) 

(Ashworth, 1994). 

 Flestir vísindamenn viðurkenna að arfleifð er tengist fortíðinni erfist frá einni kynslóð 

til annarrar og hafi áhrif á samfélag okkar í nútíð og framtíð. Þetta varðar bæði 

menningarlegar hefðir og efnislegar menjar (Hardy, 1988). 

 

2.1.3. Staðarímynd/söguvitund (e. destination image) 

Ímynd Íslands tengist hreinu vatni, heitu vatni, Gullfossi og Geysi og fallegu kvenfólki svo 

eitthvað sé nefnt. Þessa ímynd setja fjölmiðlar og flugfélög í auglýsingar hjá sér til þess að 

hvetja ferðamenn til þess að koma og skoða landið.  

Staðarímynd Akraness í sögulegu samhengi hefur falist í hinum þremur K-um: 

knattspyrnu, kvenfólki og kartöflum. Hér á árum áður áttu Skagamenn gullaldarlið í 

knattspyrnu. Önnur hver fjölskylda á Akranesi átti kartöflugarð og gat státað af góðri 

uppskeru, enda voru þar bestu kartöflugarðar á landinu eftir því sem Skagamenn sjálfir sögðu. 

Akranes hefur átt margar fallegar stúlkur sem hafa borið titilinn Ungfrú Ísland. Má þar nefna 

Katrínu Rós Baldursdóttur árið 1999, Guðrúnu Dögg Rúnarsdóttur árið 2009 og núna síðast 

Sigrúnu Evu Ármannsdóttur árið 2011. Hvað söguvitund Akurnesinga varðar, þá tengist hún 

landnámi Bresasona á árunum 800-900 á Akranesi. 

Hugtakið ímynd áfangastaða eða staðarímynd (e. destination image) tengist mikilvægi 

þess að laða ferðamenn að og er góð staðarímynd því mikilvæg fyrir hvern og einn 

áfangastað. Echtner og Brent Ritchie skilgreina hugtakið staðarímynd sem það sem hafi áhrif 

á stað eða upplifun af svæði. Það er, þau áhrif og skynjun sem ferðamaðurinn eða 

einstaklingurinn verði fyrir þegar hann heimsækir áfangastaðinn (Echtner og Brent Ritchie, 

2003). 

Rannsóknir sýna fram á það að umhverfið, þar með aðdráttarafl náttúrunnar, landslag, 

veðurfar, mannvirki, menning, samfélagið, vingjarnleikinn og gæði þjónustu, hefur áhrif á það 

hvort áfangastaðurinn veki eftirtekt (Nadeau, 2008). Upplifun ferðamannsins skiptir því máli 

þegar meta á staðarímynd (e. destination image).  

 

2.1.4. Menningarauður (e. cultural capital)  

Menningarauður er ekki fjármagn sem við eigum í sparibauk heima eða eign úti í bæ. 

Menningarauður er samofinn persónuleika og tilveru okkar og er afrakstur félagsmótunar frá 

blautu barnsbeini.  
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Pierre Bourdieu bendir á það að grunnur menningarauðs sé yfirleitt lagður á 

æskuheimili. Grundvöllurinn er það menningaruppeldi sem barn fær sem það elur svo með sér 

í uppvexti sínum og þjálfar. Foreldrar hafa mikil áhrif á þann menningarauð sem barn ber með 

sér af æskuheimilinu og geta ýtt undir söfnun hans, með bókum í hillum, listaverkum á 

veggjum og umræðum við matarborðið um þjóðfélagsmál hverju sinni. Að vissu leyti er 

menningarauður á milli einstaklinga misjafn, sumir fá meira en aðrir (Bourdieu, 1998). 

David Throsby segir meðal annars í bókinni Economics and culture (2001) um 

menningarauð (e. cultural capital) að mörg merki um menningu séu skilgreind eða túlkuð sem 

eignir eða fjármagn. Þegar menningu er gefið efnislegt form, til dæmis listaverk (e. work of 

art) eða sögulegar byggingar (e. heritage buildings), sé búið að skapa hugmyndir um 

menningu sem eign sem auðvelt sé að skilja en einnig sé til víðtækari menningarleg fyrirbæri 

á borð við hefðir, tungumál, siði o.s.frv. Menningarlegt auðmagn felur í sér bæði 

menningarlegt og efnahaglegt gildi en venjulega hefur fé aðeins efnahagslegt gildi (Throsby, 

2001). 

Skýrasta dæmið um menningarauð Íslendinga er tungumálið og bókmenntaarfurinn. 

Menningarauður Akurnesinga er meðal annars sá arfur að vera komnir af Írum og k-in þrjú; 

knattspyrna, kvenfólk og kartöflur. Akurnesingar halda á ári hverju bæjarhátíðina Írskir dagar 

og minnast um leið þeirra sem námu land á Akranesi. Þetta er ein leið til þess að rækta 

menningarauðinn og halda á lofti þeirri arfleifð sem mótar tilveru okkar. 

 

2.1.5. Félagsauður (e. social capital)  

Hugtakið félagsauður vísar til félagslegra tengsla og gagnkvæmi. Kenning þessi fjallar um að 

sambönd í þjóðfélaginu séu mikilvæg og dýrmæt. Hugtakið vísar til samskipta á milli 

einstaklinga og tengsla sem leiða til trausts og gagnkvæmra samskipta. Þjóðfélag þar sem ríkir 

traust og gagnkvæm samskipti eru talin vera dyggð (Putnam, 2000). 

 Í fjölskyldu má finna þrjár gerðir auðs; fjármagnsauð, mannauð og félagsauð. 

Fjármagnsauðurinn eru heimilistekjur og með þeim sér fjölskyldan fyrir sér. Mannauður í 

fjölskyldum eru tengsl, menntun foreldra og þau uppeldiskilyrði sem örva fjölskyldumeðlimi 

til náms og þroska. Félagsauðurinn er að mörgu leyti frábrugðinn hinum tveimur og ástæða 

þess er sú að hann felst í gagnvirkum samskiptum foreldra og barna (Coleman, 1988). 

Félagsauður tengdur bæjarhátíðum er þá traust og samvinna á milli einstaklinga í 

sjálfboðavinnu til þess að gera hátíðina sem besta. Stórfjölskyldan kemur saman; foreldrar, 

börnin, amma, afi, vinir, ættingjar og brottfluttir Akurnesingar. Allir hafa það að markmiði að 
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skemmta sér, vera saman og borða góðan mat saman í götugrillum. Þannig fullnægja 

hátíðargestir hjarðhvötinni, þeirri frumhvöt að vera saman í hóp með sínum líkum. 

 

2.1.6. Félagsþroski (e. social development) 

Þegar einstaklingur fæðist hefur hann strax þörf fyrir náin tengsl og smám saman verður 

ósjálfbjarga barnið að félagsveru sem nærist á samskiptum við aðra, hvort sem það er móðir, 

faðir, systkini eða einhver annar nátengdur barninu. Það er svo ekki fyrr en um tveggja ára 

aldur sem einstaklingurinn fer að hafa þörf fyrir félagsskap jafnaldra sinna. Með því að 

umgangast aðra lærir einstaklingurinn og tileinkar sér félagslega hæfni (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

 Roberta M. Berns segir meðal annars að samskipti á milli einstaklings og umhverfis 

geti haft áhrif á þroska mannsins (Berns, 2001). Einstaklingur sem fæðist í þennan heim er 

ómótaður og hann mótast í uppvexti sínum hjá þeirri fjölskyldu sem hann elst upp hjá. 

Fjölskyldan hefur bein áhrif á þroska einstaklingsins. Það er því undir foreldrum komið 

hvernig einstakling þeir ala upp og skila inn í samfélagið sem hann býr í. Sú umgjörð sem 

fjölskyldur búa við hefur líka stóru hlutverki að gegna við félagsmótun og vöxt félagsþroska 

einstaklingsins. Samfélagskenningar um félagsþroska til að mynda ganga út frá því að 

samfélagið hafi veruleg áhrif á það hvers konar manneskjur vaxi og dafni innan þess ramma 

sem hvert samfélag setur. Charles Taylor heldur því fram í grein sinni „Rationality, 

individualism and public policy“ að þá eiginleika sem gera einstakling að sjálfráða manneskju 

megi aðeins tjá og þróa í félagslegu samhengi við annað fólk. Að tilheyra samfélagi og hópi 

er þannig innbyggt í eðli mannsins (Taylor, 1990). 

Howard Gardner kom með kenningu um fjölgreind mannsins. Samkvæmt henni má 

skipta greind mannsins í átta flokka. Einn þeirra er samskiptagreind; þegar einstaklingurinn 

hefur hæfileika til góðra samskipta og samvinnu við aðra. Samskiptagreind er hæfileiki til 

þess að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar annarrar manneskju. Ef 

þetta er skilgreint nánar, þá má nefna næmni fyrir svipbrigðum, rödd og látbragð, hæfni til 

þess að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til þess að bregðast rétt 

við þeim. Þetta hefur þau áhrif að fólk hagar sér á ákveðinn hátt innan um aðra (Smith, 2002). 

 

2.1.7. Menningarhátíð (e. cultural festival) og samfélagsleg áhrif (e. community 

impact) menningarhátíða  

Donald Getz (2008) segir að skipulagða viðburði megi skilgreina sem staðbundna viðburði 

sem á sér stað á mismunandi tímum. Hver viðburður er skipulagður í vissum tilgangi og er 
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hann hvetjandi á ferðamennsku og oft liður í þróun í markaðssetningu og áætlunum 

flestra áfangastaða. Samkvæmt Getz eru karnívöl, minningarhátíðir og trúarlegir viðburðir allt 

dæmi um menningarhátíðir (e. cultural festivals) (Getz, 2008). 

Menningarhátíð (e. cultural festival) er hátíð sem stefnir saman hópi fólks og eitthvað 

tiltekið þema stendur upp úr. Á Akranesi er haldin hátíð sem ber nafnið Írskir dagar og 

dregur nafn sitt af landnámsmönnum sem námu þar land um 900. Hátíðin er haldin þeim til 

heiðurs og þema hátíðarinnar er írskt. Víða um land eru haldnar ýmsar menningarhátíðir sem 

heita ýmsum nöfnum. Má þar nefna Franska daga, Fiskidaginn mikla á Dalvík, Danska daga 

o.fl. 

Chacko og Schaffer halda því fram að árangur menningarhátíða verði að meta út frá 

æskilegum áhrifum á samfélagið og félagsleg og menningarleg áhrif slíkra hátíða þurfi 

stöðugt að meta (Chacko og Schaffer, 1993). Félagsleg áhrif menningarhátíða þarf að meta út 

frá samfélaginu og skipuleggjendur ættu ævinlega að hafa þau í huga. Skoða þarf jákvæðu 

áhrifin út frá hagsmunum hins almenna íbúa en einungis þannig er unnt að meta þau 

samfélagslegu áhrif sem hátíð hefur (Hall og Hodges, 1996). 

 

2.1.8. Akranes án menningarstefnu? (e. cultural policy) 

Þann 5. september 2001 var haldinn fundur hjá Menningarmála- og safnanefnd, fundur númer 

12. Þar var lítillega rætt um menningarstefnu Vesturlands. Síðan var ekkert gert meira í 

þessum málum næstu ár. 

Þann 24. apríl 2006 kom út skýrsla sem ber heitið Samstarf í menningarmálum: Úttekt 

á menningarstarfsemi og samstarfsmöguleikum á sviði menningarmála í Reykjavík, Árborg, 

Hafnarfirði, Reykjanesbæ og á Akranesi. Skýrslan var unnin af ReykjavíkurAkademíunni og í 

henni kemur meðal annars fram að markmið skýrslunnar séu að:  

 

 Stofnuð verði samráðssamtök menningarstjórnenda sveitarfélaga 

 Samstarf verði sett í forgang við stefnumörkum í menningarmálum 

 Komið verði á fót þróunarsjóði í menningarmálum 

 Samstarfsmöguleikar í kynningarmálum verði hagnýttir 

 Skapaður verði umræðuvettvangur um stefnu og strauma í menningarmálum (Ólafur 

Rastrick o.fl., 2006). 
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Í skýrslunni kemur einnig fram í hvaða samstarfi Akranes er við ýmsa aðila í 

menningarmálum og jafnframt að bæjarfélagið hafi ekki markað sér formlega 

menningarstefnu. Kannski getur það verið spurning um forgangsröðun verkefna, sér í lagi 

eftir efnahagshrunið þegar sveitarfélögin leggja allt kapp á að vinna í því að bjarga því sem 

bjargað verður hvað varðar fjárhagslega endurskipulagningu, niðurskurð og minnkandi 

tekjustofna. 

Þann 14. nóvember 2007 var haldinn fundur í Menningarmála- og safnanefnd, fundur 

númer 64. Þar var rætt um hvort það ætti að marka sérstaka menningarstefnu fyrir 

Akraneskaupstað. Málinu var frestað fram að næsta fundi. Síðan hefur ekkert gerst í þessum 

málum. 

Rannsakandi komst að því að það er ekki til nein skrifleg menningarstefna fyrir 

Akraneskaupstað. Á heimasíðu Akraneskaupstaðar (www.akranes.is) er ekki að finna ítarlegri 

upplýsingar en fundargerðirnar sem getið er hér að ofan. Rannsakandi hafði samband við 

Tómas Guðmundsson verkefnastjóra hjá Akranesstofu og hann staðfesti að menningarstefna 

Akraness væri ekki til en benti rannsakanda þó á það að ýmsir fastir viðburðir væru árlega 

skipulagðir í bænum, eins og Hátíð hafsins, Vökudagar, Írskir dagar og ýmsir viðburðir á 

safnasvæðinu að Görðum (Tómas Guðmundsson munnleg heimild, 27. maí 2008). 

Fastir liðir í menningarmálum sem eru árlega á vegum Akraneskaupstaðar eru: 

 

 Hátíð hafsins sem er haldin laugardaginn fyrir sjómannadaginn. Vettvangur 

hátíðarinnar er hafnarsvæðið og safnasvæðið að Görðum. Skipuleggjendur að þessari 

hátíð eru Markaðsskrifstofa Akraneskaupstaðar í samráði við Björgunarfélag Akraness 

 Fjölskyldu- og menningarhátíðin Írskir dagar sem er haldin fyrstu helgina í júlí ár 

hvert. Þessi hátíð er haldin til þess að minnast hinnar írsku arfleifðar. Sjá netslóð 

www.irskirdagar.is og www.irishdays.is (írsk útgáfa). Skipuleggjendur að þessari 

hátíð er Akranesstofa og ýmsir einkaaðilar 

 Á hverju ári er haldin viðburðaveisla á safnasvæðinu að Görðum með markaðsdögum, 

fiskiveislum, kleinubaksturskeppni og margs konar annarri skemmtun fyrir alla 

fjölskylduna 

 Viðburðaveislur eru haldnar frá júní til september ár hvert. Akraneskaupstaður stendur 

fyrir þessari hátíð. Sjá heimasíðu safnasvæðisins að Görðum www.museum.is 

 Menningarhátíðin Vökudagar er haldin í byrjun nóvember og þá eru á boðstólnum 

ýmsir menningartengdir viðburðir. Þessi hátíð er haldin til þess að efla menningarlíf í 

http://www.irskirdagar.is/
http://www.irishdays.is/
http://www.museum.is/
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bænum og lífga um leið upp á skammdegið. Akraneskaupstaður stendur fyrir þessari 

hátíð 

 

2.2.  FYRRI RANNSÓKNIR  

Hér á Íslandi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir um bæjarhátíðir í bæjarfélögum, eftir 

því sem rannsakandi best veit, en þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis. Þær sem 

nefndar verða hér þóttu eiga samnefnara með rannsókn þessari á einn eða annan hátt. 

 

2.2.1. Viðhorf bæjarbúa til bæjarhátíðarinnar Franskir dagar 

Hulda Guðnadóttir skrifaði BS-ritgerð í ferðamálafræði við HÍ sem ber heitið Mikilvægi 

menningarhátíðar á Austurlandi - Menningartengsl þjóða í gegnum viðburðarferðamennsku: 

Dæmi frá Frönskum dögum á Fáskrúðsfirði. Í rannsókn sinni athugaði hún viðhorf bæjarbúa 

til bæjarhátíðarinnar Franskir dagar. Upphaf bæjarhátíðarinnar var það að varðveita söguleg 

tengsl við Frakka sem sigldu skútum sínum til Fáskrúðsfjarðar fyrr á öldum. Þegar Hulda 

gerði þessa rannsókn var það á reiki hvert hlutverk bæjarhátíðarinnar var. Var verið að halda 

hátíðina út frá sögulegum tengslum eða til þess eins að skemmta bæjarbúum?  

Til að afla upplýsinga hjá bæjarbúum og brottfluttum tók hún einstaklingsviðtöl og 

gerði viðhorfskönnun. Í viðhorfskönnun kom í ljós að bæjarbúar eru ekki sammála um það 

hvort hátíðin eigi að vera bæjarhátíð eða menningarhátíð. Viðmælendum hennar sem búsettir 

voru á Fáskrúðsfirði fannst það skipta meira máli að þetta væri hátíð fyrir heimamenn og 

brottflutta til þess að hittast og eiga góða helgi saman. 

Hulda bendir á það að mikilvægt sé að kanna viðhorf heimamanna betur ef stefnt sé að 

breyta fyrirkomulagi hátíðarinnar. Viðmælendur hennar höfðu hins vegar áhyggjur af því að 

ef hátíðinni yrði breytt í menningarhátíð yrði til stærri markhópur og Fáskrúðsfjörður myndi 

ekki hafa nægt gistirými fyrir alla gesti. Hulda bendir á það að hátíðin Franskir dagar sé ekki 

aðgengileg erlendum ferðamönnum. Hátíðin sé í samkeppni við aðrar hátíðir á svæðinu sem 

eru haldnar sömu helgi. Það skipti máli að fólk þekki uppruna sinn og að minningar staðarins 

séu varðveittar og gleymist ekki (Hulda Guðnadóttir, 2009). 

 

2.2.2. Félagsleg samskipti og samsömun einstaklinga með tilliti til bakgrunns 

Blake E. Ashforth og Fred Mael rannsökuðu sérstaklega félagslegt skipulag, samskipti og 

samsömun einstaklinga með tilliti til bakgrunns þeirra. Ashforth og Mael byrja á því að gera 

grein fyrir kenningu um félagslega samsömun, svokallaða „social identy theory“. Sú kenning 
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gerir ráð fyrir því að þar sem maðurinn er félagsvera sem er eðlislægt að tilheyra hópi annarra 

einstaklinga af sömu tegund, þá gegni sá hópur sem hver og einn tilheyri mikilvægu hlutverki 

við félagsmótun. Í raun má segja að hver hópur sem manneskja tilheyri sé eins og einn biti í 

púsluspilinu sem að endingu ákvarði sjálfsmynd hans. Hvort sem um að ræða deild innan 

stéttarfélags, hlaupahóp, tiltekinn árgang í tilteknum skóla, hóp sem tengist áhugamálum, 

ætterni eða hvaða hóp annan sem er, allir hafa þeir áhrif á sjálfsmyndina og það hvernig við 

skilgreinum hver við séum.  

Það að tilheyra hóp getur gefið bæði jákvæða og neikvæða ímynd. Þannig myndu 

sennilega flestir telja það jákvætt að tilheyra meistaraflokki ÍA í knattspyrnu, en miður 

eftirsóknarvert að vera meðlimur í vélhjólagengi. Hópar gegna mjög mikilvægu hlutverki við 

samfélagsmótun einstaklings og þróun samskiptafærni. Sá sem er meðlimur í 

vélahjólagenginu lærir allt aðrar samskiptareglur og öðlast allt aðra mynd af sjálfum sér en sá 

sem spilar knattspyrnu með meistaraflokki ÍA og þarf því að temja sér ástundun og 

samskiptareglur sem samræmast því sameiginlega markmiði sem liðsfélagarnir hafa sett sér. 

Hver einstaklingur skoðar sína sjálfsmynd og velur sér hópa í samræmi við hana, eða jafnvel 

öfugt, sjálfsmyndin ræðst af þeim hópi sem viðkomandi tilheyrir. Þannig tekur til dæmis 

langan tíma, ef það gerist þá nokkurn tíma, fyrir útlending sem sest að á Íslandi að breyta 

sjálfsmynd sinni þannig að hann telji sig Íslending fremur en það sem upprunalandið segir til 

um. Sama máli gegnir um marga aðra hópa, svo sem systkinahópa, árgangshópa, bekkjarhópa 

o.s.frv. Með því að beita skipulegri félagsmótun má aftur á móti auðvelda aðlögun að 

samfélaginu með því að ýta undir aðra hópa. Þannig getur útlendingurinn fljótt tilheyrt 

kirkjukórnum og meistaraflokknum og þannig byggt upp sjálfsmynd í nýjum aðstæðum og 

nýjum hópum. Þeir einstaklingar sem raðast saman í hópa hafa þá sömu markmið og deila 

sömu grundvallargildum.  

Í stuttu máli sagt er niðurstaða Ashforth og Mael sú að hugtakið félagsleg samsömun 

(e. social identity) hafi verið vanrækt í rannsóknum á skipulagningu viðburða. Þeir halda því 

fram að með því að ganga út frá þeim forsendum sem hér hafa verið reifaðar, megi öðlast nýja 

og ferska sýn á ýmis viðfangsefni sem tengjast skipulagningu viðburða og afmörkun þeirra 

(Ashforth og Mael, 1989). 

 

2.2.3. Samanburður á tveimur bæjarhátíðum í Ísrael 

Daniel Felsenstein og Aliza Fleischer (2003) gerðu rannsókn á bæjarhátíðum og 

ferðaþjónustu. Þau skoðuðu hlutverk hins opinbera með tilliti til ferðaþjónustu og eyðslu 

gesta á slíkum hátíðum. Grunnforsendan sem þau voru að rannsaka var sú að þar sem 
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hátíðirnar laða að fjölda gesta með tilheyrandi áhrifum á nærhagkerfin, þá sé aðkoma hins 

opinbera með aðstoð og fjárframlögum réttlætanleg og jafnframt nauðsynleg. Með komu 

ferðamanna sé jafnframt verið að ýta undir jákvæða staðarímynd. Það sé því hagur hins 

opinbera að aðstoða við bæjarhátíðir.  

Felsenstein og Fleischer báru saman hátíðir sem haldnar eru í Norður-Ísrael, annars 

vegar í Galíleu og hins vegar í Arce. Báðar bæjarhátíðirnar eiga það sameiginlegt að laða 

ferðamenn að víðs vegar frá Ísrael. Einnig eru báðar hátíðir mjög háðar fjárframlögum frá 

hinu opinbera.  

Hátíðin í Galíleu er kammertónlistarhátíð sem ber yfirskriftina Kfar Blum. Hana sækja 

fyrst og fremst vel menntað og nokkuð efnað fjölskyldufólk sem nýtir sér þjónustu í 

nærumhverfi hátíðarinnar, svo sem hótelgistingu, þjónustu veitingahúsa o.s.frv. Gestir dvelja 

að jafnaði lengur á hátíðinni en gestir í Arce gera. Jafnframt er miðaverð og annar aðgangur 

að hátíðinni Kfar Blum dýrari en að þeirri í Arce.  

Í Arce er um að ræða einhvers konar götulistahátíð sem stendur í fjóra daga og er 

haldin í gömlum borgarhluta Arce. Gestir eru mestmegnis ungt fólk sem ekki er búið að festa 

ráð sitt og nýtir sér vissa þjónustu en þó nánast eingöngu í ódýrari kantinum. Þannig veigra 

gestir í Arce sér ekki við að sofa á ströndinni eða í almenningsgörðum í stað þess að nýta sér 

aðra gistimöguleika. Jafnframt dvelja gestir skemur í Arce en á Kfar Blum hátíðinni.  

Samkvæmt rannsókn Felsenstein og Fleischer er það hagur beggja sveitafélaga að 

halda bæjarhátíðina ef eingöngu er horft til þess að bæta og efla ímynd bæjarfélaganna og 

auglýsa þau sem mögulegan viðkomustað fyrir ferðamenn. Með öðrum orðum stuðla 

hátíðirnar að því að fleiri Ísraelar vita af þeim stöðum sem hýsa hátíðirnar. Ef horft er til 

efnahagslegs ávinnings er aftur á móti talsverður munur á þessum tveimur hátíðum. Kfar 

Blum, sem laðar til sín eldri, efnaðri og ráðsettari gesti sem að jafnaði dvelja lengur og eyða 

meira en gestir í Arce, kemur betur út efnahagslega séð og kemur það svo sem ekki á óvart. 

Þannig virðist sú grunnforsenda sem lagt var upp með vera staðfest í því tilviki. Hvað hátíðina 

í Arce áhrærir er efnahagslegur ávinningur hins vegar meira á reiki og nauðsyn á því að skoða 

betur og skilgreina hverju skipuleggjendur og kostendur vilja ná fram með hátíðinni. 

Mögulega er hið opinbera í raun aðeins að leggja út kostnað sem það fær ekki endilega til 

baka nema þá í formi ímyndar, auglýsinga fyrir bæjarfélögin og skatta þeirra fyrirtækja sem 

þjónusta gestina (Felsensten og Fleischer, 2003). 

 

Hvað mína rannsókn á Írskum dögum á Akranesi varðar, þá sýnist mér að hún 

samsvari frekar hátíðinni í Arce, þar sem hið opinbera leggur fram fjármagn til hátíðarinnar 
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sem skilar sér fyrst og fremst í auglýsingu fyrir bæjarfélagið og bættri bæjarímynd. Nánar 

verður vikið að því síðar í ritgerðinni.  

 

2.2.4. Rotterdam menningarborg Evrópu 

Menningarborg Evrópu er titill sem Evrópusambandið veitir einni eða tveimur borgum í 

Evrópu og gildir í eitt ár í senn. Þær borgir sem bera titilinn fá styrk frá Evrópusambandinu til 

þess að kynna menningarlíf borgarinnar og ýta undir menningarímynd. Árið 2001 bar 

hollenska borgin Rotterdam þennan titil. Greg Richards og Julie Wilson rannsökuðu ímynd 

Rotterdam sem menningarborgar í Evrópu með því að kanna viðhorf ferðamanna og 

heimamanna til þeirra menningarviðburða sem boðið var upp á og höfðu áhrif á ímynd 

borgarinnar á meðan á verkefninu stóð. 

Richards og Wilson byrja á því að gera grein fyrir því hvernig borgir leitast í síauknum 

mæli við að bæta ímynd sína með því að halda hina ýmsu menningarviðburði til þess að laða 

að ferðamenn og heimamenn. Með þessum viðburðum er gerð tilraun til þess að örva 

þéttbýlisþróun og laða að gesti, ferðamenn og fjárfesta og örva menningarlega neyslu á meðal 

íbúa. 

Í tengslum við Rotterdam - menningarborg Evrópu 2001 var gerð nokkuð 

umfangsmikil viðhorfsrannsókn sem byggði bæði á spurningalistum og einnig beinum 

viðtölum við skipuleggjendur og stefnumótunaraðila. Spurningalistum var dreift á meðal 

gesta á 11 viðburðum sem valdir voru sérstaklega til þess að endurspegla fjölbreytni 

dagskrárinnar. Þau atriði sem könnuð voru lutu meðal annars að viðhorfi til viðburða, 

útgjöldum og ástæðu þess að gestir sóttu viðburðinn. 2200 gestir skiluðu inn spurningalistum. 

Niðurstöðurnar eru alls ekki einsleitar. Þannig eru viðhorf og viðbrögð eftir kyni, aldri og 

efnahag mismunandi. Greinilegt er að ólíkir hópar meta viðburði á ólíkan hátt. Hins vegar má 

merkja greinileg jákvæð áhrif, sérstaklega í þeim tilvikum þegar viðburðirnir tengdust beint 

sérkennum borgarinnar, sem eru meðal annars vatn og fjölmenning. 

Það er mikilvægt fyrir skipuleggjendur menningarhátíða að vera meðvitaðir um það 

hvaða viðhorf gestir hafa. Jafnframt er mikilvægt að vera meðvitaður um það hvaða markhópa 

er verið að stíla inn á. Sem gestgjafi í verkefninu Menningarborg Evrópu er mikilvægt að 

gæta þess að atburðir verði ekki einsleitir svo ólíkir hópar finni allir eitthvað við sitt hæfi. Ef 

viðburðir eru einsleitir hefur það áhrif á samsetningu gesta og um leið fjölda þeirra. 

Í rannsókn Richards og Wilson var eftirtektarvert að innlendum gestum þótti skipta 

máli hver staðsetning atburða væri og þeim fannst það jákvæðara ef íbúarnir sjálfir héldu 
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viðburðina. Erlendum gestum þótti staðsetning atburða skipta minna máli og lögðu meira upp 

úr innihaldi þeirra (Richards og Wilson, 2004).  

 

2.2.5.  Svæðisbundnar menningarhátíðir tengdar ferðaþjónustu 

Í rannsókn sem Ros Derrett gerði í nokkrum litlum samfélögum í Ástralíu skoðaði hann 

svæðisbundnar menningarhátíðir, samkennd og viðburði tengda ferðaþjónustu. Markmiðið var 

að skoða hvernig smábæjarhátíðir gætu varpað ljósi á samkennd og sýn samfélaganna á sjálf 

sig.  

Grunnrannsóknin miðaði að því að skoða eðli smábæjarhátíða. Í ljós kom að 

mismunandi nálgun gefur mismunandi árangur og útkomu. Þannig stuðla bæjarhátíðir sem 

einkum og sér í lagi taka mið af þörfum íbúa á svæðinu að samkennd og samvinnu. Sú er 

raunin með allar hátíðirnar sem Derrett rannsakaði í Ástralíu. Í fyrsta lagi Jacaranda hátíðina, 

sem var fyrsta blómahátíðin sem haldin var í Ástralíu byggð á breskri arfleifð í tónlist, dansi 

og gróðri sem borgin Grafton er fræg fyrir. Hátíðin var fyrst haldin árið 1935 og þess hefur 

verið vandlega gætt að hátíðin breytist ekki í markaðssetningu á svæðinu heldur haldi í 

ræturnar og upprunaleg markmið.  

Í Nimbin er árlega haldin hamphátíð sem sögð er á meðal stærstu uppskeruhátíða í 

Ástralíu. Hátíðin stendur í þrjá daga og er nokkuð umdeild, enda nýta fylgjendur þess að 

kannabis verði lögleitt í lækningaskyni tækifærið og koma sjónarmiðum sínum á framfæri í 

tengslum við hátíðina. Undanfarin ár hefur álag vegna hátíðarinnar aukist, þörf á aðkomu 

lögreglu og yfirvalda hefur aukist og um leið hafa áhyggjur af stærð hátíðarinnar og fjarlægð 

frá upprunalegu markmiði orðið áberandi í umræðunni. 

Um áramótin 1993-1994 komst Byron Bay í fréttir vegna óspekta og götuóeirða á 

gamlárskvöld. Til þess að bregðast við þessu var ákveðið að efna til skipulagðrar samkomu á 

gamlárskvöld; The last night, first light fagnaðarins, sem nú er haldin árlega. Hátíðin hefur 

vaxið og dafnað. Mjög mikil áhersla hefur verið lögð á það að hátíðin endurspegli gildi 

samfélagsins í Byron Bay og vaxi samfélaginu ekki yfir höfuð.  

Að lokum er það hátíðin Beef Week í Casino, Ástralíu. Um er að ræða 12 daga viðburð 

sem hefur það markmið að efla markaði fyrir nautaafurðir í Austurhluta Ástralíu. Hátíðin 

hefur verið haldin frá árinu 1981 og er samvinnuverkefni fjölmargra aðila sem eiga hagsmuna 

að gæta vegna framleiðslu og/eða sölu á nautakjötsafurðum. Síðar fóru aðrir 

matvælaframleiðendur svo sem ólífubændur, hnetubændur, vínframleiðendur og fleiri að taka 

þátt í gleðinni.  
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Allar eiga þessar hátíðir það sameiginlegt að vera tengdar fólkinu, þeim gildum sem 

það stendur fyrir og staðnum sem þær eru haldnar á órjúfanlegum böndum og allar byggja 

þær með einum eða öðrum hætti á arfleifð landnemanna sem settust að í Ástralíu fyrir margt 

löngu. Allir hátíðirnar eru skipulagðar af heimamönnum með þátttöku hins opinbera 

(mismikið þó) og krefjast virkrar þátttöku íbúa í viðkomandi samfélögum. Niðurstaða Derrett 

er í hnotskurn sú að bæjarhátíðir af þessu tagi megi skoða í félagslegu og menningarlegu 

samhengi. Þær ýti undir tilfinninguna fyrir því að tilheyra einhverjum ákveðnum stað og eiga 

þar rætur. Einnig eru þær leið til þess að laða að gesti og deila með þeim sýn samfélagsins á 

lífið og tilveruna og í þriðja lagi geta hátíðir af þessu tagi ýtt undir og skýrt ímynd 

viðkomandi samfélags (Derrett, 2003). 

 

2.2.6. Bæjarhátíðir og sértakir viðburðir gerðar af sérfræðingum – mælikvarði á 

félagsleg áhrif 

Árið 2003 birtist grein um rannsókn þeirra Dogan Gursoy, Kyungmi Kim og Muzaffer Uysal. 

Þeir skoðuðu fjölmargar bæjarhátíðir og sérstaka viðburði, þar sem skipulag hátíðanna er í 

höndum sérfræðinga. Meginviðfangsefnið var að þróa mælikvarða sem unnt væri að beita til 

þess að mæla áhrif bæjarhátíða og sérstakra viðburða á nærumhverfið. Niðurstaðan bendir til 

þess að unnt sé að meta áhrifin út frá fjórum þáttum:  

 

1. Aukning á samkennd þeirra samfélaga sem halda slíkar hátíðir eða viðburði. 

2. Efnahagslegur ávinningur. 

3. Félagslegt frumkvæði. 

4. Neikvæð félagsleg áhrif. 

 

Í kjölfar rannsóknarvinnu lögðu höfundar rannsóknarinnar fram mælikvarða með 12 þáttum 

sem mæla þessi fjögur svið.  

Niðurstöðurnar sem fengust með þessum hætti eru nokkuð sláandi. Í næstum öllum 

tilvikum skoruðu menntaðir verkefnisstjórar hátt á þáttum sem mæla samkennd og félagslegt 

frumkvæði, en lægra á hinum tveimur. Jafnframt benda niðurstöður til þess að 

skipuleggjendur telji félagslegan ávinning af bæjarhátíðum meiri en neikvæð félagsleg áhrif. 

Benda skal á að þær hátíðir sem metnar voru fóru allar fram í Virginíufylki í Bandaríkjunum 

(Gursoy D., Kim K. og Uysal M., 2004). Eftir sem áður geta þessar niðurstöður gefið 

vísbendingar um viðhorf skipuleggjanda til viðburða af þessu tagi og þetta er mjög í anda þess 

sem viðmælendur í rannsókn minni höfðu að segja.  
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2.2.7. Sjálfsmynd bæjarfélaga í Bretlandi 

Ellen Badone rannsakar bæjarfélög í dreifbýli og sjálfsmynd þeirra í Bretlandi (Badone, 

1987). Badone segir að jafnvel þó svo að í 15 ár þar á undan hafi verið gerðar umfangsmiklar 

rannsóknir á sjálfsmynd þjóðernishópa, hafi fræðimenn lítið sinnt rannsóknum á staðbundinni 

sjálfsmynd, því sem á ensku nefnist local identity. Almennt hefur verið litið svo á að ytri 

mörk, svo sem landamæri, aðskilji minnihlutahópa frá ríkjandi þjóðmenningu. Þvert á þetta 

varpar Badone fram þeirri kenningu að það séu í raun innri mörk sem aðskilji slíka hópa frá 

ríkjandi menningu og komi í veg fyrir að þeir samsami sig henni. Þetta má kannski segja að sé 

í anda kenningarinnar um félagslega samsömun (e. social identity theory), sem fjallað var um 

hér á undan, og gerir ráð fyrir því að huglægt mat á þeim hópum sem við tilheyrum ráði 

sjálfsmyndinni.  

Til þess að rannsaka þessa tilgátu sína skoðar Badone afstöðu Bretóna sem búa annars 

vegar á svæði sem kallast Léon en hins vegar á svæði sem kallast Trégor. Hún rekur 

sagnfræðilega sögu svæðisins, greinir persónuleg viðhorf íbúa og dregur af því þá ályktun að 

sjálfsmynd (e. identity) sé mjög flókið fyrirbæri. Þannig ráðist sjálfsmynd Bretóna á þessum 

svæðum að hluta til af svæðinu í heild, að hluta til af sýslunni eða bænum sem þeir búa í 

o.s.frv. Þótt aðstæður hafi breyst mikið á svæðinu síðan í síðari heimsstyrjöldinni og þrátt 

fyrir tækni og samskiptamöguleika nútímans, hefur ekki dregið úr mikilvægi nærumhverfisins 

þegar kemur að því að skilgreina sjálfsmyndina, jafnvel þó svo að Bretónar nútímans hafi 

aðlagast Frakklandi betur en forverar þeirra gerðu. Jafnframt heldur Badone því fram að þetta 

sé ekki einsdæmi og þurfi jafnvel ekki að vera bundið við einstök þjóðarbrot. Hún telur að 

frekar sé um að ræða einkenni á lítt þróuðum jaðarsvæðum (e. underdeveloped marginal 

regions) sem séu félagslega og jafnvel landfræðilega aðskilin frá því sem almennt gerist og 

gengur í samfélaginu sem það tilheyrir. Niðurstaða greinarinnar er sú að jafn mikilvægt og 

það sé að skoða sjálfsmynd (e. identity) út frá félagslegum og samfélagslegum forsendum, þá 

sé einnig áríðandi að gleyma ekki nærumhverfinu sem oft sé mikill áhrifavaldur. 

 

2.3.  SAGA OG AÐDRAGANDI ÍRSKRA DAGA Á AKRANESI  

Þann 10. júlí 1998 sigldi Akraborgin sína síðustu ferð með farþega frá Reykjavík til Akraness. 

Þar með lauk lengstu samfelldu sögu í samgöngumálum Íslendinga (Hildur Gróa 

Gunnarsdóttir, 1998). 

Þann 11. júlí 1998 opnaði Davíð Oddson Hvalfjarðargöng formlega við athöfn við 

suðurmunna ganganna („Davíð Oddsson“, 1998). Með tilkomu þessara tveggja atburða urðu 
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breytingar á högum Akurnesinga hvað varðar ferðamenn. Eftir að Akraborgin hætti að ganga 

hættu ferðamenn að koma reglulega til Akraness. Með tilkomu Hvalfjarðarganga beindist 

umferðin á þjóðveg 1 og þannig framhjá Akranesi. Ferðamenn komu ekki að sækja bæinn 

heim og hafði þetta bæði áhrif á staðarímynd Akraness og fyrirtæki sem ráku ferðaþjónustu. 

Árið 2000 ákvað Markaðsráð Akraness að blása í lúðra og endurheimta ferðamenn í 

bæinn, en á þessum tíma voru margar bæjarhátíðir að byrja um allt land. Tómas I. Olrich segir 

meðal annars í skýrslu sinni Menningartengd ferðaþjónusta að menningarhátíðir hafi verið 

vinsælar á Íslandi síðastliðin ár. Hafi þær bæði vakið athygli á menningu og sögu bæja á 

landsbyggðinni og verið mikilvægur liður í því að efla ferðaþjónustu á hverjum stað (Tómas I. 

Olrich, 2001). 

Á Akranesi var ákveðið að nýta þann menningarlega arf sem fyrir var og vísa þannig í 

sögu staðarins. Hátíðin var fyrst haldin árið 2000 og fékk hún nafnið Írskir dagar.  Bresasynir 

námu land á Akranesi um 800-900 og með hátíð sem þessari átti að samtvinna fjölskyldu- og 

menningarhátíð og um leið að heiðra minningu þeirra sem námu land á Akranesi.  

Í bókinni Akranes – saga og samtíð (1998) er þennan texta að finna meðal annars. 

 

Litlu eftir 880 komu af Írlandi tveir bræður, þá talsvert fullorðnir, ásamt 

uppkomnum börnum og öðru fólki. Eiginkvenna þeirra er eigi getið. Þessir bræður 

voru Þormóður og Ketill Bresasynir, bornir og barnfæddir á Írlandi, en af norskum 

ættum. Bresasynir námu Akranes allt, Þormóður sunnan Akrafjalls og Ketill 

norðan. Fyrir í landnáminu voru Hrosskell nokkur Þorsteinsson og sonur hans 

Hallkell, sem numið höfðu land á Akranesi og ráku Bresasynir þá brott ... 

(Gunnlaugur Haraldsson,1998, bls.3).  

 

 Jón Böðvarsson segir í bók sinni Akranes: Frá landnámi til 1885 (1992) að Bresasynir hafi 

komið frá Írlandi og numið land á Akranesi. Í bók hans kemur stutt frásögn úr Sturlubók: 

 

Bræðr tveir námu Akranes allt á milli Kalmansár ok Aurriðaár; hét annarr 

Þormóðr; hann átti land fyrir sunnan Reyni ok bjó at Hólmi. Hann var faðir Bersa 

ok Þorlaugar, móður Tungu-Odds. Ketill átti Akranes fyrir vestan ok fyrir norðan 

Akrafell til Aurriðaár. Hans son var Jörundr enn kristni, er bjó í Görðum: þar hét 

þá Jörundarholt. Jörundr var faðir Klepps, föður Einars, föður Narfa ok Hávars, 

föður Þorgeirs (Sturlubók - Sjá Jón Böðvarsson, 1992, bls. 90-91). 

 

Í bókinni Saga Akraness 1 (1957) eftir Ólaf B. Björnsson fjallar hann um Íra sem námu hér 

land á Akranesi. 
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Þormóður hinn gamli og Ketil Bresasynir fóru af Írlandi til Íslands, ok námu 

Akranes alt, á milli Örriðaár ok Kalmansár; Þeir voru írskir; Kalman var ok írskr, 

er áin var kend, ok bjó fyrst í Katanesi (Ólafur B. Björnsson, 1957, bls.15). 

 

Eins og fram kemur hér að framan, þá fór fyrsta fjölskyldu- og menningarhátíðin sem bar 

heitið Írskir dagar fram árið 2000. Fyrstu árin voru þetta litlar hátíðir og komu ekki margir 

ferðamenn á hátíðirnar. Búsettir Akurnesingar voru frekar lítið virkir í þessum hátíðum. Eins 

og menn muna, þá varð mikil uppsveifla í þjóðfélaginu árið 2007. Í kjölfar hins svokallaða 

góðæris virtist sem fólk hefði meira á milli handanna en áður og þetta endurspeglaðist í því að 

þetta ár var lagt meira í hátíðina en áður og hún stækkuð til muna. Skipulag hennar fór úr 

skorðum þetta árið og í kjölfarið fóru að heyrast raddir þess efnis hvort hætta ætti að efna til 

slíkra hátíða. 

Til þess að laða að sem flesta ferðamenn brá Akraneskaupstaður á það ráð að bjóða 

upp á fríar ferðir á milli Reykjavíkur og Akraness þá helgi sem hátíðin var haldin, sem gerði 

það að verkum að unglingar flykktust upp á Akranes en ekki fullorðnir ferðamenn og 

fjölskyldufólk.  

Í umræðu að lokinni ráðstefnu um Írska daga sem haldin var á Akranesi í kjölfar 

hátíðarinnar árið 2007, kom skýrt fram að þeir sem tjáðu sig urðu varir við það að unglingar 

sóttu hátíðina í miklum mæli. Eitt af því sem gerði Írska daga á Akranesi að ákjósanlegum 

kosti fyrir unglinga var það að frítt var í strætó frá Reykjavík þessa helgi, þannig að 

ferðakostnaður var enginn. Á hátíðina flykktust því unglingar sem virtust hafa lítil fjárráð. 

Við þetta bættist svo að unglingarnir sneru Írskum dögum upp í SMS-hátíð, eins og 

unglingarnir kalla það. Þá nýta unglingar sér farsímatækni og kalla saman stóran hóp af 

unglingum með því einu að senda smáskilaboð úr símum sínum og láta þau berast hratt og 

örugglega. Á tjaldsvæði bæjarins var ástandinu lýst þannig að þar hefði verið umhorfs eins og 

á vígvelli og umgengni í bænum var stórlega ábótavant, enda mikið af rusli sem fólksfjöldinn 

skildi eftir sig. Þessa sömu helgi varð sjóslys í Akranesumdæmi og varð björgunarsveitin og 

lögreglan að sinna því útkalli („Miklar annir“, 2007). Þetta gerði það að verkum að ekki var 

hægt að halda uppi fullnægjandi löggæslu á tjaldsvæðum og í bænum. 

Fréttaflutningur í fjölmiðlum var stöðugur af hátíðinni. Rannsakandi skoðaði fréttir frá 

þeim tíma og voru fréttirnar meira og minna mjög neikvæðar (sbr. „12 fíkniefnamál“, 2007). 

Veður þessa helgi var mjög gott sem varð til þess að margir ferðamenn komu á Akranes. 

Þáverandi skipulag hátíðarinnar virðist ekki hafa gert ráð fyrir eða borið þennan fjölda sem 

lagði leið sína á Akranes í júlí 2007. Reiði gætti á meðal bæjarbúa yfir því að skipulag 
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hátíðarinnar skyldi ekki hafa gengið upp. Raddir voru uppi um það að slá þessa hátíð af, en þó 

voru hópar sem vildu ekki gefast upp við svo búið.  

Þar sem Akraneskaupstaður heldur þessa hátíð, þá kom það í hlut bæjaryfirvalda að 

finna lausn á þessu máli og ákveðið var að halda ráðstefnu í samvinnu við Samband íslenskra 

sveitafélaga. Það var svo þann 18. október 2007 að haldin var ráðstefna í Tónbergi, sal 

Tónlistarskólans á Akranesi (Akraneskaupstaður og Samband íslenskra sveitafélaga, 2007). 

Fjölskylduhátíð eða fyllirí? er spurt í yfirskrift ráðstefnu um menningar- og fjölskylduhátíðar 

og aðra viðburði á vegum sveitarfélaga („Ráðstefna um“, 2007). 

Rannsakandi sat þessa ráðstefnu og kom margt fróðlegt þar fram og sumt mjög 

sláandi. Ráðstefnuhaldarar sýndu meðal annars myndbandsbút af YouTube sem einhver 

óþekktur aðili setti inn og sem gaf nokkra innsýn í það hvernig hlutirnir fóru úr böndunum á 

tjaldsvæðinu og miðbænum á Írskum dögum 2007
1
. Fyrirlesarar á ráðstefnunni voru meðal 

annars Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra, Gísli S. Einarsson þáverandi bæjarstjóri 

á Akranesi, Ingibjörg Sigurþórsdóttir framkvæmdastjóri Miðgarðs, þekkingarstöðvar í 

forvarnarmálum, Dr. Héðinn Björnsson frá Lýðheilsustöð, Steinunn Bergmann frá 

Barnaverndarstofu, Stefán Eiríksson lögreglustjóri í Reykjavík, Sigrún Björk Jakobsdóttir 

bæjarstjóri á Akureyri, Erla Friðriksdóttir bæjarstjóri í Stykkishólmi, Magnús Þór 

Hafsteinsson, formaður félagsmálaráðs og menningarmála- og safnanefndar 

Akraneskaupstaðar, Sigurgeir Guðmundsson formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar, 

Ólafur Þ. Hauksson sýslumaður á Akranesi og Gísli Einarsson frétta- og dagskrár-

gerðarmaður.  

Eins og sjá má á upptalningu hér að ofan, þá kom á þessa ráðstefnu mikið af fróðu 

fólki sem vildi gera allt sem í þess valdi stóð til þess að finna einhver ráð til þess að leysa 

málin. Rannsakandi sat heilan dag og hlustaði á framsögumenn flytja mál sitt og ráðstefnunni 

lauk án þess að raunhæf lausn fyndist. Þess í stað vöknuðu upp margar spurningar í höfði 

rannsakanda. Af einskærri forvitni og löngun til þess að öðlast meiri skilning ákvað hann að 

rannsaka viðhorf bæjarbúa til menningar- og bæjarhátíða í lokaverkefni sínu til meistaraprófs 

í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst.  

 

  

                                                           
1
 Þennan bút má sjá á vefslóðinni http://youtube.com//watch?v=Do2ktoxrbTQ 

http://youtube.com/watch?v=Do2ktoxrbTQ
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla mun ég lýsa þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við þessa rannsókn, 

svo og uppbyggingu, framkvæmd og úrvinnslu gagna. Til þess að fá svör við 

rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar í þessari rannsókn var ákveðið að taka 

hálfopin djúpviðtöl, skipa rýnihópa og gera símakönnun sem var notuð til þess að afla 

bakgrunnsupplýsinga. Þátttakendur í rannsókn þessari eru búsettir á Akranesi. Einnig mun ég 

lýsa kostum og göllum og hvað ber að varast. Gildi rannsóknar sem þessarar verður ekki 

greint frá réttmæti aðferðafræðinnar sem liggur að baki og áreiðanleiki niðurstaðna veltur á 

því að aðferðafræðin sé gild. 

 

3.1. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR  

Tekin voru viðtöl við bæjarbúa sem eru búsettir á Akranesi. Kannað var viðhorf þeirra til 

bæjarhátíðarinnar Írskir dagar. Þýðið einkennist af Akurnesingum eða fólki sem er búsett á 

Akranesi. Þýðið var á aldursbilinu 30-50 ára. 

Í bókinni Social identity segir meðal annars að fólk aðgreini sig frá hvort öðru 

(Jenkins, 1996). Á Akranesi er talað um innfædda Akurnesinga og svo aðflutta og mjög á 

reiki hvenær aðfluttur bæjarbúi getur talist til Skagamanna. Að hluta til veltur það á 

einstaklingnum sem í hlut á og að hluta til á samfélaginu sem á Akranesi er. 

Tekin voru viðtöl (e. interviews) við 10 viðmælendur eða þangað til ekkert nýtt kom 

fram í viðtölum og því orðið vart mettunar í gögnum. Hvert viðtal tók að meðaltali 30-60 

mínútur. Tekið var hópviðtal við einn rýnihóp (e. focus group) til þess að fá miklar 

upplýsingar á sem stystum tíma til þess að styðja við viðtöl sem voru tekin. 

Símakönnun var gerð árið 2008 og er hún notuð sem bakgrunnsupplýsingar. Þýði 

könnunar var 600 manns, konur og karlar á aldrinum 18-68 ára. Rannsakandi fékk 

aðstoðarmenn til þess að hjálpa sér við að hringja út. Hvert símtal tók 6-10 mínútur. 

Allir viðmælendur fengu munnlegar upplýsingar um tilgang rannsóknar og þeim var 

heitið nafnleynd (spurningalista má sjá í viðauka 1). Þátttakendur gátu einnig hætt þátttöku 

hvenær sem var í viðtalinu. Einstaklingsviðtöl voru tekin upp á upptökutæki og var áætlaður 

tími fyrir hvert viðtal 60 mínútur. Rannsakandi ritaði textann orðrétt yfir á tölvutækt form 

eftir upptökunni. 

Hópviðtal var tekið upp á segulband og hvert viðtal tók um 60 mínútur. Rannsakandi  

afritaði textann orðrétt yfir á tölvutækt form eftir upptökunni. Einnig ákvað rannsakandi að 
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gefa hverjum og einum viðmælenda dulnefni til þess að koma í veg fyrir að þeir þekktust 

(Bauer, 2006). 

  

3.1.1. Þátttakendur í rannsókn og lýsing á þeim 

 Viðmælandi 1. Jóna Jónsdóttir á sextugsaldri, háskólamenntuð, búsett á Akranesi 

 Viðmælandi 2. Áslaug Einarsdóttir á fimmtugsaldri, háskólamenntuð, búsett á 

Akranesi 

 Viðmælandi 3. Sonja Káradóttir á þrítugsaldri, vinnur við verslunarstörf, búsett á 

Akranesi 

 Viðmælandi 4. Karl Ágústsson á þrítugsaldri, háskólamenntaður, búsettur á Akranesi 

 Viðmælandi 5. Ólafur Jónsson á sextugsaldri, háskólamenntaður, búsettur á Akranesi 

 Viðmælandi 6. Jón Jónsson á fertugsaldri, háskólamenntaður, búsettur á Akranesi 

 Viðmælandi 7. Rakel Guðmundsdóttir á fimmtugsaldri, háskólamenntuð, búsett á 

Akranesi 

 Viðmælandi 8. Ríkey Óskarsdóttir á þrítugsaldri, vinnur í veitingageiranum, búsett á 

Akranesi 

 Viðmælandi 9. Kristín Ásgeirsdóttir á fertugsaldri, háskólamenntuð, búsett á Akranesi 

 Viðmælandi 10. Sigríður Jónsdóttir á fertugsaldri, verkakona, búsett á Akranesi 

 Viðmælandi 11. Gísli Sigurbjörnsson á sextugsaldri, vinnur í verslunargeiranum, 

búsettur á Akranesi 

 

3.1.2. Hópviðtöl (focus group) 

1. Anna Jónsdóttir á þrítugsaldri, háskólamenntuð, búsett á Akranesi 

2. Sigrún Einarsdóttir á fimmtugsaldri, háskólamenntuð, búsett á Akranesi 

3. Helga Siglaugsdóttir á fimmtugsaldri, háskólamenntuð, búsett á Akranesi 

4. Halldór Jónsson á fimmtugsaldri, verkamaður, búsettur á Akranesi 

5. Sigurgeir Halldórsson á fertugsaldri, iðnmenntun, búsettur á Akranesi 

6. Mætti ekki og lét ekki vita 

 

3.1.3. Símakönnun 

Þýðið var 600 manns, konur og karlar á aldrinum 18-68 ára með lögheimili á Akranesi (sjá 

má spurningalista í viðauka 2 og niðurstöður símakönnunar í viðauka 3). 
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3.2.  HÖNNUN RANNSÓKNAR 

Rannsakandi langaði að skoða viðfangsefnið bæjarhátíð og viðhorf bæjarbúa til bæjarhátíðar. 

Rannsakandi framkvæmdi símakönnun í júní 2008. Út frá símakönnun kviknaði löngun 

rannsakanda til þess að vita meira um viðhorf bæjarbúa. Ákvað rannsakandi því að bæta við 

viðtölum (e. interviews) og rýnihóp (e. focus group). Þar sem rannsakandi er fæddur og 

uppalinn á Akranesi ákvað hann að gæta fyllsta hlutleysis og kaupa úrtak hjá Markhóp hf.  

Eftir að rannsakandinn hafði gert símakönnun kom ýmislegt í ljós sem hann vildi fá 

staðfest með viðtölum maður á mann. Eftir að tekin höfðu verið 11 viðtöl við hina ýmsu 

viðmælendur, ákvað hann að taka rýnihóp til þess að athuga hvort að hann fengi svipaðar 

upplýsingar og hann hafði fengið úr viðtölum.   

Eftir að rannsakandi hafði fengið mettun á gögnum tók hann saman niðurstöður og bar 

þær saman við símakönnun, viðtöl og rýnihóp. 

 

3.3.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn og greining á viðhorfi gagnvart bæjarhátíðum. 

Rökfræðin er byggð upp með aðleiðslu sem leiðir af sér grundaða kenningu (e. grounded 

theory) sem aðalrannsóknarnálgun. Með slíkri nálgun er leitast við að greina upplifun 

þátttakenda á viðburðum. Gögnin eru svo notuð til þess að meta og túlka niðurstöður en í 

þeim hluta rannsóknarinnar skiptir sýn og skilningur rannsakanda máli (Kvale og Brinkmann, 

2009). 

Hálfopin djúpviðtöl henta vel til þess að afla upplýsinga hjá þátttakendum þegar kanna 

á persónuleg viðhorf þeirra. Einnig henta þau vel þegar kanna þarf hvaða tilfinningu þeir hafa 

fyrir hlutunum og upplifun þeirra á viðfangsefninu út frá eigin reynslu. 

Galli hálfopinna viðtala er sá að ekki er hægt að alhæfa út frá eigindlegri rannsókn og 

erfitt er að álykta um þýði rannsóknar. Hún er lýsandi fyrir viðmælandann en hún miðlar samt 

sem áður skilningi á því sem rannsakað er. Til þess að hægt sé að auka á ytra réttmæti 

rannsóknar þarf að ná vissri mettun gagna. 

Tekið var hópviðtal við einn rýnihóp (e. focus group) til þess að fá miklar upplýsingar 

á sem stystum tíma til þess að styðja við viðtöl sem voru tekin. 

Þátttakendur fengu munnlegar útskýringar á rannsókninni og út á hvað hún gekk þegar 

beðið var um þátttöku viðmælenda. Þátttakendur í viðtölum tóku þátt af fúsum og frjálsum 

vilja. Í símakönnun hafði fólk val um hvort það vildi taka þátt eða ekki.  
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Úrtakið (e. sample) sem rannsakandi notaði er lagskipt slembiúrtak (e. strata) sem 

hann keypti af fyrirtækinu Markhóp hf. Þýðinu er skipt í hópa sem samanstanda af konum og 

körlum á mismunandi aldri og ákveðinn fjöldi er í hverjum hópi (Bauer og Aarts, 2006; 

Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

 

3.4.  AÐGENGI AÐ GÖGNUM OG GREINING GAGNA 

Rannsakanda gekk vel að fá viðmælendur til þess að koma í viðtal en hann mælti sér mót við 

þá í gegnum síma. Í símtalinu var viðmælendum gerð grein fyrir því út á hvað viðtalið myndi 

ganga. Þegar viðmælendur höfðu heyrt það, voru þeir allir tilbúnir að koma í viðtal og fannst 

mjög spennandi að fá að segja sína skoðun. Viðtölin fóru fram ýmist heima hjá viðmælendum 

eða í vinnu þeirra, eftir því hvað hentaði hverjum og einum. Þýðið sem rannsakandi var með í 

símakönnun var keypt af Markhóp hf., eins og fyrr segir. Ástæða þess að rannsakandi ákvað 

að gera það var sú að hann er borinn og barnfæddur Akurnesingur og taldi að það gæti orkað 

tvímælis ef hann hefði valið þýðið sjálfur. Rannsakandi er mjög mörgum Akurnesingum 

málkunnugur og það eitt gerði það að verkum að hann ákvað að hafa þennan háttinn á. 

Rannsakandi notaði þemagreiningu (e. coding analysis) í viðtölunum og lýsandi tölfræði (e. 

descriptive statistics) í niðurstöðum símakönnunar.  

 

3.5.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Ástæða þess að úrtak rannsóknar var keypt er sú að rannsakandi er búsettur á Akranesi og 

vildi hann því gæta hlutleysis við val á þátttakendum til þess að auka á réttmæti 

rannsóknarinnar. Með því að taka hálfopin djúpviðtöl nær rannsakandi persónulegum 

upplifunum og sýn á viðfangsefnið. Með því að heita nafnleynd má gera ráð fyrir að 

þátttakendur séu tilbúnari til þess að tjá sig um viðfangsefnið á hreinskiptnari hátt.  

Fjölbreytileiki rannsóknar, ítarleg viðtöl, rýnihópur ásamt símakönnun mun auka 

réttmæti rannsóknar. Mikilvægt er að rannsakandi sé fordómalaus og hlusti á viðmælendur 

sína með opnum hug, nái að skilja það sem viðmælendur leggja til málanna og gæti þess að 

hafa ekki áhrif á svör þeirra.  

Með lýsandi nálgun má álykta um eiginleika úrtaksins og innra réttmæti (e. internal 

validity), þar sem notaðar eru margs konar aðferðir til þess að safna gögnum til þess að kanna 

samræmi á milli þeirra (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 
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3.6.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR  

Rannsakandi er fæddur og uppalinn á Akranesi og hefur verið búsettur þar alla sína ævi. Fyrir 

rannsakandann hefur það bæði kosti og galla í för með sér. Það að rannsakandi sé búsettur á 

Akranesi getur haft áhrif á það hvernig hann ályktar út frá gögnunum. Viðhorf hans og 

skoðanir geta haft áhrif á það hvernig hann framkvæmir rannsóknina, hvaða spurningar hann 

ber fram og hvernig hann vinnur úr niðurstöðum. Það getur valdið hugsanlegri skekkju í 

niðurstöðum og þetta er eitthvað sem rannsakandi þarf að vera meðvitaður um.  

Jafnframt getur það verið rannsókninni til framdráttar að hann sé staðkunnugur á 

Akranesi. Þekking rannsakanda á málefninu getur nýst rannsókninni og auðveldað honum 

aðgengi að gögnum. Til þess að rannsakandi gæti hlutleysis keypti hann út úrtakið sem er 

þátttakandi í rannsókninni hjá Markhóp hf., eins og áður hefur komið fram.  

Því fylgja iðulega ákveðnir vankantar að framkvæma félagslega rannsókn. Fyrst ber að 

nefna að rannsakandi túlkar hugtök út frá eigin raunveruleika og eigin reynslu. Í öðru lagi er 

hætta á því að viðmælendur svari ekki frá eigin brjósti heldur segi það sem þeir halda að 

rannsakandi vilji heyra. Í þriðja lagi getur val á viðmælanda stýrt útkomu. Í síðasta lagi ber að 

nefna hlutleysi rannsakanda. Það er alltaf möguleiki á því að rannsakandi beri spurningar og 

skýringar þannig fram að það þjóni undirliggjandi tilgangi sem viðmælenda er ekki ljós. Sem 

dæmi má nefna ef rannsakandi hefur myndað sér skoðun á málinu og reynir að hafa áhrif á 

viðmælendur. Góður rannsakandi er meðvitaður um þessa þætti og reynir eftir mesta megni að 

vera hlutlaus (Ray, 2009). 

Sú staðreynd að eitt viðfangsefni er valið umfram annað gefur lesanda strax til kynna 

að rannsakandinn vill vekja til máls á viðfangsefninu eða gagnrýna. Það sem rannsakandinn 

veit er jafn mikilvægt og það sem hann ekki veit. Það sem rannsakandinn vill vita stýrir því 

hvaða spurninga er spurt, það sem hann þegar veit stýrir því hvernig hann spyr (Leech, 2002). 

Í Glaser og Strauss (1999) er bent á ákveðna undankomuleið fullkomins hlutleysis. Þar 

er nefnd hættan á því að rannsakandi sem taki hvorki afstöðu með né á móti rannsóknarefninu 

eigi á hættu að „fylla í eyðurnar“ með ágiskunum fremur en upplýstri afstöðu (Glaser og 

Strauss,1999). Rannsakandi ákvað að nýta sér þessa undankomuleið og viðurkennir að hafa á 

málefninu nokkra skoðun sem án efa hefur litað viðtöl (e. interviews) og rýnihópa (e. focus 

groups) og möguleika á greiningu niðurstaðna.  

Hawthorne-hugtakið vísar til tilhneigingar fólks til þess að herða vinnu sína og standa sig 

betur þegar þeir eru þátttakendur í tilraun. Einstaklingar geta breytt hegðun sinni þegar þeir 

vita að þeir fá athygli frá vísindamönnum. Þessi áhrif voru fyrst uppgötvuð af vísindamönnum 
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frá Harvard-háskóla þegar þeir voru að rannsaka samband á milli framleiðslu og 

starfsumhverfis. Vísindamenn gerðu þessa rannsókn í Hawthorne Works álverinu í Cicero, 

Illinois-fylki. Rannsóknin var upphaflega gerð til þess að ákveða hvort ætti að auka eða 

minnka magn af ljósum í álverinu. Athuga átti hvort að framleiðsla myndi aukast eða minnka 

eftir því sem ljósin voru minnkuð eða ekki. Rannsóknarmenn tóku eftir því að framleiðslan 

jókst vegna athygli frá rannsóknarmönnum en ekki vegna breytinga á umhverfinu (Franke og 

Kaul, 1978). 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður úr viðtalsgreiningu. Eins og fram hefur komið var 

ákveðið að gefa ekki upp nöfn viðmælenda en rannsakandi ákvað að gefa hverjum og einum 

viðmælenda dulnefni til þess að koma í veg fyrir að þeir þekktust (Bauer og Aarts, 2006). 

Meginmarkmið í þessum kafla er að kortleggja samfélagsleg áhrif búsettra Akurnesinga á 

menningar- og fjölskylduhátíðina Írskir dagar á Akranesi. 

Símakönnun var gerð á vormánuðum 2008. Ástæða þess að rannsakandi gerði þessa 

könnun var sú að hann vildi fá vitneskju um viðhorf bæjarbúa til menningar- og 

fjölskylduhátíðarinnar Írskir dagar. Þessi símakönnun er því nokkurs konar undanfari og 

forkönnun á því sem rannsakandi nýtti sér síðan áfram í viðtölum og rýnihópum.  

Í símakönnun kom í ljós að mikill meirihluti þátttakenda sem svöruðu, eða 72%, vildi 

hafa Írska daga á Akranesi. Aðeins 4% sögðu hins vegar þvert nei og 5% var alveg sama (sjá 

viðauka 3, mynd 1). Lopapeysuballið er greinilega vinsælt á meðal Akurnesinga því 

samkvæmt símakönnuninni hafa 60% svarenda einhvern tímann farið á ballið (sjá viðauka 3, 

mynd 2). Enn fleiri, eða 66% svarenda, vilja halda Lopapeysuballið á Írskum dögum en aðeins 

6% vilja það ekki (sjá viðauka 3, mynd 3). Skiptar skoðanir hafa verið um það hvort breyta 

eigi bæjarhátíðinni eða ekki. Samkvæmt símakönnuninni vill rúmlega helmingur fólks, eða 

56%, hafa Írska daga með sama sniði og verið hefur en 19% vilja breyta formi hátíðarinnar 

(sjá viðauka 3, mynd 4). 

 

4.1.  AÐDRAGANDI HÁTÍÐAR OG EFTIRVÆNTING BÆJARBÚA 

Eins og fram hefur komið um tilurð Írskra daga, þá spratt hugmyndin upp úr því að með 

tilkomu Hvalfjarðarganga og brotthvarfs Akraborgarinnar var Akranes ekki lengur í 

alfaraleið. Gísli minnist Akraborgarinnar með söknuði: 

 

Fyrir mér er einn viðburður öðrum minnisstæðari en það var endurkoma 

Akraborgarinnar á dagana 2002. Akraborgin sigldi inn réttum fjórum árum eftir að 

áætlun hennar lauk 1998. Það var magnað að skynja tilfinningar fólks er gamla 

góða Bogga sigldi á ný inn hafnarkjaftinn og maður sá glitta í tár á hvarmi. Með 

Akraborginni hvarf ekki aðeins skipið heldur lífið, menningin og stemningin sem 

henni fylgdi (Gísli). 

 

Akraborgin sigldi á milli á þriggja klukkustunda fresti og þegar hún kom upp á Akranes var 

nánast alltaf fullur bátur af bílum og ferðalöngum sem voru að fara á Akranes eða eitthvað 
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lengra. Oft var mikil stemning í gangi og mikið mannlíf sem fylgdi gömlu Boggunni, eins og 

hún er oft kölluð. Eins og Gísli segir, þá er Akraborgin í hjörtum Akurnesinga mikil og stór 

minning sem aldrei gleymist og í raun sameiningartákn sem nú er horfið. Þessi orð Gísla um 

,,endurfundi“ Akurnesinga og Akraborgarinnar gefa til kynna að Akraborgin hafi verið 

ákveðinn hluti af staðarímynd Skagamanna sem nú sé horfinn með tilkomu annarra 

samgöngumannvirkja. Írskir dagar eru þannig svar Skagamanna við breyttum aðstæðum og 

tilraun til þess að laða brottflutta sem og aðra ferðamenn til Akraness með því að halda hátíð á 

borð við Írska daga. 

Hátíð sem þessi hefur óneitanlega áhrif á bæjarbraginn og setur sinn svip á samskipti 

bæjarbúa þegar nær dregur. Þegar skipulag heillar bæjarhátíðar stendur yfir af fullum krafti er 

eðlilegt að eftirvæntingar fari að gæta hjá bæjarbúum og kom þetta glöggt fram í viðtölunum. 

Sigríði finnst skemmtileg stemning skapast í kringum Írska daga á Akranesi. Það var til 

dæmis töluverð umræða um dagskrána sem var í boði nú í ár (2011). Fólk spáir og spekúlerar 

í einstaka dagskrárliði og margir koma sér saman um að fjölmenna á vissa viðburði og með 

því skapast mikil samheldni og hópefli á vinnustöðum svo dæmi sé tekið: 

 

Á vinnustöðum og í bænum myndast stemning fyrir írsku dögum (Ríkey). 

 

... þremur vikum fyrir og svo síðustu vikuna væri aðalumræðan um írsku daga 

(Sonja). 

 

Ríkey og Sonja eru sammála því að það skapist mikil stemning og umræða um Írska daga á 

Akranesi, hvort sem er á vinnustöðum eða heima fyrir. Sonja segir að umræðan byrji þremur 

vikum fyrr og svo sé ekki um annað talað en Írska daga síðustu vikuna fyrir hátíðina. Þar að 

auki skipi ytri aðstæður stóran sess í umræðunum: 

 

Alveg viku fyrir sko og allir að spá í veður (Halldór). 

 

... maður fer út í búð og þá fara menn að spjalla um Írsku dagana (Halldór). 

 

Halldór talar um að Akurnesingar spái mikið í veðrið helgina fyrir Írska daga, hvort sem það 

sé á vinnustaðnum, heima fyrir, úti í búð eða á öðrum opinberum stöðum. Allir geti tjá sig um 

veðrið, alveg sama hvar það er. Þetta verði eins og hópefli og samhygð, allir eigi það 

sameiginlegt að vilja gott veður. Það er endalaust hægt að tala um veðrið. Dæmi: ,,Mbl.is 

segir að það eigi að rigna, norska veðurstöðin segir að það eigi ekki að rigna ég trúi henni 
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betur heldur en þeirri íslensku.“ Svona velta menn veðrinu fyrir sér fram og til baka, fólk sem 

annars myndi ekki spjalla saman hefur allt í einu eitthvað sameiginlegt um að ræða. Það er 

þessi samkennd sem kemur yfir Akurnesinga þessa tilteknu helgi. Enda er það auðvitað 

hálfgert sérkenni okkar Íslendinga að fara að tala um veðrið þegar ekkert annað umræðuefni 

kemur upp í hugann. 

 

4.2.  GÖTUGRILL Á FÖSTUDEGI 

Viðmælendur voru spurðir nánar út í einstaka viðburði á hátíðinni og hvaða þýðingu þeir 

viðburðir hefðu fyrir viðmælendur sjálfa sem og samfélagið. Dagskrá hátíðarinnar byrjar á 

föstudegi og þegar rætt var um viðburði þann daginn voru allir viðmælendur sammála því að 

það væri götugrillið á föstudeginum sem stæði upp úr. Þetta væri skemmtileg hefð sem ætti að 

vera áfram. Götugrillið skapaði upplagt tækifæri fyrir nágranna til þess að hittast, kynnast, 

borða góðan grillmat saman og sjá hverjir það eru sem eiga heima í sama hverfi og þeir: 

 

... hryggsúlan á Írsku dögum og götugrillið (Jón). 

 

Þegar Jón talar um það að götugrillið sé hryggsúlan eða beinagrindin á Írskum dögum, þá er 

hann að vísa til þess að þetta sé einn af þeim dagskrárliðum sem verði að tengjast öðrum 

dagskrárliðunum sem eru götugrill, markaðir, lopapeysuballið og skemmtun fyrir yngri 

kynslóðina á sunnudeginum. Rakel, Karl og Helga eru sammála um mikilvægi götugrillsins 

fyrir nærsamfélagið: 

  

... að götugrillið væri vettvangur heimamanna til að koma saman og hittast 

(Rakel). 

 

Svo er það götugrillið ... sem er vettvangur heimamanna til að koma saman og 

hittast (Karl). 

 

Maður kynnist nágrönnum sínum allt öðruvísi heldur en að heilsa bara og bjóða 

góðan daginn og svoleiðis (Helga). 

 

Það er manninum eðlilegt að hittast og vera saman í hóp. Rakel telur þetta vera góðan 

vettvang til þess að hitta nágranna sína sem maður annars hitti ekki, kynnast þeim og efla 

þannig félagsleg tengsl við sitt nærsamfélag. Það sama segir Karl, það sé að hitta nágranna 

sína og grilla með þeim og allri fjölskyldu sinni. Hann segir líka að það sé gaman að sjá 
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hverjir búa nálægt sér og séu nágrannar hans. Helga tekur í sama streng og henni finnst gaman 

að hitta nágranna sína og spjalla við þá um allt og ekkert. Þetta sé gott tækifæri til þess að eiga 

samskipti við nágranna sína, meira en aðeins að heilsast og segja góðan daginn. Götugrillið sé 

þannig einhvers konar hópefli fyrir einstakar götur og einstök hverfi. Þátttaka í götugrillinu er 

hins vegar mismunandi á milli hverfa, eins og Áslaug og Sonja koma að hér að neðan: 

  

Það var verið að reyna að koma þessu af stað upp á ... í kringum blokkirnar og mér 

fannst það alveg glatað. Þetta er líka á svo leiðinlegum stað, ég er ekki alveg að 

átta mig á því af hverju (Áslaug). 

 

... fannst sniðugt að vera með götugrill og mjög gaman. Hann sagði að þarna væru 

tvær götur saman og það eru kannski svona tvö hús sem koma ekki. Annars bara 

hittast allir (Sonja). 

 

Stundum eru hverfin illa staðsett með tilliti til opinna svæða. Það eru ekki leikvellir eða græn 

svæði nálægt sumum hverfum og þá veigra hverfisbúar sér við því að vera með þetta á götum 

í hverfum sínum. Það er þarf að virkja bæjarbúa meira og skipuleggja hverfin þannig að allir 

geti verið með. Hins vegar vilja ekkert endilega allir vera með í þessum viðburði og ber að 

virða það. Sigrún og Sigurgeir eru sammála því að það sé gaman að sjá nágranna sína í 

götugrillinu: 

 

... Mér finnst líka bara gaman að vera hérna þegar fólkið kemur út úr húsunum 

sínum (Sigrún). 

 

.... að koma fólkinu út úr húsinu og fá aðeins vind í lungun (Sigurgeir). 

  

Þeim finnst gaman að sjá fólkið koma út úr húsum sínum og vera með nágrönnunum eina 

kvöldstund. Þessi atburður skapi meiri samheldni og nágrannakunningsskap en áður. Einstaka 

götur og hverfi leggi líka töluverða vinnu í skipulagningu fyrir þennan viðburð: 

 

Þáttur bæjarbúa hefur einkum falist í því að skipuleggja hverfisbundin götugrill og 

að skreyta hús sín og garða með írskum fánalitum. Það hefur tekist mjög vel og 

þjappað fólki saman.Hugsanlega mætti virkja bæjarbúa enn frekar með því að fela 

þeim framkvæmd einstakra þátta hátíðarinnar eða efna til hugmyndakeppni (Gísli). 

 

Gísli er ánægður með þátttöku bæjarbúa með skipulagningu hverfisbundinna götugrilla og 

líka hvað bæjarbúar eru duglegir að skreyta hús sín og garða í írskum fánalitum. Hann talar 
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um að þetta hafi heppnast mjög vel og hafi þjappað nágrönnum saman og því hafi myndast 

liðsheild í einstökum hverfum. Hann talar um að það megi gera betur og fá bæjarbúa til þess 

að vera með í framkvæmd dagskrárliða eða vera með hugmyndasamkeppni um hvað mætti 

gera betur. Götugrillið sé hins vegar ekki eingöngu fyrir íbúana: 

 

... það er reyndar þannig að maður fær börn og barnabörn til sín (Ólafur). 

 

... finnst mikilvægt við götugrillið að hittast fjölskyldan, tala saman og svo koma 

kannski börn og aðrir sem eru fluttir í burtu. Það er stærsta málið (Anna). 

 

Ólafur, Anna, Sigurgeir og Sigrún voru sammála öðrum viðmælendum um mikilvægi þess að 

hitta nágranna sína og grilla saman. Önnu fannst skemmtilegast að fá barnabörnin sín og aðra 

brottflutta Akurnesinga til þess að koma og grilla með henni. Ólafur er sammála Önnu með 

það að fá börn og barnabörn til sín í götugrillið. Það sé jafnframt vettvangur fyrir brottflutta 

ættingja og fjölskyldumeðlimi að koma aftur á sínar gömlu heimaslóðir. Sigurgeir talar um að 

honum finnist grillið vera allt of stutt: 

 

... finnst götugrillið vera of stutt, það væri grillað og svo væri fólk að drífa sig 

niður í bæ á tónleika (Sigurgeir). 

 

... vildi byrja fyrr að grilla (Halldór). 

 

... það finnst mér reyndar soldið eins og með götugrillið. Mér finnst dálítið stress 

að taka saman og drífa sig niður eftir. Ég myndi vilja tjilla mér lengur (Anna). 

 

... mér finnst það samt vera ágætur endir á [götugrillinu] (Sigrún). 

 

Í kjölfar götugrillsins eru haldnir tónleikar í miðbæ Akraness og Sigurgeiri og Önnu finnst 

sem það standi í veginum fyrir því að fólk geti grillað í rólegheitum. Fólk sé að drífa sig að 

grilla og borða til þess að fara niður í bæ að hlusta á tónleikana. Sigrún er ekki sammála og 

finnst þetta vera góður endir á götugrillinu og fólk fari þá annað hvort niður í bæ eða heim til 

sín. Annars væri fólk að sitja úti langt fram á nótt og af því gæti jafnvel skapast ákveðið 

ónæði. 
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4.3.  MARKAÐIR OG ÝMSIR (,,ÍRSKÆTTAÐIR“) VIÐBURÐIR Á LAUGARDEGINUM 

Viðmælendur voru spurðir að því hvað það væri sem stæði upp úr í sambandi við viðburði 

sem væru haldnir á laugardeginum. Allir viðmælendur voru mjög ánægðir með götumarkaði 

sem eru á þeim degi. Þeim finnst gaman að sjá það sem er verið að selja og hitta annað fólk í 

leiðinni. Það eru margir listamenn sem eru að búa til alls konar handverk og kemur á 

laugardeginum og býður það til sölu: 

 

... ég fer á markaðsstemninguna og finnst gaman að sjá hvað fólk er að gera .... 

varðandi börnin þá finnst mér spennandi kostur andlitsmálun sem er fyrir yngri 

krakkana (Sigríður). 

 

 Sigríður talar um að á Akranesi séu margir að vinna ýmis handverk heima fyrir og það 

handverksfólk komi og sé með sölubása með þann varning sem það hafi unnið heima hjá sér. 

Það jákvæða við hrun fjármálakerfisins á Íslandi er að það komu margir handverksmenn og 

konur „út úr skápnum“ og fóru að selja varning sinn. Sigríður á litla stelpu sem hefur gaman 

af því að láta mála sig í framan með andlitsmálningu en það er í boði á þessum mörkuðum og 

er alltaf löng biðröð eftir því að láta mála sig, enda heilu listaverkin máluð á andlit barnanna.  

Eins og heiti hátíðarinnar ber með sér hafa ýmsir viðburðir ákveðna skírskotun til 

hinna írsku landnámsmanna. Einn af slíkum viðburðum á laugardeginum er víkingasýningin: 

 

Víkingadæmið á Safnaðarsvæðinu er mjög skemmtilegt. Þar var fullt af fólki sem 

fór út þarna út á tún, bara til að fylgjast með og sjá hvernig þeir voru að grilla 

skrokk þarna. Víkingarnir voru að slást og þeir settu upp leikþátt og þetta er 

meiriháttar og svo voru þeir að selja í básum alls konar dót, sverð, hálsmen og 

tákn. Þetta var voðalega gaman (Sigurgeir). 

 

Sigurgeiri fannst skemmtilegast að sjá víkingasýninguna sem er á safnasvæðinu. Á Akranesi 

koma saman Hringhorni og Rimmugýgur og sýna þeir bardagalistir og víkingaleiki á 

safnasvæðinu og eru á svæðinu allan daginn. Þetta hefur í gegnum tíðina vakið mikla ánægju, 

að sjá fólk klæðast fatnaði frá víkingatímanum og einstaklinga bera stór og mikil sverð. Þessi 

sýning tengist óneitanlega menningararfinum. Víkingarnir komu víða við og gerðu meðal 

annars marga óskunda á Írlandi, eins og frægt er orðið.  

Annar viðburður þessu tengdur var keppnin um rauðhærðasta Íslendinginn: 
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... það er náttúrulega rauðhærðasti Akurnesingurinn og allt svona og mér finnst það 

eigi bara að vera og það kostar ekki neitt og mér finnst gaman og veit að fólk 

kemur sérstaklega til að sjá það aftur vegna fyrri keppna. Það mætti kannski alveg 

finna svona. Voru Írar ekki alltaf í víkingakeppni í einhverju svoleiðis (Sigrún). 

 

... sniðugt þetta með rauðhærðasta Íslendinginn og það (Sonja). 

 

Sigrúnu finnst skemmtilegast að horfa á þessa keppni. Hún vill meina að Írar hafi á sínum 

tíma alltaf verið að keppa um eitthvað og finnst henni þessi hefð því tilheyra írskri menningu. 

Hún talar líka um að þessu fylgi enginn kostnaður og fólk komi frá öðrum sveitarfélögum til 

þess að sjá þessa keppni. Sigríður er sammála henni varðandi það að þetta sé skemmtilegur 

viðburður. Sonja tekur undir það að þetta sé mjög skemmtilegt. Sigrún talar um að þetta sé 

keppni um rauðhærðasta Akurnesinginn en það er ekki alveg rétt hjá henni vegna þess að 

þetta er keppni um rauðhærðasta Íslendinginn og mega allir taka þátt í þeirri keppni. Það eina 

sem keppendur þurfa að hafa er ekta rautt hár. Hárgreiðslumeistarar á Akranesi eru fengnir til 

þess að meta hver sé rauðhærðastur og hvort hann eða hún sé með ekta rautt hár.  

Þriðja dæmið um ,,írskættaðan“ viðburð var þegar haldin var riverdance-sýning í 

Bíóhöllinni fyrir nokkrum árum. Jóna og Sonja minnast þessa viðburðar sem vakti mikla 

ánægju á sínum tíma á meðal fólks sem kom til þess að sjá þennan hóp fólks dansa. Þar hafði 

fjörug tónlistin líklega áhrif, en einnig skemmtilegar fótahreyfingar dansaranna sem 

einkenndust af miklum og taktföstum sveiflum og stappi.    

 

4.4.  AÐRIR VIÐBURÐIR Á ÍRSKUM DÖGUM FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA 

Írskir dagar eru fyrst og fremst hugsaðir sem fjölskylduskemmtun og því taka viðburðir 

hátíðarinnar mið af því markmiði. Leikskólabörn eru til dæmis virkjuð til þess að setja 

hátíðina með bæjarstjóranum á föstudagsmorgni. Öll leikskólabörn á Akranesi koma saman á 

safnasvæðinu og telja niður í Írska daga og svo eru sungin leikskólalög. Eftir það fá börnin 

safa og kleinur. Börnunum er alltaf færð einhver gjöf frá Akraneskaupstað, sem dæmi; buff til 

þess að setja á höfuð, írskir fánar og ýmislegt fleira, alltaf eitthvað eitt á ári hverju. Þannig sé 

menningararfinum komið á framfæri við yngstu bæjarbúana á eftirminnilegan hátt. 

Akranes er þekkt fyrir baðströndina Langasand og á hátíðinni er slegið upp keppni í 

sandkastalagerð, enda skortir ekki sandinn á Langasandi og frábært að nýta hann í 

kastalagerð. Öll fjölskyldan kemur saman og er í liði og sú sem býr til fallegasta kastalann fær 

verðlaun og mynd af sér með kastalann sér við hlið.  
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Dorgveiðikeppni fyrir alla fjölskylduna er jafnframt í boði verslunarinnar Models við 

stóru bryggjuna niðri við höfn. Hver og einn kemur með sín veiðarfæri að heiman og svo er 

keppni um það hver veiðir stærsta og flesta fiska. Svo eru veitt verðlaun og þessir viðburðir 

sameina fjölskyldurnar og búa til skemmtilega stemningu. Börn og unglingar hafa á stundum 

fengið að taka þátt í undirbúningi og viðburðum með beinum hætti: 

 

... viðburðarhóp ... vinnuskólahópur sem er eingöngu í því að skreyta bæinn og 

vera í götuleikhúsi (Karl). 

 

Karl minnist þess þegar Akraneskaupstaður fékk nokkra krakka úr vinnuskólanum til þess að 

vinna þessa helgi og þeir klæddu sig í alls konar furðuföt og gengu um bæinn og vöktu alls 

staðar mikla kátínu á meðal Akurnesinga og gesta. Í staðinn fengu vinnuskólakrakkarnir svo 

frí á virkum degi. Annar eftirminnilegur atburður að sögn Jónu var þegar Þjóðleikhúsið sýndi 

leikritið ,,Með fulla vasa af grjóti“ í Bíóhöllinni á Akranesi og margir hefðu nýtt sér það 

tækifæri. Báðir þessir atburðir séu ekki fastir liðir á dagskrá en dæmi um eftirminnilega 

atburði sem vert væri að skoða og endurvekja síðar. 

Sem dæmi um framtak úr grasrótinni hafa bæjarbúar (innfæddir) sem fæddir eru árið 

1971 tekið að sér með beinum hætti að standa fyrir ýmsum viðburðum á hátíðinni í 

sjálfboðavinnu: 

 

... brekkusöngurinn er búinn að fylla allan íþróttavöllinn af fólki, ég sá það bara 

(Sigurgeir). 

 

Það er eins og Seventy-one club hefur verið að gera ... Hannes Birgis og þeir 

(Sigurgeir). 

 

Já, þeir keyptu líka sekkjapípumann (Sigrún). 

 

Sigurgeiri og Sigrúnu finnst brekkusöngurinn vera það sem stendur upp úr á laugardeginum.  

Sigrún dásamar þá sem eru í árgangi 1971 fyrir það að vera með dagskrárlið í sjálfboðavinnu 

og að borga fyrir annað atriði sem er í boði. Sigurgeir tekur undir með henni og er mjög 

ánægður með þetta framtak. Árgangur 1971 á heiður skilinn fyrir að taka að sér þessa tvo 

viðburði sem eru brekkusöngur og sekkjapípuleikur 

Á sunnudeginum er haldin fjölskylduskemmtun í skógræktinni, eða á Jaðarsbökkum, 

fyrir yngri kynslóðina og er það endapunkturinn á hátíðinni. Foreldrar yngri barna eru mjög 
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ánægðir með þessa skemmtun og hafa verið duglegir að mæta með börn sín. Viðmælendur 

voru spurðir út í ýmsa dagskrárliði og fannst þeim þessi tiltekna skemmtun alveg ómissandi 

og góður endir á hátíðinni í heild sinni. 

 

 ... mér fannst til dæmis voða gaman að fara í skógræktina á sunnudeginum 

(Rakel). 

 

... finnst að við eigum að fókusa mikið á börnin vegna þess að það er mikið af 

börnum, mér finnst það allavega persónulega (Ólafur). 

 

... vorum með fjölskyldudagskrá á sunnudeginum og tókst æðislega vel (Jón). 

 

Rakel, Ólafi og Jóni fannst öllum það skipta miklu máli að hafa lokaskemmtun fyrir yngri 

kynslóðina í skógræktinni eða á Jaðarsbökkum á sunnudeginum. Þar er margt skemmtilegt í 

boði sem hentar vel þeim sem yngri eru. Það er til dæmis brúðuleikhús, tónlistarmenn sem 

höfða til yngri barna, krakkaþrautir o.fl. 

 

4.5.   LOPAPEYSUBALLIÐ Á ÍRSKUM DÖGUM 

Í þessum kafla er meginmarkmiðið að skoða viðhorf bæjarbúa til hins svokallaða 

lopapeysuballs. Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir að svara því hvaða mikilvægi ballið 

hefði í þeirra huga.  

Það hafa verið miklar umræður um ballið og hvort það eigi að halda það eður ei. 

Skiptar skoðanir eru um það hvort það eigi rétt á sér eða ekki. Það eru bæði jákvæðar og 

neikvæðar umræður. Þær jákvæðu eru á þann veg að það skipti máli fyrir félagsþörfina og 

hópheildina að vera búsettur eða brottfluttur Akurnesingur og tilheyra þeim hóp. Mörgum 

finnst þetta vera eitt risastórt árgangsmót sem sé einu sinni á ári og fyrir allan aldur:  

  

Lopapeysuballið finnst mér vera ákveðinn lokapunktur og vinir mínir sem eru 

brottfluttir, þeir koma á ballið vegna þess að þar hitta þeir stóran hóp af félögum 

og samtíðarfólki og samferðafólki og þetta er ákveðinn vettvangur (Sigríður).  

 

... gaman að hitta gamla og brottflutta Akurnesinga og þeir sem búa á Akranesi 

geta hist og spjallað saman (Kristín). 

 

Sammála því að hafa lopapeysuballið, hef reyndar aldrei farið á það en dóttir mín 

fílar þetta rosalega vel og fannst gaman (Jóna). 
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Já, hún [lopapeysan] er svona hápunkturinn, hún er það náttúrulega (Halldór). 

 

Sigríði finnst lopapeysan vera endir á hátíðinni. Hún hafi gaman af ballinu vegna þess að þar 

hitti hún vini sína sem eiga ekki heima á Akranesi. Brottfluttir komi á ballið til þess að hitta 

gamla skólafélaga og æskuvini. Þetta sé stórt mót þar sem margir árgangar komi saman og 

skemmti sér með því að dansa, spjalla og „fá sér í tána“. Kristín er sammála henni um það að 

ballið sé samkoma þar sem brottfluttir Akurnesingar komi saman og hittist og skemmti sér. 

Jóna hefur aldrei farið á lopapeysuballið og finnst hún vera of gömul til þess að fara, en hún 

vitnar í dóttur sína sem finnist mjög gaman að fara. Jónu finnst því allt í lagi að vera með 

lopapeysuballið, þó svo að það sé í raun aðeins skemmtun sem dóttur hennar finnist 

skemmtileg. Halldóri finnst að lopapeysuballið sé hápunktur hátíðarinnar og vill fyrir alla 

muni hafa þann lið áfram inni í dagskránni. 

Helga talar um að lopapeysan sé mjög mikið auglýst í fjölmiðlum. Henni finnst það 

reyndar ekkert skrítið þar sem þetta sé mjög kostnaðarsöm framkvæmd og allt skipulagt af 

einum aðila. Halldór segist fara og hlusta á þær hljómsveitir sem eru í boði hverju sinni: 

 

Fyrst og fremst þá fer ég til að hlusta á þá sem eru að spila svona innan gæsalappa 

og sýna mig og sjá aðra (Halldór). 

 

Honum finnst nú ekkert verra að fá sér nokkra „kalda“ og spjalla við fólk sem hann sér ekki 

daglega, eins og brottflutta Akurnesinga. Sigrún talar um að það sé orðin hefð hjá henni að 

bjóða fólki í mat og svo endi allir á því að fara á lopapeysuballið. Henni finnist það mjög 

skemmtileg hefð og þetta séu bæði Skagamenn og brottfluttir Skagamenn. Ríkeyju finnst 

þetta vera góður vettvangur fyrir Skagamenn til þess að hittast og skemmta sér saman. Henni 

finnst það líka mikilvægt vegna þess að það sé ekki mikið um böll á Akranesi.  

Ólafi finnst hins vegar að lopapeysuballið hafi tekið yfir aðra dagskrárliði hátíðarinnar 

og honum finnst ballið lítið írskt: 

 

Mér sýnist lopapeysuballið hafa meira og minna yfirtekið aðra dagskrárliði 

hátíðarhaldanna þessa daga. Gott og blessað sem slíkt en ég sé ósköp lítið írskt við 

það ... Finnst lopapeysuballið hafa rétt á sér en það þarf samt að passa upp á 

umgjörðina, að hún springi ekki og allt fari í vitleysu (Ólafur). 
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Eins og fram hefur komið, þá fór margt úr böndunum árið 2007 og er fólk mjög hrætt við að 

það muni endurtaka sig. Því er mjög gott að fyrirbyggja að svona geti komið fyrir aftur. 

Akurnesingar eiga að láta árið 2007 verða sér víti til varnaðar. Rakel segir: 

 

... það er allt í lagi að hafa lopapeysuballið niðri við bryggju fram að miðnætti fyrir 

alla (Rakel). 

 

Hún vill að lopapeysuballið verði áfram, en það verði gert þannig að það verði fjölskylduball 

sem sé fram að miðnætti og svo fari allir heim. Í staðinn fyrir hið hefðbundna sveitaball sé 

fjölskyldan saman á öllum aldri, frá nokkra mánaða í kerru og upp úr. Rakel kom líka með þá 

hugmynd að hafa lopapeysuballið einhverja aðra helgi og ótengda Írskum dögum og vill 

minna á að þetta sé fjölskylduhátíð og henni finnist það gleymast dálítið með þessu balli.  

Ýmsir eru ekki jafn hrifnir af því að ballið sé einhvers konar fjölskylduskemmtun. 

Mörgum finnst of mikið af krökkum undir lögaldri, en þeim er leyft að fara inn á ballið í fylgd 

með foreldrum sínum sem oftar en ekki eru sjálfir undir áhrifum. Deildar meiningar eru um 

það hvort foreldrar undir áhrifum séu hæfir til þess að bera ábyrgð á börnum sínum við þessar 

aðstæður:  

 

... finnst mér algjört rugl að foreldrar megi bera ábyrgð á börnum sínum inni á 

þessu balli. Ég bara spyr, hvað er að foreldrum sem fara með barn sitt á ball og eru 

blindfullir? Foreldrar eru ekki stakk í búnir til að bera ábyrgð á börnum sínum 

blindfullum á ballinu þegar þeir í raun geta ekki borið ábyrgð á sér sjálfum vegna 

þess að þeir eru fullir sjálfir (Ríkey). 

 

Ég vinn með unglingum og ég þoli ekki að fara út að skemmta mér þegar ég á það 

að hættu að hitta einhverja skjólstæðinga mína á balli ... þetta er óþolandi en lögin 

eru svona að foreldrar mega taka börnin með sér, þá get ég ekki við því sagt og 

verð því að sitja með skoðun mína fyrir mig (Jón). 

 

Vinkona mín lenti í því að sonur hennar fór á lopapeysuballið og hún vissi það 

ekki fyrr en eftir á. Það var önnur móðir sem tók ábyrgð á syni hennar. Það var 

bara tekið gott og gilt sem er ekki gott og er alveg fáránlegt (Áslaug). 

 

Ríkey, Jón og Áslaug eru ekki sátt við það að börn yngri en 18 ára megi koma inn á ballið í 

fylgd með foreldrum eða einhverjum fullorðnum. Samkvæmt reglugerð Innanríkis-

ráðuneytisins segir meðal annars um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald að 

ungmennum yngri en 18 ára sé heimilt að vera á veitingastað í fylgd með 
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fjölskyldumeðlimum eldri en 18 ára, til dæmis foreldrum, forráðamönnum, móður- eða 

föðurforeldrum og maka (Innanríkisráðuneytið, 2007).  

Skemmtistaðir og þeir sem sjá um skemmtanahald eru að glíma við það að foreldrar 

velji það að fara með börnum sínum út að skemmta sér. Það er því undir foreldrum komið 

hvernig þeir taka á þessum málum. Það er nú þannig að ekki eru allir eins. Það sem einum 

finnst við hæfi finnst öðrum ekki. Þetta er í raun á skjön við alla forvarnarvinnu sem unnin er 

á Íslandi. Rannsakandi telur það mjög sérstakt að reglugerð sem gefin er út af 

Innanríkisráðuneytinu sé til þess fallin að verja þann málstað að foreldrar megi taka börnin sín 

með á skemmtistaði. Þessari reglugerð verður ekki breytt nema með ákvörðun frá Alþingi. 

Ríkey kemur einnig inn á það að henni finnist skrítið að foreldrar geti borið ábyrgð á börnum 

sínum þegar þeir eru undir áhrifum áfengis. Jón segir að hann geti ekki þrætt við reglugerð 

sem sé bundin í lög. Áslaug var mjög ósátt við það að einhver annar en hún mætti taka ábyrgð 

á barni hennar. Henni finnst þessi reglugerð mjög loðin og það þurfi að endurskoða hana með 

tilliti til þess að hún sé að vinna á móti þeim sem eru að vinna forvarnarstarf á Íslandi. 

 

4.6.  ÍRSKIR DAGAR – HVERNIG OG FYRIR HVERJA? 

Eitt er það sem hafa þarf í huga við skipulagningu hátíða á borð við Írska daga og það er fyrir 

hverja hátíðin er haldin. Hver er í raun markhópurinn og þá hver er ákjósanlegasti 

markhópurinn? Hvernig á að skipuleggja slíka hátíð svo vel sé? Þessar spurningar spruttu 

einkum upp eftir hátíðina árið 2007, þar sem umfang hátíðarinnar reyndist hátíðarhöldum 

ofviða og skipulag fór úr skorðum, meðal annars vegna mikillar unglingadrykkju, eins og 

áður hefur komið fram. Kristín taldi að helsti markhópurinn væri brottfluttir Skagamenn: 

 

... ég held að þetta hafi fyrst og fremst áhrif á þá sem eru brottfluttir frá Akranesi. Ég 

held að þetta hafi eða sé kannski já ég held að það sé stærsti markhópurinn, þeir sem 

eiga rætur að rekja hingað (Kristín). 

 

Markhópurinn væri þeir sem ættu foreldra, tengdaforeldra, frænkur eða frændur sem þeir 

kæmu að heimsækja. Hún taldi að með hátíðinni Írskum dögum kæmi fólk frekar á Skagann. 

Hátíðin laði til sín þá sem eiga rætur að rekja til Akraness. Gísli greindi markhópana á 

eftirfarandi hátt: 

 

Mér sýnist þetta hafa þróast, hér eru Írskir dagar fyrst og fremst fyrir þrjá hópa: a) 

heimamenn, b) brottflutta Skagamenn, c) húsbílafólk ... Ávinningur bæjarins verður 

seint metinn í krónum ... vel heppnuð hátíð eflir ímynd bæjarins, vekur á honum 
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athygli og verður síðar meir uppspretta annarra menningarviðburða, viðskipta, 

framkvæmda eða fjölgunar íbúa sem á endanum styrkir bæjarfélagið (Gísli). 

 

Gísli nefnir jafnframt að það sé erfitt fyrir Skagamenn að meta bæjarhátíð til peninga, en ef 

vel takist til, þá geti hún eflt bæjarímyndina. Sé horft til lengri tíma þá sé það hagur fyrir 

viðskipti og framkvæmdir og geti stuðlað að fjölgun bæjarbúa sem verði styrkur 

bæjarfélagsins. 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir tillögum um það hvernig hægt væri að haga 

skipulagi hátíðarinnar betur, þá komu ýmsar ábendingar fram. Áslaug vildi sjá annað ball fyrir 

unglingana á laugardagskvöldinu: 

 

... gætum við kannski reynt að halda ball sama kvöld og lopapeysuballið (Áslaug). 

 

Áslaugu fannst lítið gert fyrir unglingana þetta kvöld og á þennan hátt mætti koma til móts við 

þennan aldurshóp sem mörgum finnist að verði dálítið útundan þessa helgi. Ríkey nefnir 

fjárútlát þau sem „Bylgjulestin“ valdi bæjarfélaginu: 

 

... mér finnst hún ekkert írsk og þetta er mikil peningaupphæð, það má gera helling 

fyrir hana (Ríkey). 

 

Ríkey var mjög hissa á því að Akraneskaupstaður væri að borga 500 þúsund krónur fyrir 

„Bylgjulestina“ þessa helgi. Henni fannst peningunum illa varið og vildi að þeim væri frekar 

varið í aðra viðburði  

Sigurgeir er í áhugaljósmyndaraklúbbnum og hann hafði orð á því hvað það hefði 

verið skemmtilegt að sjá myndir áhugaljósmyndara hér á Akranesi hengdar upp á 

Sementsverksmiðjuvegginn. Þessi veggur er mjög stór og er rétt við bryggjuna og fram hjá 

honum fara allir sem leið eiga niður á höfn. Þetta hefur því verið mjög góð auglýsing fyrir 

áhugaljósmyndara. 

Sonja vilja aðeins breyta skipulaginu á hátíðinni, þó aðeins innra skipulagi. 

 

Já, ekki hafa þetta svona dreift (Sonja). 

 

Sko auðvitað vilja allir hafa þetta hjá sér, en sko hérna upp og kannski taka 

Stillholtið með mætti alveg vera einhver götumarkaður eða eitthvað (Sonja). 
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... ef þetta er fjölskylduhátíð, reiknum þá með öllum í fjölskyldunni, ekki bara 

sumum og ekki vera að stokka þetta niður (Rakel). 

 

Sonja vill færa markaðstorgið, sem er upp á Jaðarsbökkum, niður í bæ. Hún leggur það til að 

hafa götumarkaði upp Skólabraut, Kirkjubraut og Stillholtið að stjórnsýsluhúsinu. Þá vill hún 

vera með götumarkaði og sýningar og nýta gamla bæinn og fá líf í hann í stað þess að beina 

öllum upp á Jaðarsbakka.  

Rakel finnst einnig lítið vera í boði fyrir unglingana og finnst þeir hreinlega gleymast. 

Unglingarnir verði að fá eitthvað við sitt hæfi. Þetta sé einu sinni fjölskylduhátíð og 

unglingarnir teljist til fjölskyldunnar. 

 

4.7.  ERU ÍRSKIR DAGAR NÓGU ÍRSKIR? 

Viðmælendur voru allir sammála um að það mætti vera meiri írskur bragur á hátíðinni en nú 

er og það ætti að gera meira úr hlutunum, eins og að skipta bænum niður í nokkur svæði og fá 

bæjarbúa til þess að keppa innbyrðis. Það ætti að gera meira af því að nýta þann mannauð sem 

fyrir er á Akranesi. Það þyrfti ekki alltaf að vera með aðkeypta viðburði. Með því að virkja 

einstaklinga og láta þá vita með fyrirvara þá væri hægt að gera þetta að meira menningarlegri 

bæjarhátíð. Sigríður, sem búið hefur erlendis, segir: 

  

Mér finnst að við eigum að fara til baka í það írska og halda í þá arfleifð sem er írsk. 

Ef ég horfi til Bandaríkjanna til svokallaðs „Southern parking day“ sem er þar. Það 

er írskur dagur sem tileinkaður er írskum dýrlingi ... þar er allt gegnumgangandi af 

írskum mat, tónlist, mikið er lagt upp úr fjögurra blaða smára, litunum og græna 

litnum (Sigríður). 

 

Sigríður hefur búið í Bandaríkjunum og hefur upplifað svona bæjarhátíð, þar sem verið var að 

halda upp á írskan dýrling, eins og hún kemst að orði. Þetta sé í raun það sama og við erum að 

halda upp á, en í Bandaríkjunum leggi menn meira upp úr írskri menningu. Þetta vill hún að 

við tökum okkur til fyrirmyndar og breytum hátíðinni þannig að það verði allt írskt, hvort sem 

það er tónlist, matur eða skreytingar. Sigríður telur hins vegar að þetta sé ekki mjög írskt og 

það sé tímaskekkja að vera með alla þessa sölubása: 

 

... þetta er farið að ganga meira og minna út á sölubása og gleypigang. Írar eru mjög 

sparsöm þjóð og eru ekki að kasta peningum í vitleysu (Sigríður). 
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Gísli telur að horfa þurfi meira til upprunans: 

 

Dýrmætasti þátturinn held ég að felist í því að draga gamla Skagamenn á 

heimaslóðir ... held að sagan sé ekki mjög þekkt en þó vita margir um bræðurna 

Þormóð og Ketil Bresasyni sem námu land undir Akrafjalli (Gísli). 

 

Hér er Gísli að tala um það hversu dýrmætt það sé að fá brottflutta Skagamenn aftur heim í 

hérað. Skagamenn eigi það sameiginlegt að vera Skagamenn og vera komnir af Írum sem 

námu hér land í kringum árið 900. Jóna og Kristín eru sammála því að það eigi að vera meiri 

menningarleg tenging við Íra, hvort sem er í tónlist, matargerð eða dönsum: 

 

Við fengum menn frá Írlandi til að koma. Þeir voru Gerald Lee sem las upp úr 

írskum þjóðsögum og McGinty spilaði á gítar. Þeir voru rosalega góðir (Jóna). 

 

Ég myndi alveg vilja fara á írskt ball ef að þetta væri sekkjapípuball eða riverdans 

eða skilur þú eða hvað sem er. Ég myndi vilja fá þessa tengingu ... (Kristín). 

 

Kristínu langar að fá írskan bjór á kaffihúsin og vera með svona kráarstemningu þessa helgi. 

 

... ég man eftir írskri pöbba stemningu þegar Einar Skúla og Ragnar Skúla voru að 

spila írska þjóðlagatónlist (Áslaug). 

 

Áslaug rifjar upp pöbbastemningu sem var hér á árum áður. Henni fannst þetta mjög 

skemmtilegt og fannst það sérstaklega þar sem þetta voru Skagamenn sem skemmtu þetta 

kvöld. Einar og Ragnar eru bræður og eru mjög fjölhæfir tónlistarmenn. Þeir hafa spilað síðan 

þeir voru ungir krakkar. Jón, Kristín og Ólafur telja að nýta þurfi betur tónlistarfólk á 

Skaganum á hátíð sem þessari:  

 

Við getum fengið og eigum gott tónlistarfólk. En tónlistarskólinn er farinn í sumarfrí 

og þá er ekki hægt að fá fólk. Þá lægi beint við að fá þjóðlagasveitina sem er ekta 

írsk en því miður setur sumarfrí strik í reikninginn (Jón). 

 

Það eru fullt af hljómsveitum hérna en það eru alltaf aðkeyptar hljómsveitir ... við 

erum með fullan bæ af fólki sem er með talenta (Kristín). 

 

... já, svona við eigum alveg gríðarlega mikið af tónlistarfólki sem mér finnst að við 

eigum að nýta betur (Ólafur). 
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Jón minnir á það að á Akranesi sé mikið af frábæru tónlistarfólki sem gæti komið og spilað á 

Írskum dögum. Hann nefnir Þjóðlagasveit Tónlistarskólans á Akranesi sem er undir stjórn 

Ragnars Skúlasonar, en hún hefur gert góða hluti bæði hérlendis og erlendis. Honum finnst að 

það eigi að nýta þann mannauð sem er á Skaganum. Það eigi frekar að einsetja sér það að fá 

heimafólk og borga því einhvern sanngjarnan pening heldur en að fá alltaf utanaðkomandi 

aðila sem vitað er að taka mikið fyrir vinnu sína. Kristín tekur í sama streng og vill nýta þann 

hóp af tónlistarfólki sem býr á Akranesi. Hún vill hafa sambland af frábæru tónlistarfólki og 

að þemað verði írskt. Þetta yrði æft um veturinn í tónlistarskólanum eða heima í bílskúr og 

svo yrði uppskeruhátíðin á Írskum dögum. Ólafur minnir líka á þann mannauð sem 

Skagamenn eigi og eru ekki að nýta sér á Írskum dögum. Hann er sammála Kristínu varðandi 

það að nýta hátíðina jafnframt sem uppskeruhátíð tónlistarmanna á Akranesi.  
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5. UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR  

5.1.  AÐDRAGANDI OG TILURÐ ÍRSKRA DAGA – FYRIR HVERJA? 

Eins og fram hefur komið, þá ákvað Akraneskaupstaður að ráðast í það að skipuleggja 

bæjarhátíðina Írskir dagar til þess að sporna gegn þeirri neikvæðu þróun sem hófst í kjölfar 

þess að  Akraborgin hætti að ganga og ferðamenn komu ekki lengur í sama mæli við í bænum 

á leið sinni um Vesturland. Tekin var ákvörðun um það að byggja á sögu og menningu 

svæðisins frekar en að blása til skemmtunar einungis skemmtunarinnar vegna og að áherslan 

yrði á írskar rætur og arfleifð. Þannig var áherslan til að byrja með á menningararfinn, 

staðarímyndina og menningarauðinn, en jafnframt á það að laða að fleiri ferðamenn og þar 

með var horft til efnahagslega þáttarins líka.Fyrsta hátíðin var haldin árið 2000. Hún var 

frekar smá í sniðum og dagskráin í anda þess þema sem lagt var upp með, það er 

skemmtiatriðin voru tengd írskri menningu og tiltölulega fáir utanbæjargestir voru á hátíðinni. 

Smátt og smátt varð umfangið meira, uns skipulagið fór úr böndunum árið 2007 og 

Akraneskaupstaður var knúinn til þess að endurmeta hátíðina og það form sem hún hafði tekið 

á sig. Eins og fram kemur í viðtalsrannsókn minni, þá telja Skagamenn að hátíðin eigi fyrst og 

síðast að miðast við þarfir bæjarbúa, fjölskyldur þeirra og brottfluttra Skagamanna. Færa má 

rök fyrir því að eftir því sem hátíðunum fjölgaði, þá fjarlægðist dagskráin æ meira 

upprunalegt markmið sitt, sem var að hampa hinni írsku arfleifð. Áherslan var meira á það eitt 

að fá fleiri gesti á hátíðina með öllum tiltækum ráðum og undir lokin var fátt í dagskránni sem 

minnti á þá Bresasyni sem námu hér land fyrir margt löngu. Lögmál framboðs og eftirspurnar 

virtust þannig ráða ferðinni en ekki menningararfurinn og sagan, eins og upphaflega var lagt 

upp með.  

Þetta gagnrýndu margir bæjarbúar sem töldu að hátíðin þjónaði ekki lengur 

hagsmunum þeirra sem á Akranesi búa, heldur frekar fjárhirslum kaupstaðarins, 

utanbæjarfólki og efnahagslegum lögmálum. Viðmælendur mínir vildu snúa til baka og fara 

aftur að bjóða upp á viðburði sem tengjast tilefni hátíðarinnar, það er að segja eitthvað sem 

minnir á írskar rætur bæjarins og allt sem ýtir undir samkenndina og samstöðuna sem fylgir 

því að vera Skagamaður.  

 Ef til vill má segja að þar sem Akraneskaupstaður hafði ekki markað sér eiginlega 

menningarstefnu, þá hafi verið tiltölulega auðvelt að fara út af sporinu. Jafnframt er vert að 

benda á það að jafnvel þótt ekki hafi verið lokið við það verkefni sem hófst í Menningarmála- 

og safnanefnd árið 2001, það er að móta formlega stefnu í menningarmálum á Akranesi, þá 

hefur viðburðastjórnun í bænum tekið á sig fastara form eftir uppgjörið árið 2007 og fundinn 
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sem haldinn var 14. nóvember það ár (sjá hér á bls. 17). Írskir dagar eru aftur að verða írskir 

og fastir liðir í viðburðadagatali bæjarins taka fyrst og fremst mið af Skagamönnum. 

Jafnframt hefur meira jafnvægi náðst í því að bjóða upp á dagskrá sem tengist 

menningararfinum, sögu staðarins og þörf íbúanna til þess að njóta samkenndar og samstöðu 

og svo hins að geta boðið upp á vinsæla skemmtikrafta og uppákomur sem laða að gesti og 

hjálpa um leið til við það að skapa jákvæða staðarímynd.  

 

5.2.  AÐ HVAÐA LEYTI EFLIR HÁTÍÐIN MENNINGAR- OG FÉLAGSAUÐ 

SKAGAMANNA? 

Segja má að það hafi verið hátíðinni til góðs að skipuleggjendur voru knúnir til þess að 

endurskoða og endurskipuleggja með þessum hætti, því í skipulagi þeirra hátíða sem haldnar 

hafa verið síðan árið 2007 (það er árin 2008, 2009, 2010 og 2011) hefur verið reynt að sníða 

annmarkana af og að verulegu leyti hefur tekist að koma í veg fyrir þau neikvæðu áhrif sem 

voru áberandi árið 2007, en ýta undir þá þætti sem Skagamenn telja mikilvægasta. Það var 

meðal annars gert með því að setja aldurstakmark á tjaldstæðin og reyna að koma í veg fyrir 

það að unglingar undir lögaldri fjölmenni án eftirlits á hátíðina, en einnig með því að leggja 

meiri áherslu á uppákomur sem ýta undir samkennd og bjóða upp á möguleika til þess að hitta 

„sitt“ fólk og njóta gæðastunda með því. Þar er bæði átt við fjölskyldur og brottflutta 

Skagamenn sem fjölmenna á Írska daga til þess að treysta ræturnar.  

Það er fyrst og fremst tvennt sem rannsóknirnar, sem þessi ritgerð hvílir á, leiða í ljós. 

Í fyrsta lagi eindreginn vilji bæjarbúa á Akranesi til þess að miða hátíðardagskrána við það að 

laða brottflutta Skagamenn heim í gamla bæinn sinn og gefa þeim færi á því að tengjast 

uppruna sínum. Í öðru lagi vilja bæjarbúa nýta hátíðina til þess að efla samkennd og samhug 

sín á milli. Þannig er mikill meirihluti hlynntur því að halda lopapeysuballið og telur 

nauðsynlegt að hafa það til þess að sjá og hitta aðra. Það er viss ljómi yfir því að þetta sé 

bryggjuball sem er haldið nánast við hliðina á gamla viðleguplássi Akraborgarinnar. Það er 

jafnframt kostur að það sé Akurnesingur sem stendur fyrir því að halda ballið með hjálp góðra 

vina, sem gerir atburðinn ,,heimilislegri“ fyrir bæjarbúa, ef svo má að orði komast.  

Þetta ball er viðburður sem myndast hefur hefð um að sækja fyrir þá sem eru búsettir 

og brottfluttir Akurnesingar. Þeim gefst tækifæri til þess að hittast, spjalla saman og rifja upp 

gamlar minninga. Þetta er eitt stórt árgangsmót þar sem margir úr hverjum árgangi koma 

saman og skemmta sér. 
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 Derrett (2003) segir meðal annars um bæjarhátíðir á borð við Írska daga að þær ýti 

undir tilfinninguna fyrir því að tilheyra einhverjum ákveðnum stað og eiga þar rætur. Þær séu 

leið til þess að laða að gesti og deila með þeim sýn samfélagsins á lífið og tilveruna. 

Staðsetningin hefur þannig táknræna merkingu sem ákveðinn minningarstaður um 

Akraborgina sem virðist skipa sérstakan sess í hugum Akurnesinga sem sameiningartákn og 

samgöngutenging við þjóðveg 1, sem nú er ekki lengur til staðar. Götugrillin eru einnig liður í 

dagskránni sem miðar að því að efla félagsauð íbúa og stuðla að auknum kynnum á milli 

nágranna. Þá er það ekki síður mikilvægur kostur götugrillanna að þar gefst vinum og 

fjölskyldum tækifæri til þess að njóta sameiginlegs félagslífs. Götugrillið efli þannig 

félagsauð bæjarbúa með því að koma á, efla eða bæta samskipti á milli einstaklinga og leiða 

þannig til gagnvirkari tengsla á milli bæjarbúa, en þannig skilgreinir Putnam einmitt hugtakið 

félagsauð (Putnam, 2000). Með því að bæta og efla samskipti á milli fólks sem býr í sömu 

götu eða sama hverfi, má segja að verið sé að efla ákveðin lífsgæði sem felist í því að deila 

samfélagi með einstaklingum sem viðkomandi þekkir, treystir og ber jafnvel vinarþel til. Við 

slíkar aðstæður eru bæjarbúar líklegri til þess að upplifa meiri ánægju og náungakærleik sem 

skilar sér almennt út í samfélagið í ánægðari bæjarbúum og meiri samstöðu og samheldni á 

milli fólks.   

Akranes er tiltölulega lítið bæjarfélag og bæjarhátíðin Írskir dagar er til þess ætluð að 

treysta menningarlegar rætur okkar sem liggja í sögu keltneskra landnema sem settust hér að, 

eins og áður hefur komið fram. Þannig var upphaflegt markmið hátíðarinnar nátengt 

menningararfleiðinni og hátíðin hefur frá upphafi krafist virkrar þátttöku bæjarbúa. Á þann 

hátt getur þátttaka í hátíðardagkránni beinlínis ýtt undir vöxt menningarauðs, eins og hugtakið 

er skilgreint af Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1998), sem í þessu tilfelli felst í því að efla 

söguvitund íbúa, einkum unga fólksins, og treysta þannig menningararfinn frekar í sessi.   

Umræðan um Írska daga á Akranesi hefur farið í gegnum svipað ferli og getið er um í 

rannsókn Derrett (2003), það er að menn eru ekki á eitt sáttir um það hvort halda eigi í 

hefðina og miða einkum og sér í lagi við íbúa á Akranesi og brottflutta Skagamenn, eða hvort 

leyfa eigi hátíðinni að þróast í risastóra samkomu sem fólk sækir eingöngu sér til 

skemmtunar, án þess að samsanna sig tilefninu á nokkurn hátt. Þessi viðhorf koma vel í ljós í 

rannsókn minni (Derrett, 2003). 

Í rannsókn Huldu Guðnadóttur kom fram að þeim sem eru búsettir á Fáskrúðsfirði 

fannst það skipta meira máli að þetta væri hátíð fyrir heimamenn og brottflutta til þess að 

hittast og eiga góða helgi saman (Hulda Guðnadóttir, 2009). Í huga viðmælenda í þessari 
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rannsókn virðist það skipta máli fyrir Akurnesinga að hitta heimamenn og brottflutta og eiga 

með þeim góða stund á lopapeysuballinu.  

 

5.3.  Á HVAÐA HÁTT ER HÁTÍÐIN AÐ EFLA STAÐARÍMYND/SÖGUVITUND ÍBÚA? 

Það er skemmtilegt að velta fyrir sér niðurstöðum úr fyrri rannsóknum sem voru til 

umfjöllunar hér að framan og bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar, sérstaklega 

með tilliti til staðarímyndar og söguvitundar. Ef horft er til þeirrar rannsóknar sem sérstaklega 

er til umfjöllunar í þessari ritgerð, þá má segja að niðurstöður hennar séu mjög í anda þess 

sem Ashforth og Mael (1989) halda fram. Það er að segja, flestir viðmælendur vilja halda í 

írska arfleifð sína og láta hátíðina snúast um að treysta hana. Flestir vilja halda hátíðina en 

með áherslu á írska viðburði og þá viðburði sem tengja fólk saman, Skagamenn að fornu og 

nýju, og styrkja ræturnar.  

Einnig er skemmtilegt að skoða niðurstöður rannsóknar minnar í ljósi þess sem Ellen 

Badone (1987) hefur að segja í rannsókn sinni, þar sem hún leggur áherslu á staðbundna 

sjálfsmynd (e. local identity) (Badone, 1987). Það er einkum tvennt sem er skemmtilegt að 

bera saman hér. Í fyrsta lagi má með nokkrum sanni segja að Akranes sé það sem í rannsókn 

Badone er kallað lítt þróað jaðarsvæði út frá höfuðborgarsvæðinu. Þessu fylgja kostir og 

gallar. Fyrir komu Hvalfjarðarganganna gekk ferja á milli Reykjavíkur og Akraness, 

Akraborgin, sem hafði það í för með sér að flestir þeir sem fóru um Vesturland höfðu 

viðkomu á Akranesi. Þetta breyttist með tilkomu Hvalfjarðarganga og umferð um bæinn 

minnkaði umtalsvert. Upp úr aldamótunum fóru bæjarfélög í ríkari mæli að skipuleggja 

bæjarhátíðir út frá staðháttum og/eða sérkennum sínum og þar með bítast um ferðamenn. Má í 

þessu sambandi nefna Danska daga í Stykkishólmi, Humarhátíðina á Höfn í Hornafirði, 

Fiskidaginn mikla á Dalvík og Franska daga á Fáskrúðsfirði, svo eitthvað sé nefnt. Til þess 

að ýta undir ferðaþjónustu á Akranesi og fjölga gestum, þá var ákveðið að efna til fyrstu Írsku 

daganna á Akranesi. Í öðru lagi er það tenging við Írland sem er að mörgu leyti sérstök fyrir 

Akranes, en Íslendingar hafa jafnan kennt sig við norræna menn og ekki gert mikið úr 

tengingunni við Kelta. Þetta er annað atriði sem gerir Akranes að vissu leyti frábrugðið öðrum 

bæjarfélögum á Íslandi. Meira en áratugur er liðinn síðan Skagamenn fóru að leggja áherslu á 

hinn keltneska uppruna sinn. Á undanförnum árum hafa sagnfræðirannsóknir jafnframt gefið 

æ fleiri vísbendingar um það að hlutur Kelta í mótun Íslands og Íslendinga (sjá til dæmis 

Landnámssýninguna 871 +/-2 í Aðalstræti í Reykjavík) hafi verið meiri en talið hefur verið 

fram til þessa. Hvort Írskir dagar á Akranesi eigi einhvern þátt í því að fræðimenn fóru að 
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beina sjónum sínum í ríkari mæli til Kelta er ólíklegt, en það er óneitanlega skemmtileg 

tilviljun.  

Rannsakanda finnst einnig áhugavert að skoða hugmyndir Badone (1987) og 

niðurstöður úr þeirri rannsókn, sem hér hefur verið aðalviðfangsefni út frá kenningum um 

félagsþroska, og í ljósi þeirra áhrifa sem alþjóðavæðing menningar hefur. Kenningar um 

félagsþroska (e. social development) ganga út á það að þrátt fyrir að erfðir og nánasta 

umhverfi hafi mikil áhrif á það hvernig persónuleiki mannsins þróast, þá gegni það samfélag 

sem viðkomandi elst upp í einnig lykilhlutverki við félagsmótun og þróun hæfileikans til þess 

að eiga samskipti við aðra í samfélagi. Þegar einstaklingur fæðist hefur hann strax þörf fyrir 

náin tengsl og smám saman verður ósjálfbjarga barnið að félagsveru sem nærist á samskiptum 

við aðra, hvort sem það er móðir, faðir, systkini eða einhver annar sem er tengdur barninu. 

Það er svo ekki fyrr en um tveggja ára aldur sem einstaklingurinn fer að hafa þörf fyrir 

félagsskap jafnaldra sinna. Með því að umgangast aðra læri einstaklingurinn og tileinki sér 

félagslega hæfni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Roberta M. Berns segir 

meðal annars að samskipti á milli einstaklings og umhverfis geti haft áhrif á þroska mannsins 

(Berns, 2001). Einstaklingur sem fæðist í þennan heim er ómótaður og hann mótast í uppvexti 

sínum hjá þeirri fjölskyldu sem hann elst upp hjá. Fjölskyldan hefur bein áhrif á þroska 

einstaklingsins. Það er því undir foreldrum komið hvernig einstakling þeir ala upp og skila inn 

í samfélagið sem hann býr í. Sú umgjörð sem fjölskyldur búa við hefur líka stóru hlutverki að 

gegna við félagsmótun og vöxt félagsþroska einstaklingsins, eins og áður er vikið að. 

Samfélagskenningar um félagsþroska ganga til að mynda út frá því að samfélagið hafi veruleg 

áhrif á það hvers konar manneskjur vaxa og dafna innan þess ramma sem hvert samfélag 

setur.  

Charles Taylor heldur því fram í grein sinni „Rationality, individualism and public 

policy“ (1990) að þá eiginleika sem geri einstakling að sjálfráða manneskju megi aðeins tjá og 

þróa í félagslegu samhengi við annað fólk. Að tilheyra samfélagi og hópi sé þannig innbyggt í 

eðli mannsins eftir því sem Taylor heldur fram (Taylor, 1990). Sú áhersla sem Badone leggur 

á félagslega samsömun (e. social identity), kemur heim og saman við kenningu Taylor og 

tengist líka hugmyndum Ashforth og Mael (1989) um félagslega samsömun, eða svokallaða 

social identity theory. Sú kenning segir að þeir hópar sem hver og einn tilheyri gegni 

veigamiklu hlutverki við félagsmótun og félagsþroska og umhverfi og samfélag séu 

áhrifavaldar þegar kemur að mótun sjálfsmyndar.  

Svo virðist sem þátttakendur í rannsókninni sem hér um ræðir, vilji einmitt nýta Írska 

daga til þess að skerpa á þessum tengslum og treysta um leið þau bönd sem tengja 
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viðkomandi við samfélagið sem er og var á Akranesi er. Þannig er lopapeysuballið á 

bryggjunni gott dæmi um það hvernig hátíðin hefur í heiðri stemningu og lífshætti fyrri tíma 

og minnir okkur á það sem einu sinni var, með því að endurvekja bryggjuna (þar sem 

Akraborgin lagði áður að landi) sem lífæð og hjarta bæjarins. Til þess að styrkja 

sjálfsmyndina og skapa sér sérstöðu í heimi þar sem afþreyingariðnaðurinn er smám saman að 

útmá menningarleg landamæri, vilja viðmælendur ýta undir staðarmenningu og menningararf 

með því að heiðra minningu þeirra sem lögðu grunninn. 

 

5.4.  AÐ HVAÐA LEYTI ER MENNINGARARFURINN AÐ BIRTAST Í HÁTÍÐINNI? 

Ekki alls ótengt hugmyndum Badone, sem vikið er að hér að framan, er rannsókn sem Ross 

Derrett (2003) gerði í nokkrum litlum samfélögum til þess að skoða tengsl svæðisbundinna 

menningarhátíða, samkenndar og viðburða í ferðaþjónustu. Lítillega hefur verið fjallað um 

þessa rannsókn hér að ofan, í kaflanum sem fjallaði um menningarauð. Eins og fram hefur 

komið, þá var markmið Derrett fyrst og fremst að skoða hvernig smábæjarhátíðir gætu varpað 

ljósi á samkennd og sýn samfélaga á sjálfa sig. Akranes og Írskir dagar eiga margt sammerkt 

með þeim forsendum sem til staðar eru í rannsókn Derrett. Akranes er tiltölulega lítið 

bæjarfélag og bæjarhátíðin Írskir dagar er til þess ætluð að treysta menningarlegar rætur 

okkar sem liggja í sögu keltneskra landnema sem settust hér að. Þannig var upphaflegt 

markmið hátíðarinnar nátengt menningararfleiðinni og hátíðin hefur frá upphafi krafist virkrar 

þátttöku bæjarbúa. Niðurstöður rannsóknarinnar sem hér hefur verið til umfjöllunar, sýna 

einnig að það er þessi tenging sem er Skagamönnum hvað hugleiknust og viðmælendur vilja 

að henni sé meiri gaumur gefinn. 

Sú gagnrýni sem fram hefur komið á Írska daga felst að verulegu leyti í því að ekki 

takist að koma hinni írsku arfleifð nógu vel til skila, heldur hafi skipulagið farið út af sporinu 

og snúist of mikið um ferðamannaiðnað. Verið sé að bjóða upp á skemmtidagskrá sem laði að 

gesti en hafi lítið með írska menningu að gera. Þannig gera viðmælendur rannsóknarinnar, 

sem hér hefur verið fjallað um, athugasemdir við að dagskráin mætti endurspegla betur 

tilefnið. Sem dæmi um það hversu litlu máli hin írska arfleifð skipti þegar upp úr sauð árið 

2007, má nefna að einn viðmælandi vissi ekki hvert raunverulegt tilefni hátíðarinnar var. Þar 

var um að ræða aðfluttan Skagamann sem ekki hafði gert sér grein fyrir tengingunni við írsku 

landnámsmennina, en hélt að hátíðin væri einhvers konar staðfesting á vinabæjarsamstarfi við 

Íra.  
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5.5.  SAMANTEKT OG ÁBENDINGAR 

Eins og viðrað hefur verið í þessari ritgerð benda rannsóknir til þess að bæjarhátíðir á borð við 

Írska daga hafi fyrst og fremst samfélagsleg áhrif, en e.t.v. sé efnahagslegur ávinningur minni 

en í fyrstu mætti ætla (sjá til dæmis rannsóknir á hátíðunum í Ísrael - sjá Felsenstein og 

Fleischer (2003)). Sú virðist einmitt raunin með Írska daga og þannig vilja viðmælendur í 

rannsókninni hafa það. Dagskráin og sérstaklega götugrillin stuðla að samkennd og samstöðu 

og þegar vel tekst til eru íbúar stoltir af bænum sínum og þeirri arfleifð sem lífið í 

samfélaginu byggir á.  

Einnig er vert að hafa í huga að ef eingöngu er stefnt að efnahagslegum ávinningi 

getur það jafnvel unnið gegn þeim jákvæðu samfélagslegu áhrifum sem bæjarhátíðir gætu 

haft. Það er að segja ef þess er ekki gætt að hafa samráð við bæjarbúa, þróa hátíðina í 

samræmi við upphafleg markmið og láta ekki vonina um fleiri gesti og meiri gróða stjórna 

för, þá er hætt við því að árangurinn verði andhverfur því sem lagt var upp með, eins og 

gerðist á Akranesi árið 2007.   

Þátttakendur í rannsókninni, sem hér er til umræðu, vildu allir halda í hefðina sem 

skapast hefur undanfarin 10 ár og halda áfram að efna til hátíðarinnar, en ástæðan er fyrst og 

fremst af samfélagslegum toga og hvílir á löngun til þess að treysta ræturnar, stuðla að 

samkennd og samstöðu bæjarbúa og íbúa í einstökum hverfum bæjarins og bjóða upp á 

tækifæri fyrir fjölskyldur og brottflutta Skagamenn til þess að koma saman og gera sér glaðan 

dag. Viðmælendur vildu þannig frekar hafa skemmtiatriðin minni í sniðum, á írskum nótum 

og borin uppi af heimamönnum heldur en að bjóða upp á fræga skemmtikrafta sem laða að 

„óæskilega“ gesti.  

Ef afstaðan er greind frekar, þá kemur í ljós að þeir viðburðir sem standa upp úr í 

hugum viðmælenda eru götugrillin, markaðir þar sem fólki gefst kostur á að koma handverki 

sínu og hönnun á framfæri og gestum að skoða, lopapeysuballið sem er vinsælt á meðal 

brottfluttra Skagamanna, fjölskylduskemmtun sem gefur fjölskyldum kost á að skemmta sér 

saman og írsku viðburðirnir. Með öðrum orðum; í huga bæjarbúa eru það samfélagslegu 

áhrifin (e. community impact) sem skipta máli, en ekki sá efnahagslegi ávinningur sem 

hugsanlega má hafa af hátíðinni. Í gegnum hátíðardagskrána vilja viðmælendur fyrst og 

fremst fá tækifæri til þess að leggja rækt við menningararfinn og gildi á borð við samkennd og 

samstöðu.  

Samfélagsleg áhrif geta verið jákvæð og neikvæð fyrir bæjarfélag. Jákvæðu áhrifin 

gætu til dæmis verið áhrifin á hagkerfi bæjarfélagsins sem er jákvætt fyrir þá aðila sem selja 
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vörur og þjónustu, sem auðvitað fá meira í sinn hlut þegar ferðamenn sækja bæinn heim. Það 

er eðli mannsins að þurfa að borða, sofa og kaupa ýmislegt til þess að lifa af og þeir sem 

sækja hátíðirnar komast ekki hjá fjárútlátum á meðan á heimsókn stendur. Félagslega hefur 

það líka jákvæð áhrif á þá sem búa á Akranesi að taka þátt í skemmtidagskrá sem er í boði 

hverju sinni. Félagslegri þörf þeirra er sinnt með því að ættingjar, vinir og ferðamenn koma í 

heimsókn.  

En það er einnig þannig að þegar fjöldi fólks kemur saman, þá verða iðulega óhöpp og 

þá þarf oft að ná í laganna verði og nýta þjónustu sjúkrahússins. Björgunarsveitin og 

lögreglan á staðnum standa vakt allan sólarhringinn til þess að gæta þess að allt fari 

friðsamlega fram. Þetta eru neikvæð áhrif á samfélagið í heild sinni, bæði vegna þess að 

aukinni löggæslu fylgir kostnaður en einnig vegna þess að það er slæmt í sjálfu sér fyrir 

bæjarfélagið að neikvæðir atburðir eigi sér stað. 

Með því að halda bæjarhátíð er verið að bjóða ferðamönnum að sækja bæinn heim. 

Ferðamaður sem fær góðar móttökur mun koma aftur og segja sínum nánustu frá upplifun 

sinni og miðla henni áfram og þá koma fleiri ferðamenn. Ef bæjarbúar eru hins vegar ekki 

með í ráðum og vilja ekki taka þátt í hátíðinni getur það sér í neikvæðum áhrifum. Til dæmis 

þannig að íbúar sem eru ósáttir við hátíðarhöldin og smita þannig óánægjuna út frá sér þannig 

að ferðamaðurinn sem er að sækja bæinn heim verður var við. Það eitt skilar sér í neikvæðri 

umræðu út í það samfélag sem ferðamaðurinn býr í. 

Drykkjulæti og vesen geta líka haft neikvæð áhrif á samfélagið. Fólk vill ekki hafa 

drukkið fólk úti um allan bæ og hvað þá á tjaldsvæðinu. Þetta er í raun ekki alveg hægt að 

útiloka, því það er einhvern veginn þannig að þegar margir koma saman að skemmta sér, þá er 

áfengi oftast haft með í för.  

Fjölmiðlar á Íslandi hafa haft fyrir sið að segja frá því sem gengur illa og blása það 

upp í fréttum, en þeir eru ekkert sérstaklega að segja frá því sem gengur vel. Það skiptir máli 

fyrir samfélagið í heild sinni að fréttaflutningur af bæjarhátíðum sé jákvæður og líka sé fjallað 

um það sem vel fer. Rannsakandi leggur fram tillögu um það að skipuleggjendur hafi einn 

fréttamann á sínum snærum til þess eins að koma jákvæðum fréttum frá staðnum. Jákvæður 

fréttaflutningur dregur að ferðamenn og aðra og bæjarímynd verður góð, en neikvæður 

fréttaflutningur fælir frá ferðamenn og aðra.  

Til þess að fá góð og jákvæð samfélagsleg áhrif, þá verða allir bæjarbúar að vera 

tilbúnir að taka á móti ferðamönnum þessa helgi með bros á vör. Það er gott fyrir öll 

bæjarfélög að fá ferðamenn til sín. Ferðamenn koma í bæjarfélagið og nýta sér þá þjónustu 

sem er í boði, hvort sem það er verslanir, veitingastaðir eða önnur þjónusta. Með aukinni sölu 
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eykst hagur þeirra fyrirtækja sem selja þjónustu. Það er þó varla hægt að merkja það sem 

beinan hag fyrir bæjarfélagið sjálft. Eins og fram kemur í rannsókn á bæjarhátíðum í Ísrael, þá 

er grunnforsendan sú að þar sem hátíðirnar laði fjölda gesta í bæjarfélögin með tilheyrandi 

áhrifum á nærhagkerfin, þá sé aðkoma hins opinbera með aðstoð og fjárframlögum 

réttlætanleg og jafnframt nauðsynleg. Með komu ferðamanna er jafnframt verið að ýta undir 

jákvæða staðarímynd. Það er því hagur hins opinbera að aðstoða við bæjarhátíðir. Hið 

opinbera er í raun aðeins að leggja til útlagðan kostnað sem það fær til baka í formi bættrar 

ímyndar, auglýsingar fyrir bæjarfélögin og skatta þeirra fyrirtækja sem þjónusta gestina. 

Mikilvægt er líka fyrir skipuleggjendur hátíðarinnar að hafa bæjarbúa með í því að 

skipuleggja hana og fá sem mest af sjálfboðaliðum til þess að vinna og leggja fram krafta 

sína. Með því að fá fólk í lið með sér tekst samfélaginu að halda jákvæðri sjálfsmynd og að 

auka samkennd. 

Þessar niðurstöður eru mjög í anda þess sem ég komst að í rannsókn minni á Írskum 

dögum hvað innanbæjarfólk og brottflutta Skagamenn varðar. Þeir vilja gjarnan sjá viðburði 

sem tengjast tilefni hátíðarinnar, það er að segja eitthvað sem minnir á írskar rætur bæjarins 

og sömuleiðis það sem ýtir undir samkenndina sem fylgir því að vera Skagamaður.  

 

5.6.  HAGNÝTT GILDI RANNSÓKNARINNAR 

Það er athyglisvert að það virðist lenska í þróun bæjarhátíða á Íslandi að fræðileg úttekt og 

áætlanagerð fari fram sem viðbragð við því að hátíðir vaxa yfir höfuð sér. Þetta gerðist á 

Akranesi, eins og tíðrætt er, en einnig má nefna dæmi af Kántrýdögum á Skagaströnd, 

Dönskum dögum í Stykkishólmi, Fiskideginum mikla á Dalvík og fleiri hátíðum. Undanfarin 

ár hefur töluverð umræða farið fram í fjölmiðlum um framtíð allra þessara hátíða.  

Skagstrendingar drógu saman seglin fyrir nokkrum árum í kjölfar hátíðar sem næstum 

fór úr böndunum. Þá mættu 10.000 gestir sem var mun meira en skipuleggjendur réðu við. 

Rannsakandi þekkir til á Skagaströnd og hringdi í Skagstrendinginn Björn Hallbjörnsson, 

þann 14. júlí 2011, og fékk það staðfest hjá honum að Kántrýhátíð árið 2000 hafi farið 

algjörlega úr böndunum. Björn er í Björgunarsveitinni Strönd á Skagaströnd og segir að 

ástandið hafi verið „geðveikt“ aðfaranótt sunnudags frá 2:30-5:00. Gæsluaðilar önnuðu vart 

útköllum, fjöldi eiturlyfjamála kom upp, slagsmál, bílstuldur og annað hnupl úr görðum 

bæjarbúa. Ákveðið var að selja inn á hátíðina árið 2001. Þá kom meira af unglingum en minna 

af fullorðnu fólki og illa gekk að rukka inn. Þegar þarna var komið við sögu voru bæjarbúar 

almennt orðnir ósáttir og vildu ekki taka þátt í hátíðinni að óbreyttu. Þá var brugðið á það ráð 
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að færa hátíðina árið 2002 frá verslunarmannahelgi á „venjulega“ helgi, breyta nafni 

hátíðarinnar í Kántrýdagar og auglýsa lítið sem ekkert í fjölmiðlum. Nú er miðað við að 

Skagstrendingar og fjölskyldur þeirra komi saman og eigi góða stund á Kántrýdögum en ekki 

endilega leitast við að laða að fjölda gesta og hátíðin hefur endurheimt ljóma sinn (Björn 

Hallbjörnsson, munnleg heimild, 14. júlí 2011).  

Eftir Fiskidaginn mikla á Dalvík 2010 varð nokkur umræða í fjölmiðlum um það hvort 

framhald yrði á þeim hátíðarhöldum. Dalvíkingar hafa komist að niðurstöðu og á heimasíðu 

Fiskidagsins mikla (www.fiskidagur.muna.is/) hefur verið tilkynnt að hátíðin verði haldin 

helgina 5.-7. ágúst 2011. Hvort dregið verði úr umfangi hennar á eftir að koma í ljós. Árið 

2010 voru Danskir dagar í Stykkishólmi slegnir af en heimamenn voru þá ekki tilbúnir til 

þess að ráðast í þá vinnu sem felst í því að skipuleggja hátíðina („Danskir dagar, 2010“), enda 

höfðu óánægjuraddir eftir hátíðina árið 2009 verið háværar og ekki á ólíkum nótum og þær 

sem heyrðust á Akranesi árið 2007. Í ár á hins vegar að taka upp þráðinn að nýju og Danskir 

dagar verða haldnir helgina 13.-15. ágúst. Um þetta er tilkynnt á heimasíðu bæjarins 

(www.stykkisholmur.is). Hvert umfangið verður nú á eftir að koma í ljós.  

Rannsóknin sem hér hefur verið til umfjöllunar bendir til þess að mikilvægt sé fyrir 

skipuleggjendur Írskra daga, sem og annarra bæjarhátíða, að gera vandaða áætlun byggða á 

fræðilegum og traustum grunni til framtíðar. Hugsanlega mætti notast við mælikvarðana sem 

þeir félagar Dogan Gursoey, Kyungmi Kim og Muzaffer Uysal (2004) hönnuðu til þess að 

mæla félagsleg áhrif bæjarhátíða og fjallað er um hér að framan. Ef vel á að takast til er 

nauðsynlegt að skipuleggjendur viti nákvæmlega að hverju skuli stefnt og hafi tiltækar 

aðferðir til þess að mæla eða meta hversu vel markmið nást. Einnig er mikilvægt að bæjarbúar 

séu virkjaðir eins mikið og hægt er til þátttöku og skipulagið taki mið af óskum og vilja 

íbúanna á staðnum.  

Sú tilvistarkreppa sem bæjarhátíðir hafa verið að ganga í gegnum undanfarin ár gefa 

vísbendingar um það að Akranes sé ekki eina bæjarfélagið sem ætti að huga vel að 

fræðilegum forsendum og skipulagi. Kapp er best með forsjá og mikilvægt er að hafa skýra 

mynd af því hvert stefnt sé með hátíðir eins og Írska daga.  

Hátíðir eins og Írskir dagar, og aðrar hátíðir sem fjallað hefur verið um hér, virðist 

betur til þess fallin að efla félags- og menningarauð bæjarins og íbúa og bæta staðarímyndina 

en bætir ekki verulegum upphæðum í fjárhirslur stjórnsýslunnar. Ávinningurinn er 

menningarlegur og samfélagslegur frekar en efnahagslegur og þannig vilja íbúar hafa það. Ef 

skipuleggjendur hafa þetta ekki í huga og halda ekki vöku sinni, þá er hætta á því að illa fari, 

eins og því miður hefur gerst víða. Í stuttu máli má segja að eftir að hafa lagst undir feld hafi 

http://www.fiskidagur.muna.is/
http://www.stykkisholmur.is/
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skipuleggjendur hátíðarinnar Írskir dagar tekið meðvitaða ákvörðun um það að beina sjónum 

frekar að staðarmenningu, menningararfleifð, félags- og menningarauði samfélagsins og 

gildum eins og samkennd og samstöðu, en að þeim gildum sem alþjóðavæðing 

menningarinnar hefur kennt okkur, sem sagt að ganga út frá forsendum markaðarins og 

efnahagslegs ávinnings. Sú kúvending er einmitt í anda þess sem íbúar vilja og smám saman 

virðist hátíðin vera að þróast þannig að samhljómur sé í vilja bæjarbúa og skipuleggjenda, þó 

enn skorti nokkuð á að hátíðin geri tilefninu nógu góð skil.  

Þrátt fyrir skýran vilja viðmælenda í rannsókn minni og viðleitni skipuleggjenda 

hátíðarinnar undanfarin þrjú til fjögur ár í þá veru að láta hátíðina endurspegla 

menningararfinn og gefa Skagamönnum tækifæri til þess að treysta hann, þá er þetta helsta 

brotalöm á hátíðinni eins og hún fer fram í dag. Hvað veldur því er óljóst. Það væri 

forvitnilegt og verðugt rannsóknarefni að kanna hvernig má ná þessum markmiðum fram. Í 

þessari rannsókn hef ég rökstutt þá forsendu að bæjarhátíðir hafi fyrst og síðast menningarlegt 

og félagslegt gildi en síður efnahagslegt. Hvort menningararfurinn er í raun og veru að skila 

sér til þátttakenda í hátíðinni er hins vegar óljóst og krefst frekari rannsókna.  
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6. LOKAORÐ 

Viðburðir eins og bæjarhátíðir gegna stóru hlutverki í íslensku samfélagi. Undanfarin ár hafa 

bæjarfélög á Íslandi keppst við að halda bæjarhátíðir með mismunandi þema á hverjum stað 

fyrir sig. Það er áhugavert að rannsaka þessar hátíðir. Þessi rannsókn gefur nokkra 

vísbendingu um áður órannsakaða þætti hvað varðar bæjarhátíðir á Íslandi.  

Rannsókn þessi miðar að því að svara spurningum um viðhorf bæjarbúa til 

bæjarhátíðarinnar Írskir dagar á Akranesi með tilliti til þeirra samfélagslegu áhrifa sem hún 

hefur og hvaða þættir í dagskrá hátíðarinnar viðmælendur telja vera mikilvæga fyrir 

samfélagið. Viðmælendur voru beðnir um að taka afstöðu til þess hvað þeim fyndist um 

skipulag hátíðarinnar, mikilvægi hennar, markhóp hennar, söguna á bak við hátíðina og um 

félagsleg og samfélagsleg áhrif.  

Niðurstöður sýna að bæjarbúum finnst skipta mestu máli að hitta nágranna sína og 

brottflutta Akurnesinga á bæjarhátíðinni. Það hefði góð áhrif á samfélagið að halda svona 

hátíð vegna þess að það gæfi bæjarbúum tækifæri til þess að kynnast betur og fá vini, ættingja 

og brottflutta í heimsókn þessa tilteknu helgi. Með því að hittast væri verið að sinna 

félagslegri þörf og það hefði góð áhrif á einstaklinga og samfélag. Viðmælendum þótti 

mikilvægt að halda skipulagi hátíðarinnar eins og það hefur verið; götugrill á föstudagskvöldi, 

tónleikar niðri í bæ eftir grill, hafa markaði og ýmsa aðra viðburði á laugardeginum og svo 

lopapeysuballið um kvöldið. Endapunkturinn á hátíðinni væri svo að halda 

fjölskylduskemmtun á sunnudeginum fyrir yngri kynslóðina í skógræktinni eða á 

Jaðarsbökkum. 

Það væri verðugt rannsóknarefni að gera úttektir á öðrum bæjarhátíðum á Íslandi og 

athuga hvort þær gefi sömu niðurstöðu og þessi rannsókn. Umræða í fjölmiðlum undanfarin ár 

um einstakar hátíðir gefur tilefni til þess að ætla að nauðsynlegt sé að fara ofan í saumana á 

þeim og endurskipuleggja að einhverju marki. Einnig væri athyglisvert að gera rannsókn á því 

hvort það hafi mælanleg hagræn áhrif á bæjarfélögin að halda bæjarhátíðir. Einnig væri 

athyglisvert að gera samanburð á þessum hátíðum og athuga hvort það finnist samnefnari á 

þeim hátíðum sem hafa lent í miklum erfiðleikum, hvort sömu vandamálin hafi gert vart við 

sig á þeim. Þó það væri ekki nema til þess eins að vera víti til varnaðar fyrir aðrar bæjarhátíðir 

sem eru á byrjunarstigi og þyrftu ekki að lenda í því sama og hinar hátíðirnar hafa lent í. Eins 

og fram kemur í þessari rannsókn, þá má færa rök fyrir mikilvægi þess að skipuleggjendur 

bæjarhátíða hugi að fræðilegum grunni til framtíðar með langtímaviðburðastjórnun í huga. 
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Fræðigrunnur þessarar rannsóknar byggir að verulegu leyti á fyrri rannsóknum sem 

hafa verið gerðar um sambærilegar hátíðir. Flestar þessar hátíðir eiga það sameiginlegt að 

vilja skemmta íbúum þeirrar byggðar sem hátíðin er í og laða ferðamenn að, um leið og byggt 

er undir menningararfinn og áhersla lögð á að efla jákvæða staðarímynd 

byggðarlagsins/bæjarins. Þetta er mjög athyglisvert að rannsaka. Nöfn hátíðanna tengjast oft 

sögu eða staðháttum hvers bæjarfélags og áhersla er lögð á það að skarta sérstöðu hvers 

staðar, til dæmis Danskir dagar í Stykkishólmi, en dönsk áhrif í bænum eru landsfræg, 

Fiskidagurinn mikli á Dalvík, sem er mikill útgerðarbær, Írskir dagar á Akranesi o.s.frv. Ekki 

er þó allt fengið með því að halda bæjarhátíð. Hátíðin hefur jákvæðar og neikvæðar hliðar í 

för með sér og kúnstin er að ýta undir jákvæðu hliðarnar og draga úr þeim neikvæðu. Til þess 

að það takist er algjört grundvallaratriði að hafa bæjarbúa með í ráðum og hafa skýra sýn á 

það hvert stefnt sé. 

 

Það hefur verið skemmtilegt og lærdómsríkt að gera þessa rannsókn. Sem íbúi á Akranesi og 

þátttakandi í hátíðinni frá upphafi hef ég auðvitað skoðun á viðfangsefninu og löngun til þess 

að gera hátíðina að viðfangsefni meistaraprófsritgerðar minnar kviknaði eftir hátíðina árið 

2007 sem gekk alls ekki vel, eins og ítrekað hefur komið fram. Eftir á að hyggja sé ég að 

áhyggjur mínar eru þær sömu og viðmælendur lýstu í rannsókninni. Það er von mín að þessi 

rannsókn megi nýtast Akraneskaupstað við framtíðarskipulagningu hátíðarinnar svo raungera 

megi alla þá möguleika sem hátíðin felur í sér.  
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8. VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1. VIÐTALSRAMMI FYRIR DJÚPVIÐTÖL VEGNA AKURNESINGA. 

 

Persónan: 

1. Bakgrunnsupplýsingar (kyn - aldur - menntun) – Segðu mér aðeins frá sjálfum/sjálfri 

þér. 

2. Hvað hefur þú búið lengi á Akranesi (ef viðkomandi hefur búið annars staðar)? Hvar 

bjóst þú áður? 

 

Skipulag bæjarhátíða: 

1. Segðu mér hvað þér finnst skipta mestu máli í skipulagningu bæjarhátíða eins og 

Írskra daga. 

2. Lýstu fyrir mér mikilvægi bæjarhátíðar á borð við Írska daga. (Fylgja svo eftir með 

því að spyrja: Að hvaða leyti ...? o.s.frv.). 

3. Segðu mér frá dagskrá Írsku daganna. 

a. Hvað finnst þér áhugaverðast? Af hverju? 

b. Hvað finnst þér að mætti missa sín? Af hverju? 

4. Hvaða ástæður telur þú að liggi að baki heiti þessarar hátíðar Írskra daga?  

a. Hvernig tengir þú hátíðina við sögu svæðisins? Að hvaða leyti birtist sagan í 

hátíðinni og er það þitt mat að sú tenging gangi upp? Getur þú nefnt dæmi? 

5. Að hvaða leyti gætu bæjarbúar komið að skipulagningu hátíðarinnar að þínu mati? 

6. Telur þú dagskrá Írskra daga eigi að vera eins og hún er eða myndir þú vilja einhverja 

breytingu á hátíðinni? Hvers konar breytingar viltu sjá? Af hverju? Viltu útskýra nánar 

fyrir mér? 

 

Markhópur/Markaðssetning: 

1. Hvaða áhrif telur þú að þessi bæjarhátíð hafi á komu ferðamanna á Akranes?  

2. Hversu mikið eða lítið telur þú að ferðamenn viti um landnám Skota/Íra? Hvaða atriði 

telur þú að séu hvað best þekkt í þeirri sögu? 

3. Hvernig er hægt að fá fleiri ferðamenn til að koma á bæjarhátíðina að þínu mati? 

4. Telur þú að það eigi að markaðssetja hátíðina á annan hátt? Viltu útskýra nánar fyrir 

mér? Getur þú nefnt dæmi? 
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5. Hverjir eru helstu markhóparnir fyrir þessa hátíð að þínu mati? Viltu útskýra nánar 

fyrir mér? 

6. Telur þú að markhóparnir séu fleiri en einungis brottfluttir Akurnesingar? Hvers konar 

markhópar? Innlendir? Erlendir? Viltu útskýra nánar fyrir mér? 

7. Telur þú að hátíðin sé einungis fyrir fjölskyldufólk? Viltu útskýra nánar fyrir mér? 

Hvaða merkingu leggur þú í hugtakið ,,menningarhátíð“? Að hvaða leyti eru Írskir 

dagar menningarhátíð að þínu mati? Útskýrðu nánar. 

 

Hagræn árif/mikilvægi hennar/á hátíðin rétt á sér: 

1. Að hvaða leyti telur þú að það sé fjárhagslegur ávinningur fyrir Akraneskaupstað að 

halda bæjarhátíð eins og Írska daga? 

2. Hvaða aðilar hafa fjárhagslegan ávinning af þessari bæjarhátíð? 

3. Að hvaða leyti telur þú að mikilvægt sé fyrir Akraneskaupstað að halda bæjarhátíð? 

4. Að hvaða leyti telur þú að hátíðin eigi rétt á sér? Viltu útskýra nánar fyrir mér? 

5. Telur þú að fjármunum sem Akraneskaupstaður leggur til þessarar hátíðar sé vel 

varið? Myndir þú vilja sjá þeim varið í eitthvað annað? Viltu útskýra það nánar fyrir 

mér? 

 

Sagan á bak við hátíðina: 

1. Segðu mér frá því sem þú veist um söguna á bak við hátíðina. 

2. Að hvaða leyti telur þú að sú saga skipti máli fyrir bæjarbúa og bæjarlífið almennt? 

3. Telur þú að bæjarbúar þekki almennt þessa sögu? Viltu útskýra nánar fyrir mér? 

4. Að hvaða leyti telur þú að ferðamenn geri sér grein fyrir sögunni á bak við hátíðina? 

5. Að hvaða leyti telur þú að allir sem búa á Akranesi jafnt börn sem fullorðnir séu 

meðvitaðir um ástæðu þess að hátíðin heitir Írskir dagar? 

 

Félagsleg áhrif og þýðing hátíðarinnar fyrir samfélagið: 

1. Lýstu fyrir mér upplifun þinni á hátíðinni í heild sinni og mikilvægi hennar fyrir þig 

sem Akurnesing. Hvað með fjölskyldu þína, ættingja og vini? 

2. Á hvaða hátt telur þú að hátíð eins og Írskir dagar hafi áhrif á mannlífið á Akranesi? 

Viltu útskýra nánar fyrir mér?  

3. Ef þú berð saman menningarlífið á Akranesi áður en Írskir dagar voru settir á fót og 

menningarlífið í dag – upplifir þú mikinn mun og að hvaða leyti? 
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4. Lýstu því fyrir mér hvaða áhrif hátíðin hefur á þig og þína staðarímynd sem 

Akurnesing. 

5. Lýstu mikilvægi þess fyrir bæinn og bæjarbúa að fá ferðamenn á Akranes. 

6. Telur þú að brottfluttir Akurnesingar sæki bæinn heim frekar þegar eitthvað er um að 

vera eins og bæjarhátíð? Hvaða þýðingu telur þú hátíðina hafa fyrir hina brottfluttu 

Akurnesinga? Hvers vegna? Viltu útskýra fyrir mér? 

7. Hvaða félagslegu hlutverki gegnir lopapeysuballið og hver eru áhrif þess á 

samfélagið? Viltu útskýra fyrir mér? 

8.  Lýstu fyrir mér hvaða áhrif hátíðin hefur á samfélagið í heild sinni. Viltu útskýra fyrir 

mér nánar? 

9. Ég hef lokið spurningum mínum – Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum ef það er 

eitthvað sem ég hef ekki spurt um? 
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VIÐAUKI 2. SPURNINGAR SEM SÍMATEYMI HRINGDI ÚT: 

 

Góðan daginn/Góða kvöldið (Munið að líta á klukku)  

Ég heiti __________________________  

Ég er að gera símakönnun fyrir Margréti Þóru Jónsdóttur sem er að gera lokaverkefni  

frá Háskólanum á Bifröst. Hún er að kanna hvað fólki finnst um Írska daga á Akranesi. 

 

1) Viltu svara ?    Já (   )   Nei (   )  Næst ekki í (   ) 

 

2) (    ) Karl  (    ) Kona 

 

3) Hvað ertu gamall/gömul? (Muna að setja aldurinn fyrir aftan krossinn) 

1) 18-28 (   ) 

2) 29-38 (   ) 

3) 39-48 (   ) 

4) 49-58 (   ) 

5) 59-68 (   ) 

 

4) Viltu hafa bæjarhátíð eins og Írska daga á Akranesi? 

         Já (    )  Nei (   )  Alveg  sama(   ) 

 

5) Viltu þú að Írskir dagar verði haldnir  með sama sniði og síðustu ár? 

Já (   )  Nei (    )   

 

Ef nei, hverju viltu breyta? (Láta viðkomandi nefna tvö til þrjú dæmi) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6) Við hvaða götu býr þú? (Hér er upptalning á götum sem tilheyra hverju stigi fyrir sig, Um leið og  þið heyrið 

götunafnið krossið þá í rétt stig) 

 

 Neðri –skagi (   )  

Akurgerði,Víðigerði,Vitateigur,Vesturgata nr.17-98, Sunnubraut,   

Suðurgata nr. 16-99,Sóleyjargata,Skólabraut,Merkurteigur,Merkigerði,Melteigur,Laugarbraut,Krókatún, 

Kirkjubraut nr.1-23,Heiðargerði,Háteigur,Grundatún,Deildartún,Bárugata,Bakkatún,Akursbraut,Akurgerði. 

 

Efri Skagi (  ) 

Arnarholt,Brekkubraut,Dalbraut,Esjubraut,Esjuvellir,Faxabraut,Háholt,Heiðarbraut,Hjarðarholt,  

Jaðarsbraut nr. 9-11 

Kirkjubraut nr. 30-60,Mánabraut,Presthúsabraut,Sandabraut,Skagabraut,Smiðjuvellir,Stekkjarholt,Stillholt,Vogabraut, 

Vesturgata nr. 102-165,Vallholt,Suðurgata nr. 103-126 

 

Mið-skagi (   ) 

Akurprýði,Álmskógar,Bakkaflöt,Birkiflöt,Brekkuflöt,Brúarflöt,Dalsflöt,Eikarskógar,Einhamar,Einigrund,Espigrund,Eyrarflöt, 

Garðabraut,Hagaflöt,Holtsflöt,Hólmaflöt,Höfðabraut, Jaðarsbraut nr.23-

41,Lerkigrund,Skarðsbraut,Skógarbraut,Skógarflöt,Smáraflöt,Steinstaðaflöt,Tindaflöt,Vallarbraut,Viðjuskógar. 

 

Efsti-Skagi (   ) 

Ásabraut,Bjarkargrund,Dvalarheimilið Höfði, 

Furugrund,Grenigrund,Höfðagrund,Jörundarholt,Leynisbraut,Reynigrund,Sólmundarhöfði,Víðigrund. 

 

7) Hefur þú farið á lopapeysuball á Írskum dögum? 

Já (   )  Nei (    ) 

 

8) Finnst þér rétt að halda lopapeysuball á svona fjölskyldu og bæjarhátíð eins og Írskum 

dögum? 

Já (   )  Nei (   ) Alveg sama (   ) 

 

9) Hefur þú tekið þátt í viðburðum á Írskum dögum?( Dæmi: 

götugrill,sýningar,tónleikar,o.fl.) 

Já (    )  Nei (     ) 

 

10) Hefur þú farið á aðrar bæjarhátíðir? (Dæmi: Halló Akureyri, Bíladagar á Akureyri, 

Færeyskir dagar, Danskir dagar o.fl.). 

      Já (    )   Nei (    ) 
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Ég vil fyrir hönd Margrétar Þóru þakka þér fyrir þátttöku þína og megir þú eiga 

góðan dag/ gott kvöld. 

Takk fyrir 

 

Símateymi  

 

Anna Jóna Gísladóttir móðir mín, Ragnhildur Edda Jónsdóttir systir mín, Guðrún 

Sigvaldadóttir vinkona mín, Sigríður Björk Kristinsdóttir frænka mín og ég sjálf, Margrét 

Þóra Jónsdóttir.  

Samstarfskonur mínar fá innilegar þakkir fyrir sitt framlag í símakönnun sem gerð var 

í júní 2008. 
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VIÐAUKI 3. NIÐURSTÖÐUR ÚR SÍMAKÖNNUN 

 

 

Mynd 1. Á að hafa bæjarhátíð eins og Írska daga á Akranesi? Símakönnun unnin í júní 2008. 

 

Mynd 1 sýnir glögglega að Akurnesingar vilja hafa Írska daga á Akranesi. 72% af þeim sem 

svöruðu símakönnun vildu hátíðina en einungis 4% ekki sem telst vera mjög lítið vægi. Þeim 

sem var alveg sama voru 5% sem er líka lítið vægi. Þeir sem neituðu að svara voru 19% og 

vildu þeir alls ekki taka þátt í símakönnun.  

Símakönnun sem rannsakandi framkvæmdi í júní 2008 ásamt símateymi sínu er mjög 

jákvæð fyrir heimabæ rannsakanda. Það segir rannsakanda að þrátt fyrir mjög neikvæða 

umfjöllun og reiði sem slegið var upp í öllum fréttum á þessum tímapunkti, að þær raddir sem 

náðu að blása upp mjög neikvæða hlið á fjölskyldu- og menningarhátíðinni Írskum dögum eru 

hlutfallslega fáar. Hér má sjá glöggt hvað það skiptir miklu máli að fá að heyra allar hliðar á 

þessu máli. Það er ekki nóg að halda flotta ráðstefnu sem skilar í raun engu nema tali fram og 

til baka. Við verðum líka að heyra hvað Akurnesingar sem búa á Akranesi hafa um þetta mál 

að segja. Það má segja að mynd 1 sé málsvari fyrir þá jákvæðu bæjarmynd sem hægt er að 

draga upp eftir þessa símakönnun. Með henni hafa Akurnesingar verið spurðir um álit á því 

hvort að þeir vilji hafa Írska daga á Akranesi.   

72%

4%

5%

19%

Hafa Írska daga á Akranesi

Já Nei Alveg sama Neita að svara
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Í umfjöllun um hátíðina árið 2007 var eiginlega ekkert sagt frá því sem gekk vel og að margir 

voru ánægðir með hana. Það hlaut ekki hljómgrunn hjá fréttamönnum, enda selur það ekki 

eins vel og neikvæð umfjöllun. Rannsakandi getur upplýst um þessa jákvæðu niðurstöðu.  

Akraneskaupstaður getur með stolti haldið áfram að halda Írska daga vegna þess að 

72% Akurnesinga vill hafa þessa fjölskyldu- og menningarhátíð. 

 

 

Mynd 2. Hefur þú farið á lopapeysuball? Símakönnun unnin í júní 2008. 

                                                                                             

Mynd 2 sýnir að 60% Akurnesinga hafa farið á lopapeysuballið og þeim finnst frábært að hafa 

þetta ball. Margir höfðu orð á því að þetta væri eins og stórt skólaball, þar sem margir 

brottfluttir Akurnesingar kæmu og skemmtu sér með búsettum Akurnesingum. Viðmælendum 

í símakönnun fannst þetta vera alveg ómissandi á Írskum dögum. 
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40%

Farið á lopapeysuball
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Mynd 3. Á að halda lopapeysuballið? Símakönnun unnin í júní 2008. 

 

Mynd 3 sýnir að 66% Akurnesinga vilja halda lopapeysuballið á Írskum dögum. Þeir sem 

segja nei eru 6% sem er mjög lítið vægi. Um 8% er alveg sama hvort ballið sé eða ekki. Þeir 

eru í raun hlutlausir en 20% neita að svara.  

 

 

Mynd 4. Á að halda Írska daga með sama sniði? Símakönnun unnin í júní 2008. 

 

66%
6%

8%

20%

Á að halda lopapeysuballið?
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56%
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Mynd 4 sýnir að 56% Akurnesinga vilja hafa Írska daga með sama sniði. 25% neita að svara. 

19% vilja sjá breytingu á sniði Írskra daga.  

 


