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hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 
 

Tónlistarhátíðin í Hróarskeldu í Danmörku er meðal elstu og fjölmennustu 

tónlistarhátíða í Norður-Evrópu.  Ritgerðin fjallar um Íslendinga sem hafa sótt 

Hróarskeldu á síðastliðnum árum, upplifun þeirra af hátíðinni og hvaða hvatar lágu á 

baki för þeirra á hana. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvað heillar Íslendinga við 

Hróarskelduhátíðina og af hverju fólk sækjir þessa hátíð mörgum sinnum.  Í 

fræðilegri nálgun er umfjöllun um hvata að ferðalögum, með áherslu á ferðir á 

sérstaka viðburði, hvata að sókn viðburðar, viðburðaferðamennsku og 

tónlistarferðamennsku.  

Tekin voru sjö eigindleg viðtöl við einstaklinga sem hafa farið á 

Hróarskelduhátíðina oftar en einu sinni.  Meginþemun sem svörin voru greind eftir 

voru: Hvati að för á Hróarskelduhátíðina; undirbúningur fyrir hátíðina; afþreying og 

upplifun á hátíðum; munur á milli rigingarhátíða og sólarhátíða. 

Niðurstöður benda til þess að stemmningin og skipulagið á hátíðinni skipti 

ekki síður máli en tónlistin til að skýra aðdráttarafl hátíðarinnar.  

 

Lykilorð: Hróarskelduhátíðin, viðburðaferðamennska, tónlistarferðamennska, hvatar 

að ferðalögum. 
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Abstact 
 
The Roskilde-festival in Denmark is one of the oldest and most popular music 

festivals in northern Europe.  The thesis is about Icelanders that have the Roskilde-

festival in the past years, their experience and motivations for attending the festival. 

The main aim of the study is to learn more about the motivations and interest 

in the Roskilde-festival among Icelanders, and why people visit this particular 

festival many times.  Theoretical discussion includes research on tourist motivation, 

with focus on the motivation to attend a special event, event tourism and music 

tourism.   

Seven Icelanders that have been to the festival more than once were 

interviewed about their experience.  The main themes from the interviews were: 

motivation for visiting the Roskilde-festival: preparation prior to the festival; 

activities and experiences at the festival; the difference between a rainy and sunny 

festival. 

The findings indicate that the good atmosphere and organization are 

important incentives for Icelanders to attend the Roskilde-festival, as well as the 

broad spectrum of music offered at this festival. 

 
 
Keywords: Roskilde-festival, event tourism, music tourism, tourist motivation. 
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1 Inngangur 
 
Viðburðarferðamennska er nýlegt hugtak í ferðamennsku, fyrst notað í byrjun níunda 

áratugar síðustu aldar.  Síðan þá hefur viðburðarferðamennska farið eins og eldur í 

sinu út um allan heim og staðir keppast við að skipuleggja viðburði til að draga að 

ferðamenn.  Einn undirflokkur viðburðaferðamennsku er tónlistarferðamennska og er 

Hróarskelduhátíðin, sem haldin er í Danmörku ár hvert, dæmi um hátíð sem fellur í 

þann flokk.  Í ljósi þess að viðburðaferðamennska er vaxandi þáttur í ferðamennsku  

og að sífellt fleiri Íslendingar fara á Hróarskelduhátíðina fannst mér áhugavert að 

beina sjónum að því efni. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað dregur Íslendinga að þessari 

ákveðnu tónlistarhátíð og hvernig þeir upplifa hana.  Meginrannsóknarspurningin er: 

Hvers vegna sækja Íslendingar Hróarskelduhátíðina?  Leitast verður við að svara  

spurningum tengdum undirbúningi fyrir hátíðina og upplifun af mismunandi 

hátíðum, svo sem: Hvernig undirbýr fólk sig fyrir för á hátíðna og hverjar eru 

væntingarnar áður en farið er?  Hvað var gert á hátíðnni og hvernig var 

stemmningin?  Er munur  á upplifun af sólar- og rigningarhátíðum og hverning er 

samanburðurinn við íslenskar úti-/tónlistahátíðir?   

Ritgerðin skiptist í sex aðalkafla.  Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um 

hvata að ferðalögum og viðburðarferðamennsku.  Kafli þrjú fjallar um 

Hróarskelduhátíðina og hvernig hún hefur þróast í gegnum árin.  Í fjórða kafla er 

farið í aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar.  Í fimmta kafla er greining á 

niðurstöðum viðtalanna.  Sjötti og síðasti kaflinn fjallar um niðurstöður 

rannsóknarinnar í samhengi við fræðilega umræðu. og því næst muni niðurstöður rann 

þe. fræðilegri  saman við viðtölin 
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2 Fræðileg umfjöllun 
 

Í þessum hluta verður stiklað á stóru um kenningar um hvata að ferðalögum og 

verður flokkun ferðamennsku skoðuð með áherslu á viðburðaferðamennska og 

tónlistaferðamennska. 

2.1 Hvatar að ferðalögum. 
 
Þörf manna til þess að ferðast er gamalt fyrirbæri, til forna ferðaðist fólk af nauðsyn 

en nú einnig ánægjunnar vegna.  Þá hafa aðstæður breyst, því mun auðveldara er að 

komast milli staða í dag heldur en í gamla daga.  Fólk ferðast ekki bara til að ferðast, 

heldur er þetta til þess að fullnægja eða svala ákveðinni þörf.  Einnig þarf að hafa í 

huga að fólk þroskast og breytist og í takt við það, þá breytast líka hvatar fólks 

(Weaver & Lawton, 2002). 

Enginn ferðamaður er eins og eru hvatar þeirra misjafnir.  Löngun er eitthvað 

sérstakt sem einstaklingur vill sem fullnægir ákveðinni þörf.  Hvati verður til þegar 

einstaklingurinn vill fullnægja þörfinni.  Það sem hefur áhrif á hvata er meðal annars 

persónuhagir, lífsstíll, reynsla, ímynd og skoðanir.  Sem leiðir til persónulegra 

tegundar hvata og ímynd áfangastaðar sem er sköpuð í gegnum ákveðnar leiðir sem 

hafa áhrif á hvata og um leið hefur áhrif á hvernig ferðalag verður fyrir valinu 

(Cooper et al, 1998; Weaver & Lawton, 2002).  

Margir fræðimenn í ferðamálafræðum hafa notast við þarfakenningu Maslow 

í sambandi við hvata ferðamennsku, er hún ein þekktasta kenningin um þarfir eða 

hvatir mannsins.  Kenning Maslows byggist á svonefndum þarfapíramída (e. 

hierarchy of needs) sem skiptist í fimm þrep.  Á hverju þrepi er tiltekin þörf eða hvöt 

sem virkjar hegðun fólks og beinir henni að ákveðnum markmiðum.  (Coopet et al, 

1998).  

McIntosh, Goeldher & Ritchie (1995) nota fjóra flokka til að skilgreina hvata 

að ferðalögum og eru þeir eftirfrandi; líkamlegur hvati, menningarlegur hvati, 

gagnkvæmur persónulegur hvati og síðast en ekki síst, hvati til að sýna stöðutákn.  

Líkamlegur hvati er tileinkaður líkama og huga. Íþróttir og líkamleg áreynsla er 

markmið ferðarinnar.  Menningarlegur hvati uppfyllir þörfinni að kynnast nýju landi, 

menningu þess og kynnast íbúum landsins.  Samkvæmt gagnkvæmnum 

persónulegum hvata vill fólk hitta nýtt fólk sem og heimsækja vini og ættingja, en í 
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leiðinni að upplifa eitthvað nýtt, koma sér út fyrir sitt hversdagslega umhverfi.  

Stöðutákns hvati er til þess að uppfylla þörf fyrir því að fá viðurkenningu og áhuga 

frá öðrum til þess að auka sjálfstraust sitt (Cooper et al, 1998). 

Dann (1981) skilgreindi hvata að ferðalögum í sjö hluta og fjallar hann um 

innri ástæður (e. push factors) ferðamannsins sem skulu fullnægja ýmsum 

sálfræðilegum þörfum og ytri ástæður (e. pull factors) sem leggja áherslu á kosti 

tiltekins áfangastaðar.  Þeir ákvarða hvert, hvenær og hvernig viðkomandi fer í frí.  

Mikilvægt er að innri ástæður séu til staðar á undan.  Sem dæmi nefnir hann „að 

ferðast sé svar við því sem vantar en er þráð“.  Þá er ferðamennska svarið við því 

sem vantar og það sem liggur á bakvið er sú þrá til að upplifa fyrirbæri sem er 

öðruvísi en það sem er í þeirra venjulega umhverfi.  Annað sem Dann (1980) fjallar 

um er að „hvati er draumórar“, því oft breyta ferðamenn ímynd sinni í ferðalögum, til 

dæmis hegða sér örðuvísi en þeir myndu gera í sínu hversdagslega umhverfi (Cooper 

et al, 1998). 

Crompton (1979) fjallaði einnig um innri ástæður (e. puch factors) og ytri 

ástæður (e. pull factors) um hvata að ferðalögum.  Hann fjallaði um innri ástæður 

sem gæti verið flokkað sjö flokka; veruleikaflótta, orðstýr og virðingu, hvíld og 

slökun, heilsu og hreysti, ævintýri og félagslegtengsl, fjölskyldusamkennd og 

spenning.  Ferðamenn ferðast meðal annars til þess að komast í burtu frá 

tilbreytingarleysi hversdagslega lífi sínu í leit að ekta upplifun.  Ytri ástæður mátti 

rekja til aðdráttarafls áfangastaðarins.  Þessar ytri ástæður voru meðal annars; 

strendur, menningarlegt aðdráttarafl, náttúrulegt umhverfi og verslun. 

Í kenningum um hvata að ferðalögum er í grunnin er verið að fjalla um að 

hvati kemur til vegna þarfar til að fullnægja löngun sem vaknar.  Hvatar eru margir 

og flóknir og háðir mörgum breytum og er þetta meðal annars háð innri og ytri 

hvötum hjá fólki.   
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2.1.1 Hvatar þeirra sem sækja viðburði. 
 

 

Mynd 1 Hvatar fyrir því að fara á viðburð (heimild: McDonnell et al. 1999) 

McDonnel et al. (1999) skipta hvötum ferðamanna sem sækja viðburði upp í marga 

flokka.  Eins og sést á mynd 1 eru meginflokkarnir fjórir og skiptast þeir í; félagslega 

hvata, skipulags hvata, líffræðilega hvata og persónulega hvata.   

Félagslegir hvatar innihalda upplifun á félagslegum tengslum við aðra eða að 

vera hluti af samfélagsandanum sem ríkir þegar viðburður á sér stað.  Fyrir þann sem 

sækir viðburð getur upplifunin verið sú að í framtíðinni vill hann gera góðverk og 

gerist kannski sjálfboðaliði á viðburðinum (McDonnel et al 1999).   

Næsti flokkur er skipulags hvatar.  Í þann flokk fellur þörfin fyrir stöðutákni 

eða viðurkenningu að einstaklingurinn hafi tekið þátt í viðburðinum.  Til dæmis það 

er ákveðið stöðutákn og/eða virðing tengd því að sækja Ólympíuleikana.  

Skipulegslegir hvatar eru líka tengdir við ábyrgð eða samfélgaslegum stuðningi. 

Félagasamtök vilja sýna þeirra stuðning við samfélagið í gegnum skuldbindingu við 

viðburð (McDonnel et al 1999).  

Líffræðilegir hvatar er þriðji flokkurinn og í honum er fjallað um slökun 

og/eða hreyfingu fer eftir tegund viðburðar.  Fyrir þann sem sækir viðburð þá ætlast 
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hann til að borða, drekka og skemmta sér sem hluti af upplifun á viðburðinum 

(McDonnel et al 1999).   

Síðast en ekki síst eru það persónulegir hvatar.  Þessir hvatar geta verið 

mismunandi fyrir hver og einn einstakling sem sækir viðburð.  Þetta gæti verið það 

að upplifa eitthvað nýtt, fullnægja markmiði eða að læra eitthvað nýtt eða jafnvel 

kenna öðrum (McDonnel et al 1999).   

 Að sækja viðburð er persónubundið og hvatar sem liggja þar á baki eru oft 

samblanda af mörgum hvötum sem einstaklingurinn velur sjálfur. 

 

Mynd 2 Hvatar að ferðalögum (heimild: Dann 1977; 1981 & Crompton 1979) 

Dann (1977; 1981) og Crompton (1979) fjalla mikið innri og ytri ástæður sem hvata 

að ferðalögum (mynd 2).  Þeir benda á að innri ástæður eru tilfinningalegir þættir eða 

það sem ferðamaðurinn þráir.  Á hinn bógin fjalla þeir um að ytri ástæður vísa til 

eiginleika áfangastaðarins eða ytri hugmynda.   

 Hins vegar hafa McDonnell et al. (1999) skoðað hvata fólks sem sækir 

viðburði og hafa skipt þeim í fjóra flokka; félagslega hvata, skipulags hvata, 

líffræðilega hvata og persónulega hvata. 

Þegar bornar eru saman rannsóknir Dann (1977; 1981) og Cromptons (1979) 

við rannsóknir McDonnell et al. (1999) þá kemur fram að engar ytri ástæður hafa 
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verið teknar inn í dæmið, eða með öðrum orðum er mikilvægi stranda, 

menningarlegra aðdráttarafls, náttúrulegs umhverfis og verslunar eru ekki talin vera 

hvati til að fólk sæki viðburð.   

2.2 Flokkun ferðamennsku 
 

Ferðalög hafa alltaf verið til, en ferðamennska er tiltölulega nýtt fyrirbæri (Gibson & 

Cornell, 2005).  Flokkun ferðamennsku hefur tekið breytingum í gegnum árin vegna 

breytinga á ferðatilhögun ferðamannsins.  Til að byrja með var ferðamennska greind 

í fjóra meginflokka; Skipulögð fjöldaferðamennska, fjöldaferðamennska á eigin 

forsendum, könnunarferðir og flakk (Weaver & Lawton, 2002).  

Í dag eru tegundirnar af ferðamennsku hinsvegar margskonar og oft flokkað 

eftir því hvað á að gera í ferðalaginu.  Dæmi um flokka er; 

Sólarstrandarferðamennska, skemmtiferðamennska, menningarferðamennska, 

íþróttaferðamennska, viðburðaferðamennska.  Út frá þessari megin flokkun getur 

síðan ferðamennskan verið greind enn frekar og þá er talað um 

áhugasviðsferðamennsku (e. special interest tourism).   

Í gegnum árin hefur áhugasviðsferðamennska verið tengd við sögu, en í 

gegnum tíðina hefur hún farið frá hinu almenna og hefur skapað sér grundvöll sem 

hefur aðgreint hana mikið frá annarri ferðamennsku, með áherslu á ákveðin hluta 

ferðamennskunnar (Gibson & Cornell, 2005).  Dæmi um slíka ferðamennsku er 

tónlistarferðamennska, sem er hluti af viðburðar og menningartengdri ferðamennsku.   

2.3 Viðburðaferðamennska 
 
Viðburðaferðamennska hefur verið skilgreind sem kerfisbundin skipulagning, þróun 

og markaðssetning viðburða sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  Hún getur verið hvati 

fyrir aðra þróun svo sem breytingu á ímynd áfangastaðar og endurlífgun aðdráttarafls  

áfangastaðar.  Önnur skilgreining er að viðburðaferðamennska er markaðshluti sem 

inniheldur fólk sem ferðast til að taka þátt í viðburðum sem eru staðsettir fyrir utan 

heimaslóðir (Getz, 1997).   

Viðburður er tímabundið fyrirbæri sem hefur skipulagða dagskrá með 

ákveðnum atburðum sem gerast á ákveðnum tíma og er auglýst með fyrirvara svo að 

fólk geti séð sig fært að mæta.  Skipulagður viðburður er oftast tengdur ákveðnu 
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svæði, sem getur verið opið eða lokað.  Einnig getur viðburðurinn verið á mörgum 

stöðum í einu (Getz, 2007). 

Hugtakið viðburðaferðamennska kom fyrst fram á níunda áratug síðustu aldar 

og er stór hluti ferðaþjónustu í dag, sérstaklega þeim hluta sem þjónar ferðamönnum 

með sérstök áhugamál og hún er mikilvægur hluti í markaðsetningu á ákveðnum 

áfangastöðum (Getz, 1997).  Með viðburðaferðamennsku hafa opnast markaðir fyrir 

nýja tegund ferðamanna og áfangastaðir geta nú höfðað til ákveðinnar tegundar 

ferðamennsku.  Viðburðir geta líka aukið við þá þjónustu sem er nú þegar til staðar á 

áfangastaðnum.  Einnig til þess að endurnýja áfangastaðin, eftir hnignunarskeið.  

Árviss reglulegur viðburður eru aldrei eins.  Þó svo að skipuleggjendur reyni 

eftir bestu getu að gera þá eins, þá er margt sem spilar inn í sem gerir árlegan viðburð 

að einstökum viðburði.  Jafnvel þó svo að dagskrá viðburðarins sé skipulögð með 

svipuðu sniði, ár eftir ár, eru breytur eins og veður, væntingar, upplifun gesta og 

skipuleggjenda, alltaf nýjar.  Þetta leiðir af sér að reynslan eða upplifunin verður 

alltaf misjöfn eða einstök þrátt fyrir svipaða skipulagningu viðburðarins.  Sérstaða 

viðurburðarins eða tilgangur hans gerir viðburðinn að því sem dregur fólk að honum 

(Getz, 2007).   

Frá sjónarhorni gesta er viðburðinn tækifæri til að upplifa og njóta. 

Samkvæmt Getz (1997; 2005) er sérstakur viðburður tækifæri fyrir viðskiptavin eða 

gest að fá óhefðbundna, félagslega eða menningalega upplifun umfram hið 

dagsdaglega líf eða hina daglegu upplifun (Berridge, 2007).  

2.3.1 Flokkun viðburða 
 
Allir skipulagðir viðburðir fá ákveðinn stimpil, svo sem hátíð, ráðstefna, vörusýning 

eða íþróttamót.  Því orðið viðburður getur þýtt svo margt.  Með því að gefa viðburði 

stimpil þá getur fólk áttað sig á því við hverju þau eiga að búast fari þau á 

viðburðinn.  

Viðburðir eru oft flokkaðir eftir stærð, tilgangi eða tegund.  Tegundir eru til 

dæmis; íþróttaviðburði, listviðburði, ráðstefnur, ferðaþjónustuviðburði, hátíðir og 

sýningar.  Á mynd 3 má sjá formgerðarflokkun Getz (2007) á viðburðum.    
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Mynd 3 Formgerðarflokkun skipulagðra viðburða. (Heimild Getz 2007) 

Samkvæmt Getz (2007) er algengt að flokka viðburði í; risa viðburð (e. mega 

event); gæða viðburð (e.hallmark events), táknrænan viðburð (e. iconic events) og 

stórviðburð (e. major events) 

Risa viðburðir eru það stórir að þeir hafa umtalsverð félagsleg og efnahagsleg 

áhrif á það samfélag sem þeir eru haldnir í.  Þeir fá fjölmiðlaathygli á heimsvísu.  

Slíkir viðburðir geta komið borgum og jafnvel landshlutum á kortið til að ferðafólk 

komi sérstaklega til að skoða þessa staði.  Þetta eru viðburðir eins og Ólympíuleikar 

sem geta verið haldnir hvar sem er í heiminum, ekki bundnir við ákveðin stað (Getz 

2007). 

Gæða viðburðir eru tengdir ákveðnu svæði og íbúum þess svæðis og hafa 

alþjóðlega viðurkenningu.  Þessir árlegu viðburðir hafa það mikil áhrif á svæðið sem 

þeir tengjast að þetta er hluti af þeirra ímynd og sérkenni.  Dæmi: Kjötkveðjuhátíðin í 

Ríó, Tour de France og Edinborgarhátíðin (Getz 2007).. 

Táknræn viðburður er notaður til að lýsa þekktasta viðburði svæðis, en hefur 

meira en bara frægð og orðstír að baki sér.  Hægt er að tengja saman viðburð og stað 

og hvort sem fólk þekkir það sem tengir annað hvort staðin við viðburðinn eða 

viðburðinn við staðinn.  Dæmi: Kjötkveðjuhátíðin í Ríó, Mardi Gras í New Orleans 

(Getz 2007). 

Stórviðburður er viðburður sem höfðar til fjölmiðla og tekst að laða að 

umtalsverðan fjölda ferðamanna.  Viðburðir sem þessir hafa efnahagsleg áhrif fyrir 

þau svæði sem þeir eru haldnir á.  Þeir eru einnig eftirsóttir fyrir skipuleggjendur.  

Dæmi: British Formula One Grand Prix (Getz 2007). 
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2.3.2 Tónlistarferðamennska 
 
Tónlistaferðamennska er stór hluti af viðburðaferðamennsku og vinsælar 

tónlistahátíðir draga til sín marga tugi þúsunda ferðamanna ár hvert.  Tónleikahátíðir 

í víðum skilningi eru ein elsta og algengasta tegund í tónlistarferðamennsku.  

Tónlistarmenn hafa verið hluti af samfélagshátíðum svo sem á bæjarhátíðum og 

fögnuðum, einnig hafa þeir oft verið ferðamenn sjálfir.  Um miðja 19. öld héldu 

margir evrópskir áfangastaðir óperu- eða hljómsveitarhátíð og var það mikilvægur 

hluti af The Grand tour að heimsækja þær.  Klassískar tónlistahátíðir voru haldnar 

um alla Evrópu á sumrin en nú á dögum eru hátíðrnar ekki bundnar við eina tegund 

af tónlist, heldur geta flest fólk fundið sér tónlistarhátíð við sitt hæfi, allt frá 

klassískri tónlist til dauða rokks (Gibson & Cornell, 2005).   

Hægt er að greina tónlistaferðamennsku niður í marga hluta.  Ein vinsæl 

tegund af tónlistarferðamennsku er að fara heimsækja staði tengda ákveðnu 

tónlistarstefnum eða staði sem eru tengdir tónlistarmönnum.  Dæmi um þetta er 

Graceland (Memphis) heimili Elvis Prestleys, Abboey Road stúdíóið (London) og 

gröf Jim Morrisons í París.  Ferðamenn fara til Vínarborgar til að hlusta á klassíska 

tóna og til Buenos Aires til að reyna fyrir sér í tangó (Gibson & Cornell, 2005).   

Tónlistahátíðir hafa orðið vaxandi þáttur í ferðamennsku og uppbyggingu 

hennar síðan um miðjan 7. áratug eftir að frægar tónlistahátíðir eins og Woodstock 

og Isle of Wight voru haldnar. 

Meðal vinsælla tónlistahátíða í Evrópu í dag má nefna Hróarskelduhátíðin í 

Danmörku, Glastonburyhátíðin í Bretlandi, Pukklepophátíðin í Belgíu, Szigethátíðin 

í Ungverjalandi og Oxegenhátíðin í Írlandi (Lonleyplanet, 2008).  Þessar hátíðir laða 

til sín heimsfræga tónlistarmenn og mikinn fjölda ferðamanna (Gibson & Cornell, 

2005).  Margar af þessum tónlistarhátíðunum eins og Hróarskelda, eru stórviðburðir 

sem eru tækifæri til að byggja upp og viðhalda orðspori áfangastaða. (Gibson & 

Cornell, 2005) 

Um 75 þúsund gestir koma á Hróarskelduhátíðina (Roskilde festival, 2008a) 

og um 134 þúsund á Glastonbury tónlistarhátíðina í Bretlandi (Glastonbury Festival, 

2008).  Þessar tvære hátíðar standa yfirleitt í 3 – 4 daga og eru staðsettar í úthverfum 

borga og gista ferðamenn í tjöldum á svæðinu.  Þær eru þekktar fyrir gott skipulag og 

vandaða dagskrá og eru vinsælar því að fólk veit við hverju á að búast þegar farið er 

á svona rótgróna hátíð.   
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Nokkrir þættir hafa áhrif á mætingu á tónlistarhátíðir.  Dagskrá skiptir 

töluverðu máli, meðal annars hvernig hún er skipulögð og hvað er í boði.  Það skiptir 

máli hvort þekktir tónlistamenn spila o.s.fv..  Aðgengileiki á hátíðina er skipir máli, 

þ.e. hvort það sé auðvelt að koma sér á staðinn og hvernig hægt er að kaupa miða á 

hátíðina og hvort það sé stutt eða langt ferli.  Aðstaðan er á svæðinu þarf að vera til 

sóma og einnig hvernig aðkoma og brottför sé háttað (Gibson & Cornell, 2005).  

Tónlistarferðamennska er fjölbreytt og fer stækkandi ár hvert, því tónlist 

spilar stórt hlutverk á hátíðum eða viðburðum víðs vegar um heiminn.  
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3 Hróarskelduhátíðin 
 

Hróarskelduhátíðin er stærsta menningar og tónlistarhátíð í Norður – Evrópu og ein 

sú frægasta í heimi (Hróaskelduhátíðin Roskilde-festival, 2008 a).  Hátíðin er þekkt 

fyrir góða og vel skipulagða tónlistardagsskrá á hverju ári og hefur verið haldin 

árlega síðan 1971.  Áhrif frá öðrum tónlistahátíðum eins og Woodstock og Isle of 

Wight fór eins og hátíðarhitabylgja yfir Danmörku þetta árið 1970 og voru margar 

hátíðir haldnar um sumarið 1971 og í lok ágúst var hátíð haldin í Hróarskeldu 

(Jensen, 1996; Roskilde-festival, 2008 a).   

Á fyrstu hátíðinni var eitt svið og komu fram 20 hljómsveitir og á tveimur 

dögum komu um 20 þúsund gestir.  Skipuleggjendur hátíðarinnar voru Mogens 

Sanfær, Jesper Möller og Carl Fischer.  Hátíðin gekk vel en fjárhagslega kom hún 

ekki vel út.  Árið eftir þá kom góðgerðarfélagið the Roskilde Charity Society að 

skipulagningunni og hefur það síðan stækkað í samræmi við hátíðina (Jensen, 1996; 

Roskilde-festival, 2008 b).   

Í dag er Hróarskelduhátíðin rekin sem sjálfstætt góðgerðarfélag og rennur 

allur ágóði til góðgerðar- og menningarmála.  Þetta félag starfar allan ársins hring 

ásamt þúsundum sjálfboðaliða sem staðsettir eru víðsvegar um Evrópu (Jensen, 

1996; Roskilde-festival, 2008 c).    

Umfang hátíðarinnar hefur vaxið síðan fyrsta hátíðan var haldin þar sem um 

20 þúsund gestir komu saman á tveggja daga hátíð.  Í dag koma um 110 þúsund 

manns saman á hátíðinni.  Það af eru um 75 þúsund hátíðargestir og milli 30 – 40 

þúsund sjálfboðaliðar, hljómsveitameðlimir, fjölmiðlar, öryggisgæslustarfsmenn, 

tæknimenn og aðrir sem koma að hátíðinni með einum eða öðrum hætti. 

(Hróarskelduhátíðin Roskilde-festival, 2008 b; Roskilde-festival, 2008 d).   

Á hátíðinni er vegleg tónlistardagsskrá og á hverju ári koma yfir 170 

hljómsveitir fram á sjö sviðum á átta dögum.  Hátíðin byrjar á sunndegi, með 

upphitun sem stendur í fjóra daga þar sem smærri og óþekktar hljómsveitir fá að 

spreyta sig.  Tónleikasvæðið sjálft opnar á fimmtudeginum og þá byrjar fjörið sem 

endist fram á mánudagsmorgun svæðinu (Hróarskelduhátíðin Roskilde-festival, 2008 

b).  Á hverri hátíð koma fram mörg af stærstu nöfunum í tónleikaheiminum.  Í 

gegnum árin hafa hljómsveitir og söngvarar eins og Beastie Boys, Björk, David 

Bowie, Guns N´Roses, Nirvana, Radiohead og Roger Waters komið við sögu,  
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Hátíðin hefur tekið stakka skiptum í gegnum árin og hefur umfang 

hátíðarinnar einnig breyst með tímanum.  Tjaldsvæðið hefur stækkað með hátíðinni 

og eru núna um 80 he af landi í boði og er þetta austan og vestan við tónleikasvæðið.  

Á tjaldsvæðinu góð aðstaða til þess að fara í sturtur og verslanir sem hægt er að gera 

góð kaup (Roskilde-festival, 2008 f) 

Á tónleikasvæðinu eru sjö svið og eru þeim skipt niður eftir tónlist og fjölda 

fólks sem getur horft á atriðið sem er á sviðinu.  Eftirfarandi tafla gefur betri mynd af 

hvernig skiptingin er. 

Tafla 2 Sviðin á tónleikasvæðinu. (Heimild Roskilde-festival, 2008 f) 

Nafn sviðs Upphafshár Fjöldi Tegund tónlistar 
Orange 1978 60.000+ Öll 
Arean 2003 17.000 Öll 

Cosmopol 2007 6000 
Hip Hop, R&B, Urban world 

tónlist 
Odeon 2003 5000 Alls konar aðallega rokk 
Astoria 2007 3000 Raftónlist, frumkvöðlar 
Pavilion 2003 2000 Alls konar aðallega rokk 
Pavilion 
Junior 2005 2000 Alls konar nýjar hjómsveitir 
Annað    
Lounge 1200  Uppistand og fleira 

 

Í gegnum árin hefur ýmsu verið bætt við flóru hátíðarinnar.  Árið 1998 fór í 

loftið útvarp Hróarskelduhátíðarinnar og er það í starfrækt á meðan hátíðin stendur 

yfir.  Flytur það fréttir og pistla um hátíðina og fjallar um fólkið sem kemur að henni 

þá fara einnig fram umræður um hátíðina þar sem rætt er um atriði og þau eru skoðuð 

með gangrýnum augum (Roskilde-festival, 2008 g). 

Á Hróarskelduhátíðinni er mikið lagt upp úr öryggi gesta.  Árið 2000 varð 

slys sem breytti umgjörð öryggisatriða hátíðarinnar.  Komið er í veg fyrir troðning 

með því að skipta hópnum í hólf fyrir fram sviðin.  Mikið er af sjálfboðaliðum sem 

eru í öryggisgæslu við öll sviðin á tónleikasvæðinu (Roskilde-festival, 2008 h). 

Það má með sanni segja að hátíðin hafi þróast frá rokkhátíð til menningarhátíðar þar 

sem öll tónlist er velkomin, Hróarskelduhátíðin er nú orðin rótgróin tónlistarhátíð 

sem fjöldi fólks leggur leið sína á og fær einstaka upplifun í staðin 

 

. 
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4 Gögn, aðferðir og framkvæmd 
 

Í þessum hluta er fjallað um þær aðferðir sem beitt var við rannsóknina.  

Undirbúningur, framkvæmd rannsóknar, gagnöflun og úrvinnsla, einnig fjallað um 

val á viðmælendum og fjallað um bakgrunn þeirra. 

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 
 
Notast var við eigindlegar aðferðir í rannsókninni.  Þær gefa einstaklingnum tækifæri 

til að koma sínum eigin sjónarmiðum á framfæri og draga fram lýsandi upplýsingar, 

svo sem skrifuð eða töluð orð viðmælenda.  Það mikilvægasta í eigindlegum 

aðferðum er að skilja sjónarhorn viðmælanda.  Eigindlegar rannsóknir gefa 

rannsakanda dýpri skilning á viðfangsefninu og þann möguleika að skoða hlutina í 

eðlilegu umhverfi (Rannveig Traustadóttir, 1993).  

Hugtakið eigindlegar rannsóknaraðferðir eru samheiti yfir fjölbreytta 

rannsóknaraðferð.  Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru sveigjanlegar og er markmið 

þeirra að læra að skilja veröldina eins og þátttakendur skilja hana (Hanna B. 

Sigurjónsdóttir, 2004).  Aðal rannsóknarverkfærið er rannsakandinn sjálfur.  Það er 

rannsakandinn sem safnar gögnum, greinir gögnin út frá aðleiðslu, leggur síðan 

áherslu á að fá skilning út frá gögnunum og reynir að lýsa flókinni mynd (Esterberg, 

2002).   

Eigindlegar rannsóknir byggjast á lifandi gögnum.  Gögn þessi eru fengin 

með viðtölum, þátttökuathugum og rýnihópum.  Viðtal eða viðtöl er algengasta 

aðgerðin og er góð til þess að fá svör við rannsóknarspurningum.  Viðtölin veita 

innsýn í hugsanir fólks og tilfinningar.  Viðtöl geta verið stöðluð, hálfstöðluð og 

óstöðluð einstaklingsviðtök.  Í þessari rannsókn var notast við óstöðluð viðtöl, sem er 

góð leið til að fá viðmælanda til þess að segja frá sinni reynslu og er besta leiðin til 

að fá innsýn í þeirra líf (Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2004; Esterberg, 2002)  
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4.2 Undirbúningur og val á viðmælendum 
 
Undirbúningur hófst með því að rannsakandi fór sjálfur á Hróarskelduhátíðina árið 

2008.  Upphaflega átti úrtakið að vera valið með snjóboltaúrtaksaðferðinni (stundum 

nefnt veltiúrtak) þar sem hver þátttakandi er beðinn um að benda á annan mögulegan 

þátttakanda en þessi aðferð skilaði ekki tilsettnum markmiðum.  Skilyrði sem voru 

sett fyrir viðmælendur voru þau að: einstaklingurinn hafði farið 2 sinnum eða oftar á 

Hróarskelduhátíðina og helst hafði einnig farið á hátíðina árið 2008.   

Á hátíðinni í sumar var talað við nokkra aðila sem uppfylltu skilyrðin sem sett 

höfðu verið og síðan var haft samband við þau í gegnum tölvupóst þegar viðtölin áttu 

að fara fram.  Flesta viðmælendurna kannaðist ég við því ég hafði rætt við þau áður 

bæði á hátíðinni og í gegnum kunningsskap.  Upplifun mín á hátíðinni hafði ekki 

áhrif á túlkun viðtalana, því upplifun hvers og eins á hátíðum eru ekki sú sama. 

4.3 Framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnsla 
 
Viðtölin voru tekin á tímabilinu 14. nóvember 2008 til 14. desember 2008.  Viðtölin 

voru sjö talsins.  Hvert viðtal stóð yfir í þrjátíu til sextíu mínútur og voru viðtölin 

tekin upp á stafrænt upptökutæki.  Viðtölin voru öll nema eitt tekin á kaffihúsi en 

einn viðmælandi kom heim til mín í viðtal.  Viðtölin voru afrituð frá orði til orðs og 

reynt var að afrita viðtölin fljótlega eftir þau voru tekin til þess að hafa þau í fersku 

minni.  Eftir að öflun og afritun gagna var lokið þá hófst úrvinnsla og greining.  Í 

viðtölunum var lauslega fylgt eftir ákveðnum ramma sem ég útbjó mér til að fá fram 

svör sem sóst var eftir til þess að nota við rannsóknina.  Við úrvinnslu gagna var 

viðmælendum gefið dulnefni.  Við greiningu var að hluta til stuðst við þemalista 

viðtala (sjá viðauka 1).   
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4.4 Viðmælendur  
 
Viðmælendur voru sjö.  Fjórar stelpur og þrír strákar.  Eiga þau það sameiginlegt að 

hafa farið 2 sinnum eða oftar á Hróarskelduhátíðina og hafa mikinn áhuga á tónlist. 

Viðmælendur voru eftirfarandi: 

• Margrét Guðmundsdóttir, 26 ára, hefur farið fjórum sinnum á hátíðina, starfar 

á skrifstofu í Reykjavík.   

• Freyr Magnússon, 26 ára, hefur farið fjórum sinnum á hátíðina, er í 

mastersnámi við Háskóla Íslands. 

• María Sigurðardóttir, 25 ára, hefur farið þrisvar sinnum á hátíðina, starfar á 

skrifstofu í Reykjavík og hefur lokið B.A. námi frá Háskóla Íslands. 

• Grétar Karlsson, 24 ára, hefur farið tvisvar sinnum á hátíðina, starfar sem 

málari. 

• Kara Tómasdóttir, 25 ára, hefur farið fimm sinnum á hátíðina, er í B.A. námi 

við Háskóla Íslands. 

• Logi Þórðarson, 26 ára, hefur farið níu sinnum á hátíðina, er í mastersnámi 

við Háskóla Íslands. 

• Sara Halldórsdóttir, 27 ára, hefur farið fjórum sinnum á hátíðina, er í 

mastersnámi við Háskóla Íslands.  
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5 Niðurstaða viðtala 
 

Í þessum kafla verður farið í niðurstöður úr viðtölum.  Köflunum verður skipt niður 

eftir þemum og viðmælendur segja frá sinni upplifun á förum sínum á 

Hróarskelduhátíðina. 

5.1 Hvati fyrir för á Hróarskelduhátíðina. 
 
Það eru margir áhrifavaldar sem hafa áhrif á það af hverju fólk ákveður að fara á 

Hróarskelduhátíðina.  Fólk hefur misjafnar ástæður fyrir því að fara á 

tónlistarhátíðina og hvata voru misjafnir milli viðmælenda, en flestir sögðu að það 

hafi verið vinir sem áður höfðu farið á hátíðina sem settu punktinn yfir i-ið þegar 

ákveðið var að fara.  Kara Tómasdóttir sagði að það var hann Kiddi vinur hennar sem 

fegraði hátíðina svo mikið fyrir henni þegar hún var unglingur.  Hann talaði um að 

hátíðin væri miklu öruggara en að það fara til Eyja.  Ástæða fyrir för hans Loga 

Þórðarsonar var sú að hann hafði heyrt hvað væri ótrúlega mikið úrval af 

hljómsveitum þarna og það var bara eitthvað sem hann langaði að prófa.  Sömu sögu 

er að segja af Maríu Sigurðardóttur, henni fannst böndin sem voru að spila mjög 

spennandi.  Grétar Karlsson hafði eftirfarandi að segja um sína ákvörðun að fara: 

 
Ég ákvað að fara vegna þess að það voru svo margir 
Íslendingar sem höfðu farið þarna í gegnum árin og það segja 
allir að þetta sé svo frábært, bæði upplifun og náttúrulega 
tónlistin, alls konar tónlist, bara allt sem hugurinn girnist.  En 
ég er aðallega að fara út af tónlistinni, ég hlusta á mjög 
margar tónlistarstefnur...já það var eigilega tónlistin sem dró 
mig þangað.    

 

Eins og Margrét Guðmundsdóttir orðar það „Ástæða fyrir því að ég fór á fyrstu 

hátíðina var vegna vina, svo náttúrulega þegar ég fór á  næstu hátíð þá fór ég bara út 

af fenginni reynslu“.  

Sara Halldórsdóttir sagði að hvatar fyrir sinni för á hátíðina voru þeir að það voru svo 

margir að fara á hátíðina sem hún þekkti og það hafði mikil áhrift á ákvörðunina að 

fara.  
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Þú veist, hvort að vinirnir séu að fara og svoleiðis, þannig ég 
held að maður taki oftast ákvörðunina út frá eitthverju 
svoleiðis, í gegnum ákveðna stemmnignu sem myndast...svo 
er það líka út af tónlistinni, númer 1, 2, 3 og mér finnst líka 
að það er enginn svona vettvangur hérna heima til að sjá 
milljón bönd og þetta er bara freistandi að fara á svona hátíð. 
 

Á hátíðinni er margt í boði og þegar fólk er að koma þarna í fyrsta skiptið þá 

gerir fólk sér ekki grein fyrir því hvað sé mikið í boði og hversu stórt hátíðarsvæðið 

er.  Þegar spurt var um hvort þau vissu eitthvað um hátíðina áður farið var í fyrsta 

skiptið voru svörin eftirfarandi.  Logi hafði heyrt að hátíðarsvæðið væri svo stórt að 

því var líkt við Keflavík og að þetta væri 750x stærra og skemmtilegra en að fara til 

Eyja.  Grétar hafði aldrei farið á útihátíð áður en hann fór á Hróarskeldu í fyrsta 

skiptið, hann hafði einnig heyrt það hversu stórt svæðið væri.  Kara hafði heyrt um 

að þetta væri dálítið subbulegt en samt rosalega gaman.  Sara heyrði það frá bróður 

sínum sem hafði farið árinu áður að „það hefði bara verið ógeðslega gaman og helst 

það að það væru mörg tjöld og slíkt“.  

 

5.1.1 Væntingar áður en farið var í fyrsta skiptið. 
 
Spurt var um væntingar áður en farið var í fyrsta skiptið og voru flestir sammála því 

að allar væntingarnar sem þau höfðu áður en farið var, höfðu staðist og vel það.  Logi 

Þórðarson hafði miklar væntingar vegna þess „það var búið að mikla þetta rosalega 

mikið fyrir mér, en þær stóðust allar og gott betur en það“.  Sama má segja um Köru, 

„væntingarnar voru þær að þetta átti að vera ein stærsta upplifun, sem maður átti að 

hafa upplifað og það var bara rétt“.  María Sigurðardóttir talaði um að væntingarnar 

væru í bland, „ég bjóst við ógeðslegum klósettum og það rættist og tónlistin, þá þetta 

var eiginlega meira en ég bjóst við“.  

5.2 Undirbúningur fyrir hátíðina 
 

Undirbúningur fyrir för á hátíðina er misjafn hjá fólki, undirbúningur fyrir 

tónlistarlega hluta hátíðarinnar á sér oft langan feril.  Ástæður sem liggja þar að baki 

eru þær að oft ákveður fólk með löngum fyrirvara að fara á tónlistarhátíð.  Fyrir 

Hróarskelduhátíðina eru hljómsveitirnar og listamennirnir sem verða á hátíðinni 

kynntir til leiks með mislöngum fyrirvara.  Þegar spurt var um undirbúning fyrir 
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hátíðina þá voru svörin svipuð hjá öllum viðmælendunum.  Því hjá flestum 

viðmælenunum var ein af ástæðum fyrir för á Hróarskelduhátíðina vegna 

tónlistarinnar.  Kara er mikill tónlistaraðdáandi og hún skoðar hvert einasta bandi: 

 
Það tekur mig oftast svona 2 – 3 mánuði að undirbúa mig 
fyrir hátíðina, ég tékka á hverju einasta bandi og skrifa um 
það og hefur myspace hjálpað mér mjög mikið, því það var 
miklu erfiðara hérna áður fyrr að finna upplýsingar um 
böndin.  Ég hef oftast verið að fara með mikið magn af 
upplýsingum, amk 20 bls af upplýsingum, svo að þetta er 
mjög skipulagt hjá mér þegar ég er að fara. 

 

Svipaða sögu má segja af Maríu:  

Ég byrja á að fylgjast með Hróarskeldusíðunnim hvaða bönd 
eru að koma og ég skoða yfirleitt hér um bil öll böndin, ég 
googla þau, fer á you tube og skoða, merki við það sem ég vil 
sjá...ég vel og hafna, og reyni að sjá það sem mig langar 
virkilega til þess að sjá, það skarast alltaf eitthvað. 

 

Hjá Söru fer það alveg eftir því hvað hún hefur mikinn tíma til að vinna í þessu.  Hún 

byrjar á því að velja hljómsveitir sem hún þekkir og kynnir sér svo þær hljómsveitir 

sem hún hefur áhuga á að sjá.  „Fyrir eina hátíð þá höfðum við vinirnir svona 

upphitunarkvöld og kynntum hljómsveitir fyrir hvor öðru og gerðum mix-diska og 

hlustuðum á tónlistina.“ 

Stelpurnar eru mun meira í að skipuleggja sig, því strákarnir fóru misjafnlega 

að þessu.  Logi er misduglegur að kynna sér hvað er á hátíðinni, „stundum eltist ég 

við það sem ég þekki eða stundum hef ég eytt einhverjum frítíma í það að skoða 

böndin sem ég þekki ekki“.  En Logi bendir á það að síður eins og myspace, 

facebook og you tube hafa hjálpað mikið til og auðveldað mikið þennan undirbúning.  

Freyr Magnússon hefur alltaf ætlað að vera duglegur að undirbúa sig, tónlistarlega 

séð, en það hefur aldrei gengið eftir. 

En undirbúningur fyrir ferðalagið sjálft tekur mismikinn tíma hjá hverjum og einum.  

Allir viðmælendurnir fylgjast mikið með veðrinu fyrir hátíðina og pakka í tösku eftir 

því.  Logi bendir samt á það að fólk geti alveg komið nakin á þessa hátíð, „svo lengi 

sem þú ert með pening eða kort með þér, þá getur þú keypt allt sem þú þarft“.   

Þegar viðmælendur voru spurðir um kaup á inngöngumiða og flugmiða á 

hátíðinni þá voru flestir sem keyptu miða í gegnum vefsíðu Miði.is og keyptu þau 
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miða og flugmiða í sitt hvoru lagi.  Það kom best úr fjárhagslegaséð að kaupa miða á 

hátíðina og flugmiða til Kaupmannahafnar í sitt hvoru lagi.  María var svo heppnin 

að vinna miða á hátíðina 2008 og flug til Kaupmannahafnar því hún hefði eflaust 

ekki farið á hátíðina ef hún hefði ekki unnið þennan pakka.  Logi og Frey hafa verið 

að vinna fyrir Hróarskelduhátíðina hér á Íslandi og hafa því alltaf fengið frímiða á 

hátíðina sjálfa en þurft að kaupa sér flug til Kaupmannahafnar. 

5.3 Afþreying á hátíðinni. 
 
Hátíðin er mjög fjölbreytt eins og komið hefur verið inná en hvað er gert á svona 

hátíð? Logi bendir á að þetta sé „músikfestival“ og eru þá tónleikarnir aðal 

uppistaðan að öllu.  Hátíðin heitir „Roskilde-festival“ og það er mjög mikil 

hátíðarstemmning á svæðinu. Logi segir að: 

 
Fólk fattar stundum ekki alveg hvað maður á við og þá 
útskýri ég það að þarna eru gangandi götuleikhús, streetball 
körfubolti og maður getur klifrað upp turn af kók kössum og 
það er ísskautsvell þarna og hjólabreyttapallar, svo að það er 
mjög mikið úrval af annarri afþreyingu fyrir utan alla 
tónleikana...svo er það náttúrulega bara að skemmta sér og 
vera með öðrum skandinövum og það finnst mér 
skemmtilegasti parturinn...enda er rosalega mikið af því að 
vera á tjaldsvæðinu og spjalla við fólk frá nágrannalöndum 
okkar.  

 

María segir að það sé auðvitað farið á mikið af tónleikum og yfir daginn þá er oft 

verið að slaka á í tjaldinu, rölt um svæðið og synt í vatninu.  Farið í gítarpartý og 

leikir spilaðir til að láta daginn líða.  „Það er rosalega mikið brosað og drukkið bjór, 

og hlegið og það er rosalega mikið stemmning að vera með hárkollur og einhverja 

gervigítara, bara djóka rosalega mikið“, segir Kara, en hún talar líka um það að fyrst 

og fremst er verið að hlusta á tónlist og dansa.  Kara bendir líka á að það fer alveg 

eftir því hvernig gír maður sé í.  „Kostur er við þetta að þú getur farið inn á 

tónleikasvæðið og verið í þessum tónlistargír en svo getur þú líka kúplað þig 

algjörlega út og farið á þitt svæði og ráðið hvort þú vilt vera í rólegri eða rokk 

stemmningu“. 
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5.3.1 Stemmningin á hátíðinni. 
 
Stemmningin á hátíðinni spilar stórt hlutverk og þegar spurt var um hana voru svörin 

eftirfarandi.  Margrét talar um að stemmningin sé númer 1, 2 og 3.  „Mikil gleði er 

allan tímann og það er bara stanslaust bros, hlátur og maður sleppir sér algerlega í 

einu og öllu“ sagði Kara.  Einnig finnur hún fyrir mjög miklum frið á hátíðinni. 

„Þetta er svona hippaleg tónlistarhátíð, góð stemmning, eina skiptið sem ég hef séð 

eitthvað sem mér leist ekki á, þá áttu Íslendingar í hlut“ sagði María.  Freyr talar um 

að þarna sé mjög létt stemmning yfir fólki og fólk eru vinir og er komið þarna til þess 

að skemmta sér, en ekki til að lenda í deilum við aðra.  „Þess vegna eru bara allir að 

passa sig og eru mjög friðsamlegir og kurteisir“.  Mikið frelsi og frjálsræði nefnir 

Sara og segir einnig að það sé: 

 
Ótrúlega spés stemmning þarna,og það er eitt af því sem 
trekkir fólk að þessari hátíð og það er eitthvað í 
andrúmsloftinu sem maður sækir í, svona ótrúlega mikið 
frelsi, frjálsræði, sem samt svona friður...Mér finnst svo gott 
við Hróarskeldu að já það er óreiða en aldrei neitt sem böggar 
mann eða það eru bara allir svona friðsamlegir og mér finnst 
það ótrúlega flott. 

 

Allir eru sammála að það sé mjög friðsamleg stemmning á hátíðinni og bendir Logi á 

að „það sé ótrúlegt að 100 þúsund manns  geti verið saman komin á þessari hátíð og 

það sjást ekki slagsmál, en svo í 10 manna útilegu á Íslandi, þá fari allt í háaloft“.   

 

5.3.2 Umgjörð hátíðarinnar 
 
Þegar spurt var um umgjörð hátíðarinnar þá voru viðmælendur á eitt sammála að 

umgjörðin væri til fyrirmyndar.  Nokkrir nefndu að umgjörðin væru eitt af þeim 

atriðum sem væri mikilvægt að hafa í lagi þegar farið er á tónlistarhátíðir.  María 

segir að umgjörðin sé frábær. „Mér finnst þetta bara frábært hvernig þetta er gert með 

góðgerðarhug og hlutfall miðans fer í eitthvert góðgerðarmál“.  Söru finnst 

umgjörðin „algjör snilld, ofboðslega flott og útpæld og náttúrulega svolítið massív 

þannig að það er stundum erfitt að átta sig á öllu sem er í gangi“.  Einnig talar hún 

um að öryggisgæslan sé frábært og henni líði alltaf vel þarna.  Freyr um aðstöðuna að 

hún sé auðvitað bara flott, tjaldsvæðin séu fín og aldrei langt í eða ekki þarf að ganga 

langt til að komast milli svæða og alltaf eru sjálfboðaliðar að fylgjast með.  „Fólk 



22 
 

gerir sér ekki grein fyrir því hversu mikil vinna er á bakvið þetta, ég kíkti á 

heimildarmynd um hátíðina og þar var þetta allt sýnt, þannig að ég gef þeim alveg 10 

fyrir umgjörðina“ sagði Grétar.    

Þegar spurt var um hvort það væri hægt að bæta umgjörðina eitthvað, þá komu atriði 

eins og að bæta fleiri klósettum og sturtum á svæðið en annars væri þetta bara mjög 

fínt hjá skipuleggjendum hátíðarinnar.   

 

5.3.3 Rigningarhátíð – sólarhátíð 
 
Veður hefur áhrif á hátíð, hvort sem það er rigning eða sól.  Veður er eitthvað sem er 

ekki hægt að stjórna og verða hátíðargestir að vera undirbúnir fyrir allar tegundir af 

veðurfari þegar farið er á hátíðir.  Þegar spurt var um hvort veður hefði áhrif á 

stemmninguna á hátíðinni, þá voru allir mjög sammála að veður hafi mikil áhrif, en 

einnig að það fer alveg eftir einstaklingum hvernig þau „höndli“ ákveðið veðurfar 

eins og Margrét orðaði það.   

Allir viðmælendurnir hafa alltaf gist í tjaldi á hátíðarsvæðinu.  Eitt skipti fór 

tjaldið hjá Maríu á flot og neyddist hún því til þess að gista í Kaupmannahöfn og fara 

með lestinni á milli.  

Spurt var um hvort það sé munur milli upplifun á rigningarhátíðar og 

sólarhátíðar komu mörg athyglisverð svör.  Kara hefur ekki lent í svokallaðri 

„drulluhátíð“ en tala um að þegar það rignir þá „verður allt svo svakalega skítugt og 

maður þarf alltaf að hafa bakpokann með regnfötin meðferðis“.  Þegar það er 

rigningarhátíð þá verður bara allt miklu erfiðara.  Logi, sem var á mestu 

rigningarhátíð í sögu Hróarskeldu, árið 2007 hafði þetta að segja:  

 
Bara einfaldar athafnir eins og að fara á klósettið og fara í 
sturtu þarf maður að fara í gegnum svo langa feril, það er 
ekki bara að henda sér í skó og fara af stað, heldur þarf að 
koma sér út úr tjaldinu og fara í drulluskítugar regnbuxur og 
stígvél líka, og erfiðara er lykilorðið. 
 

Freyr er sammála því að rigningarhátíð er mun erfiðari hátíð:  

 
Hvert einasta skref er erfitt, ef maður stendur í röð 
eitthversstaðar og búin að standa í sömu sporum í 20 sek þá 
festast stígvélin og þegar röðin hreyfist þá er hættan sú að 
maður detti, því það er leðja alls staðar. 
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„Fólk þarf að hafa mikið jafnaðargeð til að komast í gegnum rigningarhátíð, verður 

að hafa húmorinn í lagi og hlæja“, segir María.  Hún var einnig þessari sömu hátíð og 

var óheppin að því leiti að tjaldið hennar fór á flot og þurfti þá að gista í 

Kaupmannahöfn á meðan hátíðin stóð.  Hún sagði að það hafi skemmt 

stemmninguna svolítið, að þurfa að vera pæla í því hvernig hún myndu koma sér á 

milli og þurfa að fara fyrr og missa af tónleikum.  Einnig hafi það verið erfitt að 

koma sér aftur upp á hátíðarsvæðið til þess að fara aftur í drulluna.  „En maður 

verður að vera mjög harður tónlistaraðdáandi til þess að nenna því að vera í þessari 

rigningu og drullu sem náði mér upp að hnjám, en ég sé samt alls ekki eftir því, þetta 

var mjög skemmtileg hátíð fyrir það“, sagði María.  

Það eru auðvitað kostir og gallar við bæði sólar og rigningarhátíð.  Grétar var 

eini viðmælandinn sem kýs frekar að vera á rigningarhátíð, því honum fannst það 

minna meira á þennan hippaanda sem ríkir á hátíðinni.  Á rigningarhátíð þá er minna 

um að vera.  „Festival stemmninguna vantaði alveg, því það var svo erfitt að koma 

bílunum með græjurnar á staðina“ sagði Logi.  

Sólarhátíð er hátíð sem flestir viðmælendur kjósa, því þá er mun léttara 

andrúmloft yfir öllu.  Það er miklu auðveldara að koma sér á milli sviða og fólk 

flakkar meira á milli tónleika og oftast sjá fleiri bönd og listamenn.  „Það er svo 

æðislegt að geta bara sest í grasið í indíánastellingu og drukkið bjór og hlustað á 

tónleika“ sagði Logi.  Þegar sólin skín þá „býður þetta upp á fleiri tækifæri, því fólk 

er miklu meira að sitja saman og spjalla við nágrannann og allt verður miklu 

frjálsara“ sagði Kara.   

En það er ekki bara eintóm sæla á sólarhátíð, því slík hátíð hefur auðvitað 

sína kosti og einnig galla.  Gallarnir eru að erfitt er að finna skugga til að kæla sig og 

„bjórinn eða drykkir eru oft heitir því sjoppurnar hafa ekki undan að setja í kæli“ 

segir Margrét.  Þegar sólin skín verður oft mjög heitt og það er kannski erfiðara fyrir 

okkur Íslendingana, því ekki verum við vön þessu hita, nefndi Kara.  Logi bendir 

samt á það að hann myndi frekar vilja vera í þessum hita og eltast við skugga heldur 

en að vera í steypuvinnu í 7 daga þegar sem drullan nær þér langt yfir ökkla.   

Bæði sólar og rigningarhátíð hafa sína kosti og galla, en andrúmsloftið er 

léttara og auðveldara er að vera á sólarhátíð heldur en á rigningarhátíð.  Allir voru 

sammála að veður hefur mikil áhrif á hvernig stemmningin er á hátíðinni.  En einnig 

voru þau sammála að það er gaman að prufa bæði og væri jafngaman, en öðruvísi 
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gaman.  Eins og Margrét sagði „það er ekkert skárra að vera sveittur og ógeðslegur 

heldur en að vera hundblautur og ógeðslegur“.  

 

5.3.4 Samanburður við aðrar erlendar hátíðir 
 

Logi, Kara, Freyr og Sara hafa farið á fleiri erlendar tónlistahátíðir.  Logi hefur farið 

á hátíðir í Tælandi og Ástralíu.  Freyr hefur farið á hátíð í Bretlandi.  Kara og Sara 

hafa farið á hátíðir á Spáni og á Bretlandi.  Mesti munurinn var í sambandi við 

skipulag hátíðanna.  Hróarskelda er gömul hátíð og skipulagið mjög gott, þar byrjar 

allt á réttum tíma og lagt er mikið í hljóðkerfi og slíkt.  Einnig er umhverfi 

hátíðarinnar mjög vinalegt og hinar hátíðirnar voru mun minni í sniðum heldur en 

Hróarskelduhátíðin.  Öll eru þau sammála því að hinar hátíðirnar voru „kaldar“, eða 

eins og Kara segir: 

 

Fólk var ekki mikið að bonda eins og við gerum á 
Hróarskeldu. Þetta var allt svo ópersónulegt og var allt 
kuldalegt og var bara eins og þú værir standandi á einhverjum 
tónleikum og andrúmsloftið var líka ekki gott, en það er sem 
maður sækist í þegar maður fer á Hróarskeldu. 
 
 

5.3.5 Samanburður við íslenskar hátíðir 
 
Viðmælendur töldu að það ekki væri hægt að bera saman Hróarskelduhátíðina við 

íslenskar útihátíðir eða tónlistahátíðir.  Eins og Logi benti á er Iceland Airways miklu 

minni og allt öðruvísi hátíð, því hún er staðsett í borg og haldin á nokkrum stöðum 

og mjög fáir komast að og eru það flestir útlendingar sem eiga pening sem sækja 

hana en samt er hún mjög skipulögð og flott hátíð.  Þjóðhátíð í Eyjum er ekki hægt 

að kalla tónlistarhátíð, að mati allra viðmælanda. 

Þegar spurt var um hvort hátíð eins og Hróarskelda myndi ganga upp á 

Íslandi, þá voru allir sammála því að það myndi ekki ganga upp og ástæður sem voru 

nefnda voru meðal annars þær að „fólk á Íslandi geta ekki einu sinni skemmt sér 

saman eina helgi í útilegu án þess að til vandræða komi“ sagði Logi.  Sara talar um 

að ef hátíðin væri hérna þá væri hún allt öðruvísi. „Því hátíðir hérna heima snúast 

mest um fyllerí“.  
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5.3.6 Vinsældir Hróarskelduhátíðarinnar  meðal Íslendinga 
 
Misjafnar ástæður voru fyrir för viðmælenda á Hróarskelduhátíðina, þegar spurt var 

um af hverju Íslendingar sæki þessa ákveðnu hátíð voru svörin eftirfarandi.  Tónlistin 

og stemmningin var ofarlega í huga þeirra sem svöruðu.  Grétar talaði um að það er 

bæði stutt að fara og þetta var a.m.k. ódýrt, það eru líka bara sögurnar sem maður 

hefur heyrt af hátíðinni sem heilla, þær eru svo vinalegar og það gerir þetta mjög 

spennandi.  Sara sagði að:  

 
Hróarskelduhátíðin hefur bara öðlast eitthvers stadus hérna 
heima, ekki bara vegna þess hún er mjög flott hátíð, einnig 
hún er í landi sem okkur er næst og Íslendingum finnst 
skemmtilegt að heimsækja, einnig að það fer gott orðspor af 
hátíðinni og það smitar út frá sér.  
 

„Það er mjög augljóst að Íslendingarnir eru að sækjast í tónleikana, því þarna er úrval 

af hljómsveitum sem Íslendingar komast ekki í, þetta er allt öðruvísi ef þú værir frá 

Bretlandi þar sem eru um 500 tónlistarhátíðir bara á sumrin“ sagði Logi.   

 

Allir viðmælendendurnir voru ákveðnir að fara aftur, hvort sem það yrði á næsta ári 

eða í framtíðinni.  Nokkrir nefndu að þau vildu fara með fjölskyldunni í framtíðinni.  

Annars, á meðan efnahagsástandið er eins og það er, þá ætluðu ekki margir að fara á 

næstu hátíð.    
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6 Umræður og ályktanir 
 

Í inngangi er gerð grein fyrir nokkrum spurningum sem farið var af stað með við 

upphaf verkefnisins, en megin rannsóknarspurningin var: Hvers vegna sækja 

Íslendingar Hróarskelduhátíðina?  Eins og við var að búast sýna niðurstöður 

viðtalanna að þeir eru aðallega að sækjast í tónlistina, því mikið af tónlistarmönnun, 

hljómsveitum og tónlistarstefnum eru í boði á hverri hátíð.  Stærð og fjölbreytileiki í 

tónlist á Hróarskelduhátíðinni er mun meiri en hægt að nálgast hér á landi á einum 

viðburði, þrátt fyrir aukið framboð.  Viðburður eins og Iceland Airways hefur aukið 

framboðið hér á landi en er í allt öðrum sniðum en Hróarskelduhátíðin,  

Samkvæmt McIntosh, Goeldher og Ritchie (1995) er einn meginhvati 

ferðalaga sókn í menningarlega viðburði og Hróarskelduhátíðin er mikil 

menningarhátíð.  Fyrir utan tónlistina eru ýmsir aðrir menningar viðburðir í boði og 

töluðu viðmælendur um götuleikhús og gjörninga sem eru í gangi allan daginn yfir 

alla hátíðina. 

Samkvæmt viðmælendum er stemmningin á hátíðinni eitt af því sem er 

heillandi við Hróarskelduhátíðina og þeir eru að sækjast í.  Einnig var talað um það 

sem aðdráttarafl að kynnast nýju fólki, bæði frá Íslandi og öðrum löndum.  Er það í 

samræmi við kenningar Cromptons (1979) um að löngun í ævintýri og félagsleg 

tengls væri hluta af hvata að ferðalögum.  McIntosh, Goeldher og Ritchie (1995), 

greindu einnig löngun til að kynnast nýju fólki og upplifa nýja hluti sem einn af 

hvötum ferðamanna.  Hluti af stemmningnunni er félagsskapurinn á hátíðinni.  Flestir 

viðmælendur mínir sögðu að félagsskapurinn skipti miklu máli og fólk er mjög 

vinalegt á hátíðinni og það hluti af nýrri upplifun.  Öryggisgæsla er mikil á hátíðinni. 

Margir sjálfboðaliðar sinna öryggisgæslu, hafa auga með gestum hátíðarinnar og eru 

til taks ef aðstoðar er þörf.  Viðmælendur voru sammála um að  þeim liði vel og 

finndust þau vera mjög örugg á Hróarskeldu, sem gerir fólki  kleift að gera margt 

sem það myndi ekki gera í sínu hversdagslega umhverfi og töluðu sumir um að þau 

hegðuðu sér öðruvísi en heimavið.  Dæmi um það er að sumir viðmælendur þóttust 

vera allt annar en þau voru í raun og veru og voru að prufa hluti sem þau myndi ekki 

annars gera á Íslandi.  Samkvæm Dann (1981) breytir fólk ímynd sinni á ferðalögum 

með því að hegða sér öðruvísi en það myndi gera í sínu hversdagslega umhverfi.   
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Samkvæmt Crompton (1979) þá er veruleikaflótti einn hvati ferðamann og passar 

það við frásagnir viðmælenda. 

McDonnel et al (1999) skipta hvötum þeirra sem sækja viðburði í fjóra megin 

lokka.  Meðal viðmælenda minna má finna hvata sem falla í alla þessa flokka.  Fyrsti 

flokkurinn er félagslegir hvatar og eins og áður sagði eru viðmælendurnir að upplifa 

félagsleg tengls og eru að kynnast nýju fólki og er hluti af samfélagslegumanda sem 

ríkir á hátíðinni (McDonnel et al 1999).  A.m.k. tveir viðmælendur eru sjálfboðaliðar 

fyrir hátíðina á Íslandi, sú vinna felst í því að kynna hátíðina hér á landi og halda 

utan um upplýsingar tengjast henni.  Næsti flokkur fjallaði um skipulags hvata þá 

tengt stöðutákni eða virðingu og samkvæmt viðmælendum er ákveðið stöðutákn að 

fara á Hróarskelduhátíðina (McDonnel et al 1999).  Hægt er að sýna það með því að 

hafa inngöngubandið á sér í lengri tíma.  Inngöngubandið er ákveðið stöðutákn, sem 

fólk getur sýnt til þess að fá virðingu annara sem hafa ekki ennþá farið á þessa hátíð.  

Dæmi er um að fólk hafi verið með böndin í fjölda mörg ár.  Líffræðilegir hvatar vísa 

til þess að að fólk er að sækja viðburð til að skemmta sér og er neysla á mat og drykk 

hluti af upplifuninni (McDonnel et al 1999).  Einn viðmælandi talaði sérstaklega um 

að matur og drykkir sem eru í boði væru eitt af því sem heillaði við hátíðina.  Hægt 

er að finna mat frá flestum hlutum heimsins og oft er hráefnið lífrænt ræktað.  Síðast 

en ekki síst eru  persónulegir hvatar sem liggja að baki því að til að sækja viðburð, 

þ.e. að upplifa eitthvað nýtt eða fullnægja eitthverju markmiði (McDonnel et al 

1999).  Flestir viðmælendurnir töluðu um að það hafi verið markmið að komast á 

Hróarskeldu og þá vildu þeir upplifa eitthvað sem ekki er hægt að upplifa á 

íslenskum tónlistarhátíðinum.  Það er meðal annars fjöldi hljómsveita og stærðin á 

hátíðinni.  

Þrátt fyrir að þessi hátíð sé árleg og í heildina litið svipuð í sniðum ár eftir ár, 

þá er upplifunin ekki alltaf sú sama.  Árlegir viðburðir eru líka einstakir viðburðir, 

því þeir eru aldrei eins (Getz, 1997).  Margt spilar inní eins og veður, væntingar og 

upplifun gesta.  Frásagnir viðmælendanna staðfesta það að þau hafa sérstaka 

minningar fyrir hverja og eina hátíð.  Samkvæmt þeim er alltaf eitthver munur á 

Hróarskelduhátíðunum, sem tengdist veðri, uppröðun hljómsveita eða mismunandi 

félagsskap sem þau höfðu á hátíðinni.  

Hróarskelduhátíðin hefur verið haldin árlega síðan árið 1971 og ferðum 

Íslendinga á hátíðina hefur farið fjölgandi á síðustu árum.  Samkvæmt viðmælenda 

eru helstu ástæður mikilla vinsælda að að hátíðin hefur gott orðspor á sér hér á landi 
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og aðgengileikinn er góður.  Það er stutt að fara til Danmerkur og Íslendingar eru að 

sækjast í umhverfi sem er svipað og þeirra heima umhverfi. 

Hægt er að flokka Hróarskelduhátíðina í margaflokka, samkvæmt 

formgerðarflokkun Getz (1997) á viðburðum, því hátíðin er mjög fjölbreytt.  Helstu 

flokkarnir sem hún myndi falla í eru: Menningarlegir viðburðir, lista og skemmti 

viðburðir, viðskipti og verslun og síðast en ekki síst afþreying.  Ástæður þess að 

Hróarskelduhátíðin passar í svona marga flokka er sú að þetta er mjög fjölbreytt hátíð 

sem höfðar til allra aldurshópa og hefur gott orðspor á sér.  Hefur það virkað sem 

aðdráttarafl á marga að prufa að sækja þessa hátíð.   

Getz (2007) fjallar líka um aðra flokkun viðburða og fellur 

Hróarskelduhátíðin í bæði flokka sem hann kallar stór viðburð og gæða viðburð, því 

hún er viðburður sem höfðar til fjölmiðla og laðar að umtalsverðan fjölda 

ferðamanna ár hvert.  Hátíðin er tengd ákveðnu svæði og hefur alþjóðlega 

viðurkenningu og því hægt að flokka hana sem gæða viðburð.  Hátíðin hefur mikil 

áhrif á svæðið í kring og er hluti af ímynd þess og sérkennum (Getz 2007). 

Taka má niðurstöður rannsóknarinnar saman með því að segja að Íslendingar 

eru að sækja Hróarskelduhátíðina vegna tónlistar, stemmningar og félagsskapar 

annarra hátíðagesta.  Þetta er hátíð sem býður upp á margt, en hver og einn 

viðmælenda upplifir hana á sinn hátt.  Hvort sem verið var að ræða um  fyrsta skiptið 

eða það níunda er þetta hátíð sem kemur á óvart og upplifunin er ekki eins. Hver og 

ein hátíð er sérstök og skilur eftir mismunandi upplifun og minningar.   
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Viðauki I   
Þemalisti viðtala 
 
Þema 1  Fyrir hátíðina 
Ástæða/hvati 

• Af hverju ákvaðstu að fara á Hróarskeldu? Hvað  heillaði við þessa hátíð? 

• Tónlistin (ákveðnar hljómsveitir?), stærðin, orðspor/frægð, staðsetning, 
fólkið/félagsskapur (vinir)? 

• Fórstu ein/einn eða með fleirum?  (vinir, fjölskylda, starfsfélagar .....) 
• Hvað vissirðu um hátíðina áður en þú fórst í fyrsta skiptið - væningar? 

• Hvaða væntingar hafðirðu áður en þú fórst í fyrsta skiptið 

Undirbúningur  
• Hvernig undirbjóstu þig fyrir ferð á hátíðina?  

o Leitað eftir upplýsingum um dagskrá/hljómsveitir, aðstöðu, ferðir, 
farangur? 

o Hvar fengnar? Auðvelt að finna?   
o Kaup á ferð og miðum á hátíðina?  (netið, ferðaskrifstofa, pakkaferð) 

 
Þema 2  Reynsla af hátíðinni  
Hvað gert  

• Lýsa hvað gert á hátíðinni.  

• Hversu margir dagar? Gisting: Tjald, hótel?  

Upplifun/mat á hátíð 
• Hvernig myndir þú lýsa stemmningunni á hátíðinni? 

• Hvað var áhugaverðast/best við hátíðina?  Stendur upp úr í minningu? 

• Hvað (ef eitthvað) var neikvætt/má betur fara? 

• Tónlist, félagsskapur, umgjörð, aðstaða, aðkoma. 
o Aðstaða, félagsskapur, line-up, fjarlægð frá tónleikasvæði og fl.  

 
• Hvað er skemmtilegast við hátíðina? 

• Hvað telur þú vera þær ástæður séu fyrir því að Íslendingar sæki þessa hátíð? 

Þema 3 Bakgrunnsspurningar, samanburður (ef farið oft) 
 

• Hefur þú farið áður á hátíðina? Hversu oft? 
• Munur á Hróarskelduhátíðum? Einhver sem stendur upp úr í 

minningunni? 
• Samanburður við aðrar tónlistarhátíðir? Íslenskar útihátíðir? 
• Ætlar þú aftur á Hróarskelduhátíð? 

 
Aldur, kyn, starf/staða (?), hjúskaparstaða (?) 
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