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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka stöðu tónlistarflutnings 

innan Hörpu tónlistarhúss. Í ferlinu var sjónaukanum beint að hugtökum 
eins og opinberum fjárveitingum, menningarstefnu og hagrænum áhrifum 
skapandi greina, og þau skoðuð í ljósi hugtaka eins og listrænnar 
upplifunar og lýðheilsu. 

Rannsóknarverkefninu er skipt í fræðikafla og rannsókn. 
Rannsakandi notaðist við aðferðir tilviksrannsókna og eigindlegar 
rannsóknaraðferðir við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Við greiningu á 
niðurstöðum studdist rannsakandi að mestu leyti við túlkandi greiningu, 
en einnig við íhugandi greiningu. Tekin voru 10 viðtöl við aðila tengdum 
tónlistarhúsinu og þar sem sumir viðmælendanna vildu ekki láta nafn 
síns getið ríkir nafnleynd yfir greiningu viðtalsgagna og ritun rannsóknar. 
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru skortur á fræðilegu efni, þar 
sem Harpan er ung stofnun með starfsemi sem var óþekkt á Íslandi þar til 
hún reis. Rannsakandi tók mið af sambærilegum rekstrarumhverfum og 
staðsetti íslenskt menningarumhverfi innan menningarmódela.  

Helstu niðurstöður rannsóknar benda til að framþróun á 
tónlistarflutningi og listrænni stjórnun innan Hörpu sé stöðnuð sökum 
fjárskorts sem myndast vegna hárra fasteignagjalda sem leggjast á 
reksturinn. Niðurstöður benda á Harpa geti ekki sinnt samfélagslegu 
hlutverki sínu nema við afnám gjalda á rekstri eða við endurskoðun á eðli 
hennar sem stofnun. Einnig benda þær á þörf fyrir listrænum stjórnanda 
og kjarnmiðaðri ímyndarsköpun innan starfsemi hússins.  

Í niðurstöðum setur rannsakandi fram nýtt hugtak út frá 
rannsóknum úr fræðikafla varðandi andleg og félagsleg áhrif 
tónlistarneyslu á einstaklinga, en það er hugtakið listræn lýðheilsa.  
 
Lykilorð: [Tónlistarhús, listræn lýðheilsa, Harpa, tónlistarflutningur, 
listræn upplifun, menningarneysla, menningarstjórnun, 
menningarvitund] 
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Abstract 

The research objective was to examine the state of musical 
performance in Reykjavik’s concert hall Harpa. The process focussed its 
attention to concepts such as public funding, cultural policy and the 
economic impact of the creative fields, and those were explored from the 
perspective of the experience of art as well as public health.  

The research project is split into two parts with one section devoted 
to theory and the other to the research. The researcher used case studies 
and qualitative research methods when collecting and analysing data. 
When it came to analysis the researcher mostly relied on interpretational 
analysis as well as reflective analysis. The researcher conducted ten 
interviews with people that have connections to the concert hall, and as a 
few of the interviewees requested anonymity the analysis was made 
entirely anonymous. The most obvious limitations the researcher 
encountered was a lack of available research as Harpa is a young 
institution and the first of its kind in Iceland.   

The main conclusions drawn by the research is that development of 
musical performance and art direction in Harpa has stalled due to lack of 
available funds as well as high property taxes that are carried by the 
operation. The research concludes that Harpa is incapable of fulfilling its 
role within society unless the charges on its operation are abolished or 
Harpa’s whole institutional purpose and role are reconsidered. The 
conclusions also point to a need for an art director and image management 
within the walls of the building.  

The researcher proposes a new concept based on the research from 
the theoretical chapter on mental and social effects music consumption 
has on individuals, but that concept is public cultural health. 
  
Key Words: [Concert Hall, Harpa, musical performance, Art as 
experience, cultural consumption, public cultural health, cultural 
management, cultural awareness] 
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1. Inngangur 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er farið yfir viðfangsefni rannsóknar og 
ástæðu fyrir vali rannsakanda á efninu. Þá verður farið yfir markmið 
rannsóknar og því næst verða settar fram rannsóknarspurningar. Einnig 
verður farið yfir fræðilega nálgun og bakgrunn rannsóknarinnar, og loks 
verður uppbyggingu ritgerðar lýst. 
  

1.1. Lýsing á viðfangsefni 

Harpa hefur frá árinu 2011 verið fremsta tónlistarhús Íslands, með burði 
og glæsileika á heimsmælikvarða. Baráttuna um byggingu hússins má 
segja hafa staðið yfir í tæpa öld, þar sem tónlistarfólk og 
tónlistarunnendur þriggja kynslóða voru í fararbroddi. Húsið er einsdæmi 
fyrir íslenskt menningar- og tónlistarlíf á marga vegu, en aldrei áður hafði 
hús verið byggt með tónlistarflutning í fyrirrúmi af þessari stærðargráðu.
 Viðfangsefni ritgerðarinnar er tónlistarflutningur í Hörpu 
tónlistarhúsi og hlutverk þess í samfélagslegu samhengi. Huglæga hliðin á 
Hörpu verður sett í samhengi við þá hlutlægu og rýnt verður í íslenska 
menningarstefnu og menningarumhverfi borgarinnar verður staðsett 
innan þekktra og viðurkenndra menningarmódela. Varpað verður ljósi á 
listrænt gildi tónlistarflutnings í húsinu og skoðað verður hvernig 
starfsemi þess uppfyllir þau skilyrði sem þarf til stuðla að samfélagslegum 
tilgangi Hörpu. 
  

1.2. Markmið og ástæða rannsóknar 

Sem hljóðfæraleikari með reynslu af flutningi innan Hörpu, og reynslu 
sem notandi Hörpu sem áhorfandi og starfsmaður viðburða, hefur 
rannsakandi ákveðna innsýn og skilning á eðli tónlistarstarfsemi hússins. 
Undanfarin ár hefur rannsakandi fundið fyrir aukinni fjarlægð 
tónlistarfólks á Íslandi gagnvart Hörpu, bæði í spilamennsku og mætingu 
á viðburði. Á fyrstu árum Hörpu var mikil aðsókn gesta og flytjenda í 
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húsið. Stórviðburðir á heimsmælikvarða virtust árlegir, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands spilaði af mikilli elju, tónlistarhátíðir voru 
reglulegar innan hússins og minni salir hússins buðu upp á tónleikaraðir 
eða viðburði sem náðu að endurspegla það fjölbreytta tónlistarlíf sem 
Ísland hefur upp á að bjóða. En þegar tók að halla á seinni hluta þess 
áratugs sem tónlistarhúsið hefur staðið var eins og listræn stýring 
starfseminnar hafi breyst hvað varðar frumleika og samtal við almenning.
 Þó að Harpan bjóði upp á fjölbreytta viðburði, sterka 
fjölskyldudagskrá og að Sinfóníuhljómsveit Íslands sýni fádæma 
fagmennsku er þó hægt að skynja að krafturinn í tónlistarhúsinu er ekki 
eins og hann var fyrstu árin. Blæbrigði í starfseminni virðast litast í sífellt 
meiri mæli af litum efnahagslífsins og ferðamannaiðnaði, og þó að listir og 
menning haldist í hendur við þessa þætti að þá þarf að ganga mjög varlega 
að þessum samruna. Rannsakandi ákvað í samráði við leiðbeinanda að 
taka fyrir stöðu tónlistarflutnings innan Hörpu eftir að hafa rýnt í 
málefnið. 

Til  að skilja stöðu tónlistarhúss á borð við Hörpu er mikilvægt að 
rannsaka og kynna sér eðli hússins og rekstur þess. Til að skilja eðli 
hússins þarf svo að staðsetja húsið innan menningarstefnu-, og vitundar 
Reykjavíkurborgar, og loks þarf að spyrja stórra spurninga í tengslum við 
tilgang tónlistarflutnings, þörf manneskjunnar til að skapa og njóta, og 
hversu nauðsynlegt það er fyrir samfélög að skapa jarðveg sem uppfyllir 
þessar þarfir.  

Markmiðið með rannsókninni er því að rýna í gildi 
tónlistarflutnings og sameiginlegrar upplifunar, kynnast eðli 
rekstrarumhverfis Hörpu og virða fyrir sér þá möguleika sem eru í boði til 
að styrkja og styðja við það fjölbreytta og drífandi umhverfi sem íslenskur 
tónlistarflutningur þarf á að halda. Upprunalegur tilgangur hússins 
verður hafður á bak við eyrað, en hann var og er; Harpa er tónlistarhús 

allra landsmanna, með starfsemi á heimsmælikvarða.   
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1.3. Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar er eftirfarandi: 
  
Rannsóknarspurning 1: Hver er staða tónlistarflutnings innan 
Hörpu tónlistarhúss? 
 
Undirspurning 1 : Hvernig má auka listrænt gildi og fjölbreytileika í 
tónlistarflutningi innan Hörpu tónlistarhúss? 
 
Rannsóknarspurning 2: Hvert er samfélagslegt hlutverk Hörpu 
tónlistarhúss? 
 
Undirspurning 2: Hvernig stuðlar tónlistarneysla að bættri lýðheilsu? 
 

1.4. Fræðileg nálgun 

Þar sem að Harpa er ung bygging og umfang hennar og rekstur af 
stærðargráðu og eðli sem var óþekkt á Íslandi fyrir tilkomu hennar, er 
fræðilegt efni um bygginguna sjálfa af mjög skornum skammti. Í 
fræðikafla ritgerðarinnar er notast við blaðagreinar, bækur og töluleg 
gögn sem tengjast tónlistarhúsinu beint. Rannsakandi leitaði einnig utan 
landsteinanna varðandi fræðilegt efni á sviðum tónlistarhúsa, 
menningarhúsa, menningarmódela, samfélagslegs gildis tónlistar, lista og 
verðmætasköpunar.  

Rannsakandi skoðaði tónlistarhúsið í ljósi íslenskrar 
menningarvitundar og notaðist við íslensk rit eins og Íslensk 

menningarpólitík eftir Bjarka Valtýsson, Íslensk menningarstefna eftir 
Njörð Sigurjónsson, og Hagræn áhrif tónlistar og fleiri rit og erindi eftir 
Ágúst Einarsson. Einnig var rýnt í skýrslur eins og Kortlagning á 

hagrænum áhrifum skapandi greina eftir Dr. Margréti Sigrúnu 
Sigurðardóttir og Thomas Young, allar skýrslur Reykjavíkurborgar um 
menningarstefnur borgarinnar, og opinberar skýrslur um úthlutanir á 
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fjárlögum til menningarmála. Rannsakandi vann fræðikafla einnig út frá 
ritum erlendra fræðimanna eins og Raymond McDonald sem er prófessor í 
tónslist og sálfræðingsins Stefan Koelsch. 

1.5. Uppbygging ritgerðar 

Í þessum fyrsta kafla ritgerðarinnar var farið lauslega yfir uppbyggingu 
ritgerðarinnar. Viðfangsefni var lýst, markmið og ástæða 
rannsóknarinnar var kynnt, og rannsóknarspurningar settar fram. Næstu 
kaflar ritgerðarinnar eru fræðikaflar. Rannsakandi byrjar í kafla 2 á að 
skilgreina hugtök sem tengjast viðfangsefninu, fjallað verður um 
tónlistarhús, menningarstjórnun, menningarhagfræði og tónlistarneyslu. 
Í kafla 3 verður fjallað um aðdraganda og sögu Hörpu. Einnig verður 
fjallað um upprunaleg áform byggingar og tónlistarflutning, og áhrif 
efnahagslegs hruns á framvindu þessa þátta. Svo verður fjallað um íbúa 
Hörpu, eðli og tíðni viðburða. Síðan verður Harpa sett í samanburð við 
aðrar menningarstofnanir og skoðuð í ljósi rekstrarumhverfis.  

Í kafla 4 verður rýnt í efnahagslegt og samfélagslegt umhverfi lista 
og menningar. Ólík menningarmódel verða skoðuð og verður íslenskt 
menningarumhverfi staðsett innan þeirra. Íslensk menningarvitund 
verður tekin fyrir og notast verður við skilgreiningar úr skrifum Bjarka 
Valtýssonar. Svo verður rýnt í menningarstefnu Reykjavíkurborgar og 
fjárlög ríkis til lista og menningar. Því næst verður fjallað um hagræn 
áhrif tónlistar og staðsetningu þeirra innan skapandi greina.  

Í kafla 5 verður fjallað um tónlistarneyslu, fyrst í samhengi við 
heimspekikenningar sem ferðalag og upplifun. Síðan verður rýnt í 
niðurstöður rannsókna sálfræðingsins Stefan Koelsch á áhrif 
tónlistarneyslu á andlega vellíðan. Svo verða skoðaðar niðurstöður 
rannsókna Raymond MacDonald prófessors í tónlist, á áhrif 
sameiginlegrar tónlistarneyslu á félagslegan vitþroska. Loks verður fjallað 
um listrænan skilning og faglegt framkvæmdavald. 

Í kafla 6 tekur við aðferðafræðikafli rannsóknarinnar, en þar verður 
rannsóknaraðferð lýst, gert verður grein fyrir þátttakendum rannsóknar, 
framkvæmd hennar og aðferðum, rannsóknarnálgun, hönnun rannsóknar, 
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þýði og úrtak. Rannsakandi útskýrir aðferðir við greiningu gagna og 
tilgreinir réttmæti og áreiðanleika rannsóknar og siðferðisleg álitaefni.  

Í kafla 7 verða settar fram niðurstöður rannsóknar. Fyrst verða 
tilgreindar niðurstöður viðtala eftir þemagreiningu. Síðan verða 
niðurstöður fræðikafla settar fram og flokkaðar með hliðsjón af 
þemagreiningu viðtala. Því næst verður hugtakið listræn lýðheilsa sett 
fram í samhengi niðurstöður fræðikafla. Í kafla 7.3. verður svo samantekt 
niðurstaða út frá rannsóknarspurningum. Þar verður hugtakið listræn 

lýðheilsa sett í samhengi niðurstöður viðtala og fræðikafla. Í lok kafla um 
niðurstöður rannsóknarinnar verður Harpa skoðuð sem verkfæri ríkis og 
borgar til að stuðla að listrænni lýðheilsu.  

Kafli 8 inniheldur umræður og ályktanir, þar sem umræður um 
viðfangsefnið og rannsóknin verður staðsett í tíma. Rætt verður um 
hagnýtt gildi rannsóknarinnar og mögulegar frekari rannsóknir á 
viðfangsefninu. 

Kafli 9 inniheldur lokaorð rannsakanda, og í kjölfar hans fylgir 
heimildaskrá og viðaukar sem eru viðtalsrammi og staðsetning 
rannsóknar í tíma.  
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2. Helstu hugtök 

  

2.1. Tónlistarhús 

Tónlistarhús (e. concert hall) er skilgreint sem rými aðallega ætlað 
sinfóníutónlist, með sætafjölda á milli 1.100 til 2.000. Tónlistarhús 
skiptast niður í svokölluð skókassatónlistarhús (e. shoebox concert hall) og 
vínekrutónlistarhús (e. vineyard concert hall). Eðli og útlit salanna er 
ástæða þessa sérkennilegu nafngifta. Fyrri tegund húsanna eru í laginu 
eins og skókassi og eru Harpa í Reykjavík og Concertgebouw í Amsterdam 
dæmi um tónlistarhús í þeim flokki. (Theatre Projects, 2016) Bygging og 
lögun þeirra tónleikahúsa tók mið af réttarsölum (Newhouse, 2012). 
Seinni tegundin skartar áhorfendapöllum sem breiðast út um salinn, oft 
hringinn kringum sviðið, og mynda lendi sem minna á vínekrur. Dæmi um 
tónlistarhús í þessum stíl eru Berlínar Fílharmónían og Walt Disney 
Concert Hall í Los Angeles (Theatre Projects, 2016). 

Tónlistarhús eru afkomendur óperuhúsa, en þau eru rekjanleg til 
forn-Grikkja og Rómverja og einkennast af hálfhringlaga gólfum líkt og 
voru endurgerð á endurreisnartímanum, en svipaði líka til skeljalaga 
áhorfendapalla Tónlistarhús einkenndust þó flest af ílöngum og 
ferhyrningslaga sölum allt fram á miðja tuttugustu öld. Slíkir salir 
spruttu upp í London í lok sautjándu aldar með þann tilgang að hýsa 
æfingartónleika sinfóníuhljómsveita (Newhouse, 2012). 

Tilkoma þessara tónlistarhúsa var í takt við samfélagslega 
vitundarvakningu á sviðum hljómgæða og tónlistarlegrar upplifunar í 
kjölfar tæknivæðinga á sviðum tónlistarupptaka á nítjándu öld. Hönnun 
tónlistarhúsa má segja afleiðingu konunglegra danssala sem voru oftast 
ferningslaga og með sérsmíðað svið sem hæfði hljómsveit. En það sem 
skilgreindi tónlistarhús frá þessum danssölum fortíðar var það að þau 
voru hönnuð með tónlistina í algjöru fyrirrúmi, með áherslu á hlustanda 
jafnt sem flytjanda, og helsta baráttufólk fyrir byggingu húsanna voru 
tónlistarunnendur af borgarastétt. Fyrir 19. öld var tónlistarflutningur 
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tengdur við veislur og yfirstétt, ætlaður sem bakgrunnshljóð og 
skemmtiefni (Cressman, 2004).  

Það var ekki fyrr en um miðja átjándu öld sem tónlistarhús opnuðu 
dyr sínar fyrir almenningi í Evrópu (Newhouse, 2012). Nýjar stefnur urðu 
í byggingarstíl húsanna og hljómburður þeirra var ýktur með innanhúss 
arkitektúr sem stuðlaði að endurómun hljóðbylgja. Þetta stuðlaði að 
aukinni ánægju í upplifun áheyrenda og hafði áhrif á samfélagsvitund 
gagnvart tónleikahaldi. Í kjölfarið tók við mikil aukning á samfélagslegri 
tónlistarneyslu á nítjándu öld og fjölgaði þar með nýjum tónlistarhúsum, 
og á þessum tíma var skókassalögunin vinsælasta byggingarsmíðin. 
Klassískar uppsetningar tónleika löðuðu að sér gífurlegan fjölda 
áheyrenda og í Bretlandi og Bandaríkjunum var vitnað í þessa tónleika 
sem tröllatónleika (e. monster concerts), en allt að fimm hundruð 
tónlistarmenn gátu þar komið fram fyrir upp undir þúsund áheyrendum 
(Newhouse, 2012). 

Dæmi um skókassalaga tónlistarhús eru Schauspielhaus í Berlín, 
en bygging þess og farsæld hafði áhrif á tilurð annarra skókassalaga 
tónlistarhúsa eins og Musikverein í Vínarborg og Concertgebouw í 
Amsterdam. Tónlistarhúsið Concertgebouw í Amsterdam er margrómað 
fyrir afbragðs hljómburð, en þá viðurkenningu tók langan tíma að fá þar 
sem það tók ellefu ár að lagfæra hljómburðinn eftir að byggingu þess lauk 
(Newhouse, 2012). 

Mörg tónlistarhús nútímans taka mið af þessum nítjándu aldar 
húsum, en þó gera mörg þeirra ráð fyrir rafmögnuðum flutningi eða 
óperuflutningi með þar til gerðum aukasölum eða breytimöguleikum á 
innviðum sala.  Í þeirri miklu uppsprettu sem varð í tilkomu tónlistarhúsa 
á nítjándu öld var mikið lagt upp úr hljómburði við byggingu rýmanna 
(Cressman, 2004). 

 Í tónlistarhúsum fær flutningurinn sjálfur að njóta sín og ætlast er 
til að hlustendur, eins og orðið gefur tilkynna, hlusti heilshugar á verkin 
sem flutt eru (Cressman, 2004). Tónlistarhús má sjá sem sigur 
almennings og millistéttar í að fá aðgengi að menningu og listrænni 
upplifun. Ólíkt tónlistarmenningu yfirstéttar, þar sem tónlistarflutningur 
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var afmarkaður við hirðina og aðra háttvirta boðsgesti, var 
tónlistarflutningur í tónlistarhúsunum opinn hverjum þeim sem átti fyrir 
miða (Dahlhaus, 1989). 

 

2.2. Menningarstjórnun 

Dæmi um listræna tjáningu, hvort sem hún er sjónræn eða atferlisbundin, 
má finna í elstu vísbendingum um mannlega samveru. Hvort þessum 
tjáningum hafi verið stjórnað á einhvern hátt er ekki vitað, en fyrstu 
dæmi um ótvíræða menningarstjórnun eru trúartengdir viðburðir, 
stjórnaðir af leiðtogum þeirrar trúar sem átti við hverju sinni. Í öllum 
tilfellum fengust viðburðirnir við stjórnanda, listaverk eða listafólk og 
áhorfendur (Martin, 2015). 

Í vestrænum heimi á hugtakið menning sér langa og flókna sögu 
sem snertir á fagurfræði í ljósi samfélags-, og stjórnmálakenninga, en 
mögulega er hægt að ganga út frá að menning skírskoti til 
samfélagsgerðar, framsagnar og túlkunar á tilgangi. Menning er skapandi 
upplifun einstaklingsins á sama tíma og hún er efnisleg, í formi ritmáls og 
listmuna. Hún upphefur sérstæðu og faglegu hlið listarinnar, varning 
skapandi greina, náttúruleg menningarform daglegs lífs, og hina gífurlega 
flóknu víxlverkun milli allra þessa þátta (Held, Goldblatt, Perraton og 
McGrew, 1999). 

Þegar menningu og listum er skeytt saman við stjórnun segja sumir 
útkomuna vera refhvörf þar sem hugtökin virðist andstæður. En þó að 
hugtakið menningarstjórnun sem fræðigrein sé fremur nýtt af nálinni 
hefur menningarviðburðum og listum verið stýrt af listamönnum eða 
aðstandendum þeirra í þúsundir ára. Shakespeare og Michelangelo áttu 
til dæmis það sameiginlegt að sjá um alla framleiðslu, dreifingu og sölu á 
eigin list (Brindle og Deveraux, 2011). 

Hugtökin eru því ekki refhvörf heldur samofin, og erfitt er að tala 
um menningu án þess að tala um stýringu. Menningu má sjá sem 
samnefnara gegnum hugtök eins og heimspeki, trúarbrögð, listir, vísindi, 
eðli stjórnsýsla og siðferðisleg gildi. En í gegnum ákveðnar 
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birtingarmyndir á menningarstýringu má sjá sameiningartákn ólíkra 
menningarheima, eins og þegar ólíkar borgir leggja báðar áherslu á að 
safna saman og varðveita minjar og listmuni sem tákna menningu 
viðkomandi borgar (Adorno, 1978). 

Samskipti í þessum skilningi benda til þeirra leiða sem þessum 
listmunum, sýnum og skilaboðum er deilt milli tíma og rýmis. Ferli 
framleiðslu menningar eru mismunandi, en listræn skilaboð og túlkanir 
þurfa sem dæmi að vera afrituð, geymd og endurútgefin. Þau þurfa að 
vera líkamlega flutt eða færð til annars staðar eða annars tíma. Samskipti 
og útbreiðsla lista krefjast því fjölmiðlunar í formi geymslu og 
útsendingar, stofnunar sem gerir þessa geymslu og útsendingu að 
veruleika, og móttöku almennings á miðlun listarinnar (Adorno, 1978). 
Þetta ferli, og þar með almenn listneysla einstaklinga, heima í stofu eða í 
sameiginlegri upplifun í rými, getur ekki orðið til nema með aðstoð og 
stýringu í miðlun, varðveitingu og uppihaldi lista og menningar. Í dag má 
segja menningarstjórnun standa fyrir menningartengd markmið og 
hvernig þeim er náð, hlutverk menningarstjórnenda og eðli 
menningarfyrirtækja (Sigurjónsson, 2013). 

Þó að menningarstjórnun sé í dag talin þverfagleg er einnig hægt að 
líta á hana sem mengi af lánuðum gildum og aðgerðum frá öðrum 
fræðigreinum. Vegna þessa hefur menningarstjórnun ekki náð að þróa 
sínar eigin kenningar og aðferðir, og er ennþá talin upprennandi fremur 
en fyllilega stofnsett grein. Í greininni er því gap, eins og gerist oft í 
upprennandi greinum í mótun, milli iðkenda greinarinnar og fræðimanna 
eða almennings. Vegna þess að fræðilegt og verklegt nám innan 
greinarinnar er af skornum skammti hafa flestir þeir sem vinna sem 
menningarstjórnendur tileinkað sér samningsbundið nám eða starfsnám 
til að komast á þann stað sem þau eru á. Einnig má segja að mikilvægi 
opinberra menningarstefna í stjórnarskrá sé ekki eins viðurkennt og það 
ætti að vera (Brindle, 2011). 

Á tímum aukinnar hnattvæðingar fylgja áherslubreytingar í 
menningarstýringu í takt við annan hraða og þungamiðju. Fá dæmi um 
hnattvæðingu eru eins sýnileg og útbreidd og notkun almennings á 
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vörumerkjum, vinsældir poppstjarna eða útbreiddar sjónvarps-, eða 
útvarpsútsendingar frá viðburðum á rauntíma. Það má ætla að útbreiðsla 
menningar sé ein helsta birtingarmynd hnattvæðingar, en í 
mannkynssögunni eru engin fordæmi um þá neyslu og deilingu menningar 
sem á við í dag (Held o.fl, 1999). 

Dan Martin lýsir viðfangsefni menningarstjórnunar í bókinni 
International Encyclopedia of Public Policy (1997) sem innleiðingu fimm 
meginþátta stjórnunar yfir á uppfærslur og framleiðslur lista og yfir á það 
hvernig listamaðurinn sýnir verk sín áhorfendum. Meginþættina fimm 
segir hann vera áætlanagerð, skipulag, starfsmannahald, umsjón og 
stýring. Stýring á listrænu ferli og samskiptum við áhorfendur er eðlileg 
bæði í tengslum við opinbera óhagnaðardrifna (e. nonprofit) listahópa 
(óhagnaðardrifin leikhús, sinfóníur, óperur, danshópar, söfn, opinberar 
útsendingar, og menningarhús) og í tengslum við hagnaðardrifnar 
listaheildir (einkasöfn, popptónlist, kvikmyndir og sjónvarp) (Martin, 
2015). 

Sú staðreynd að margar listastofnanir og samtök eru 
óhagnaðardrifin gerir það að verkum að þeim þarf að vera stjórnað á mjög 
sérstakan hátt, á sama tíma og krefst sérstakrar fagmennsku frá 
stjórnanda og starfsfólki. Listastofnanir eru oft sagðar skuldbundnar til 
þriggja þátta í starfsemi sinni; til yfirburða og listrænna heilinda, að 
stuðla að greiðu aðgengi gesta, og til opinberrar ábyrgðar og skilvirkni. Af 
þessu þrennu er fyrsti þátturinn sá mikilvægasti, þar sem listastofnanir 
eiga að stuðla að nýsköpun og smekksmótun, og þar krefst stýring 
leiðtogahæfni en ekki einfaldrar viðbragðshæfni (Chong, 2010). 
  

2.3. Menningarhagfræði 

 Menningarhagfræði er, líkt og menningarstjórnun, tiltölulega ung 
vísindagrein, en upphaf hennar er talið rekjanlegt til bókarinnar 
Performing Arts – The Economic Dilemma  eftir Baumol og Bowen frá 
árinu 1966. Í henni var fjallað um vandkvæði þess að hagsæld samfélaga 
virtist ekki ná til niðurgreiðslu á sviðsetningu listrænna viðburða (Frey, 
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2000). Í bókinni var fjallað skipulega um hvernig aðferðafræði 
hagfræðinnar er notuð í listaheiminum. Í kjölfar útgáfu bókarinnar varð 
til greinin listahagfræði (e. economics of the arts) sem þróaðist loks yfir í 
menningarhagfræði (e. cultural economics) (Einarsson, 2012). 

Hagfræði menningar og lista hefur í dag sannast sem meginregla 
innan hagfræðilegrar nálgunar á félagsvísindi. Nálgunin byggir á 
kerfisbundnum rannsóknum á samskiptum milli einstaklingshegðunar og 
stofnana innan samfélaga. Ef þverfagleiki er túlkaður sem samruni 
mismunandi faglegra nálgana, þá er hagræn nálgun á félagsvísindi 
þverfagleg. Áður var ekki stiklað á stóru í gagnrýni á félagsvísindi og 
greiningar á þeim áttu það til að vera á lágum gæðastuðli hvað varðar 
fagmennsku, en með innleiðingu hagfræði í félagsvísindi og menningu 
voru þannig opnaðar dyr að nýrri greiningaraðferð, hinni hagrænu 
hugsun, sem hefur gegnum tíðina náð yfir stórt mengi 
vandamálagreininga (Frey, 2000). 

Menningarhagfræði má líka skilja sem innleiðingu rökrétts vals (e. 
rational choice) á listir og menningu. Rökrétt val er það líkan af eðli 
mannlegrar hegðunar sem hefur verið rannsakað út frá vali og löngun 
einstaklinga í bland við hömlur sem myndast af samfélagskerfum, 
efnahag, verðlagi og tíma. Líkanið hefur veitt frekari innsýn í einstæð 
atriði innan og utan hagfræði. Tilraunir á notkun líkansins rökrétt val 
hafa bæði verið lofaðar og umdeildar, en nýstárlegt eðli þeirra hefur þó 
verið fyllilega viðurkennt á sviðum Nóbelsverðlauna, þá ber helst að nefna 
bandaríska hagfræðinginn Gary Becker sem hlaut Nóbelsverðlaunin árið 
1992 (Herfeld, 2012). 

Þó að hugtakið menningarhagfræði sé ungt hafa sumar þjóðir lengri 
sögu en aðrar af notkun lista og menningar í hagnaðarskyni. Þar má helst 
nefna Þýskaland, en þar hafa hagfræðingar lengi verið uppteknir af 
hagrænu sjónarmiði lista og menningar og þykir sjálfsagt að almannafé sé 
varið í fjármögnun þeirra þar sem þau eru samfélagslega viðurkennd sem 
jákvæð samfélagsímynd. Þessi jákvæða samfélagsímynd getur í formi 
óbeinnar menningarneyslu (e. non-use benefits) verið eftirsóknarverð án 
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þess að einstaklingar nýti sér beint vörur eða upplifanir lista- og 
menningar.  

Óbein menningarneysla hefur áhrif á menningu samfélags sem 
heild, fremur en einstaklingsneyslu á menningartengdum viðburðum. 
Jákvæðri samfélagsímynd má skipta í þrennt, í tilvistargildi (e. existence 
value), þar sem íbúar eru meðvitaðir um að samfélagslega menningu án 
þess að nýta sér hana, möguleikagildi (e. option value), þar sem íbúar hafa 
möguleika á að njóta menningar án þess að nýta sér hana, og arfgildi (e. 
bequest value), þar sem íbúar eru meðvitaðir um þá menningu sem þeir 
geta veitt afkomendum og framtíðarkynslóðum án þess að nýta sér hana 
sjálfir (Frey, 2000). 

Tónlistariðnaðurinn er skapandi atvinnugrein (e. creative industry) 
og sköpun er viðurkennd sem jákvæður þáttur hagkerfisins. Rannsóknir á 
sköpun hafa gegnum tíðina nær einvörðungu átt við upplifun og sköpun 
einstaklingsins innan félagsfræði og sálfræði, en á síðasta áratug hafa 
rannsóknir á umhverfi sköpunar og skapandi greinar skapað sér sess sem 
viðurkenndar atvinnugreinar efnahagslífsins (Sigurðardóttir, 2003) 
Grundvöllur allrar hagrænnar starfsemi er sagður vera framleiðsla á 
vörum og þjónustu (Einarsson, 2012). Þegar listir og menning eru settar í 
hagrænan búning verður að varast það að sjónarhorninu sé stýrt í burtu 
frá listafólkinu, listinni sjálfri og upplifun áhorfanda eða áheyranda, en 
þessi þrjú lykilatriði lista og menningar koma ekki nálægt framleiðslu eða 
hagnaðartölum, og eiga það til að gleymast í umfjöllun um listir og 
menningu  

2.4. Tónlistarneysla 

Tónlistarneysla er skilgreind sem hvers kyns hlustun áheyrenda eða kaup 
á tónlist sem er flutt af öðrum, hvort sem það er í formi hlustunar 
einstaklings á hljóðupptöku gegnum plötur eða streymi, eða hlustun 
einstaklings á lifandi flutning tónlistarfólks (Kullenmark, 2012). 
Hugtakið tónlistarneysla kemur frá enska orðinu music consumption sem 
hefur orðið fyrir réttlætanlegri gagnrýni sem hugtak fyrir kaup og 
upplifanir einstaklinga á tónlistarflutningi. Neysla hefur fyrstu 
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merkinguna eyðsla eða á ensku use up eða waste. Þessi orð eru ekki það 
sem maður tengir við að njóta tónlistar á lögmætan og samfélagslega 
viðurkenndan hátt. Þegar hlutum er eytt eða þeir kláraðir, eins og 
rafmagn eða matur, eru þeir horfnir fyrir lífstíð (Hein, 2016). Mögulegt er 
að sjá fyrir sér tónlistarflutning í þeim skilningi, þar sem augnablikið 
hverfur í lok síðasta lagsins og upplifunin verður ekki endurtekin. En í 
öðrum dæmum tónlistarneyslu eins og kaup á tónlist á hugtakið illa við, 
þar sem aðgerðin skapar kaupanda eilífðar aðgengi að tónlistinni.  

Rannsakandi velti fyrir sér að finna upp á nýju hugtaki til að 
skilgreina það þegar áheyrandi nýtur lifandi eða hljóðritaðrar tónlistar á 
sama tíma og það lýsir þátttöku í tónlistartengdu athæfi en tók hugtakið 
tónlistarneysla loks í sátt og verður það notað í rannsókninni. 
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3. Harpa  
3.1. Aðdragandi byggingar 

Fyrir tilkomu Hörpu höfðu íslenskum tónlistarunnendum dreymt um 
tónlistarhús í hart nær öld. Skrefin voru lítil í byrjun þegar lúðrafélögin 
Harpa og Gígja fluttu æfingaraðstöðu sínar frá kartöflugeymslu 
Miðbæjarbarnaskólans og fangageymslunni við Skólavörðustíg yfir í 
Hljómskálann. Skálinn, sem reistur var árið 1923, má segja fyrsta 
tónlistarhús Reykjavíkur, þó svo að hann var ekki ætlaður til æfinga 
hljóm-, eða kammersveita en ekki til eiginslegs tónlistarflutnings 
(Jónsdóttir, 2003). 

Samfélagslegar umræður um byggingu tónlistarhúss hófust um 
1940 í kjölfar útvarpserindis Páls Ísólfssonar tónskálds og dómorganista. 
Tónlistarfólk hóf að efna til tónleika til styrktar byggingu tónlistarhúss. 
Þar var í forgrunni Tónlistarfélag Reykjavíkur sem rak Tónlistarskólann í 
Reykjavík og Hljómsveit Reykjavíkur, undanfara Sinfóníuhljómsveitar 
Reykjavíkur og varð síðan að Sinfóníuhljómsveit Íslands árið 1950. 
Félagið hafði lengi átt við húsnæðisskort að etja og var með aðsetur í 
hálfbyggðu Þjóðleikhúsi þar til það var heldur nýtt sem birgðageymsla í 
hernámi Breta árið 1940 (Jónsson, 2018). 

Árið 1958 tilkynnti Tónlistarfélag Reykjavíkur að þau myndu 
ráðast í byggingu tónlistarhallar. Félagið rak þar á undan Tónabíó og var 
ætlunin að nýta bíórekstur sem tekjulind fyrir rekstur tónlistarflutnings. 
En áform um byggingu hússins reyndust ekki fá byr undir báða vængi, þó 
að félaginu hafði verið úthlutað lóð á horni Grensásvegar og 
Suðurlandsbrautar. (Jónsdóttir, 2003) 

Titill kyndilbera íslensks tónlistarhúss færðist svo frá 
Hljómskálanum yfir á Háskólabíó sem var byggt á árunum 1956-1961 og 
vígt á hálfrar aldar afmæli Háskóla Íslands, þann 6. Október 1961 
(Háskóli Íslands, 2012). En hljómburður Háskólabíós þótti ekki hæfa 
klassískum flutningi, og þrátt fyrir endurbætur á rýminu þóttu þær ekki 
skila bótum og umræðan um nýtt tónlistarhús hélt áfram (Jónsdóttir, 
2003). 
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3.2. Samtök um byggingu tónlistarhúss 

Hlutverk Samtaka um byggingu tónlistarhúss (SUT), sem stofnuð voru 
árið 1983, var annars vegar að stuðla að byggingu tónlistarhúss og að 
skýra fyrir ráðamönnum og samfélaginu mikilvægi málefnisins. (Ólafsson, 
2011) Árið 1986 var samþykkt tillaga arkitektsins Guðmundar Jónssonar 
að nýju tónlistarhúsi á lóð í Laugardal sem samtökunum hafði verið 
úthlutað. Guðmundur kláraði tillöguna árið 1988. Mikill ágreiningur átti 
sér stað varðandi stöðu Íslensku Óperunnar innan hins nýja tónlistarhúss. 
Ágreiningurinn varð til þess að hægðist á aðgerðum verkefnisins þar til að 
samtökin efldu til fjáröflunar árið 1991 (Jónsdóttir, 2003).  En engar 
skóflustugur urðu þá né komandi árin þar sem áform samtakanna mættu 
mótbyr ríkisstjórnarinnar sem sífellt ýtti verkefninu til hliðar 
(Morgunblaðið, 1992). 

Árið 1997 skilaði nefnd menntamálaráðherra áliti um tónlistarhús 
þar sem mælt var með byggingu þess í Reykjavík. Gert var ráð fyrir 
tveimur tónleikasölum, öðrum fyrir 1.200 manns og hinum fyrir um 400 
manns. Ekki var gert ráð fyrir óperuflutningi innan hússins, þar sem að 
uppsetning á honum gæti veikt aðstæður til flutnings 
Sinfóníuhljómsveitarinnar og þar sem Óperan lýsti yfir því að salurinn 
væri of stór fyrir íslenskar aðstæður (Jónsdóttir. 2012). Ríkisstjórnin lýsti 
svo loks yfir stuðningi sínum við byggingu tónlistarhússins árið 2000 sem 
má mögulega rekja til þess að Björn Bjarnason, þáverandi 
menntamálaráðherra, lýsti því yfir árið 1995 að taka þyrfti ákvörðun um 
byggingu tónlistarhúss á kjörtímabilinu (Eggertsson, 1999). 

11. apríl 2002 var undirritaður samningur milli ríkis og borgar til 
risu nýs tónlistarhúss. Áætlaður opnunardagur fór frá 2006 yfir í 2009, og 
í kjölfar efnahagslegs hruns dróst opnunin enn frekar, eða til ársins 2011. 
Eftir opnun tónlistarhússins Hörpu breyttist hlutverk samtakanna yfir í 
að vera styrktarsjóður með áherslu á fjölbreytta sköpun tónlistarflutnings 
innan Hörpu, og breyttist nafnið á þeim yfir í Styrktarsjóður SUT og Ruth 
Hermanns, en Ruth gaf málstaðnum allar sínar eigur (Ólafsson, 2011). 
  



 

 24 

3.3. Upprunaleg áform byggingar 
Ríki og borg tilkynntu þann 5. Janúar 1999 að rísa mundi tónlistarhús og 
ráðstefnumiðstöð í miðborg Reykjavíkur. Ákvörðunin um að innleiða 
ráðstefnuhald í tónlistarhúsið var tekin eftir að nefnd samgönguráðherra 
fékk ráðgjöf frá bandarískum og dönskum sérfræðingum árið 1997. 
(Jónsdóttir, 2003) Árið 2000 samþykkti Hafnarstjórn Reykjavíkur tillögu 
um afmörkun lóðar við byggingu tónlistar-, og ráðstefnuhúss og hótels við 
Austurbakka Reykjavíkurhafnar, og árið 2002 var samningur um 
byggingu hússins undirritaður af ríki og borg. Eiginleg bygging 
tónlistarhússins hófst svo árið 2007 (Sigurðsson, 2008). 

Upphaflega átti tónlistar-, og ráðstefnuhúsið að vera hluti af stærri 
byggingasamsteypu með það hlutverk að byggja upp Austurhafnarsvæðið. 
Auk tónlistar-, og ráðstefnuhússins átti að vera þar 400 herbergja hótel 
auk hótelíbúða, viðskiptamiðstöðin World Trade Center Reykjavík, 
höfuðstöðvar Landsbankans, verslanir, íbúðir, veitingahús, göngugata og 
bílastæðakjallari sem hýsir 1.600 bílastæði. Áætlað var að tengja saman 
Lækjartorg og Laugaveg við Austurhafnarsvæðið með göngugötunni og 
innangengt átti að vera á milli Tónlistar-, og ráðstefnuhússins, hótelsins 
og World Trade Center (Gestastofa, 2008). 
      Henning Larsen Arkitektar í Kaupmannahöfn og Batteríið 
Arkitektar urðu aðalhönnuðir tónlistarhússins, en þeir fyrrnefndu höfðu 
áður hannað sambærileg hús innan Norðurlanda. Henning Larsen 
Arkitektar lögðu mikla áherslu á sjálfbærni í formum, efni og framleiðslu. 
Í vinnu þeirra við svæðisskipulag eða byggingu kennileita voru þeir 
þekktir fyrir að leggja mikið upp úr notagildi rýma sem ætluð eru fyrir 
mannamót. (Harpa, 2020) Batteríið Arkitektar höfðu verið starfrækir frá 
1988 og byggðu á mikilli reynslu af byggingarhönnun og skipulagi 
(Batteríð, 2020). 
      Í samstarfi við Henning Larsen Arkitekta var fenginn 
myndlistarmaðurinn Ólafur Elíasson til að hanna glerhjúp utan um 
tónlistarhúsið. Einkenni hjúpsins voru stuðlar og litbrigði sem vísuðu í 
íslenska náttúru (Jónasdóttir, 2014). 
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      „Þegar ég hannaði glerhjúp Hörpu með arkitektunum reyndi ég að 

búa til flöt sem myndi bæði bera vott um og verða hluti af íslensku 

umhverfi.“ -Ólafur Elíasson, 2014  
 
Áhersla var lögð á að byggingin væri sýnileg, afmörkuð frá miðbænum og 
með glæsilega framhlið.  Á húsinu var gert ráð fyrir svölum til allra átta 
auk stórra baksvala á milli sala, æfinga og ráðstefna, þar sem 
almenningur gæti líka notið heillandi útsýnisins (Gestastofa, 2008). 

3.4. Upprunaleg áform tónlistarflutnings 

Upphaflegt markmið og tilgangur tónlistarhússins var að vera heimili 
fyrir íslenskan tónlistarflutning. Samtök um byggingu tónlistarhúss sögðu 
markmið sitt vera að skapa hús sem hannað væri til að hæfa 
tónlistarflutningi og yrði til afnota fyrir þá sem fást við tónleikahald í 
borginni. (SUT) Með tilkomu áætlana um ráðstefnuhluta byggingarinnar 
varð ekki breyting á því markmiði því samkvæmt Gestastofu, 
upplýsingamiðstöð um framkvæmdir tónlistarhússins á meðan á byggingu 
stóð, var markmið tónlistar-, og ráðstefnuhússins við byggingu þess árið 
2008 að skapa fyrsta flokks aðstöðu fyrir íslenskt tónlistarlíf, mæta 
auknum áhuga almennings á tónlist og hýsa viðburði sem standast 
alþjóðlegan samjöfnuð. Einnig tóku þeir fram að húsið myndi hýsa 
ráðstefnuaðstöðu á heimsmælikvarða (Gestastofa, 2008). 

Í listrænni stefnu tónlistarhússins frá 2008 segir einnig meðal 
annars að húsið skuli verða heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þar 
segir einnig að húsið skuli auka gæði, aðgengileika og framboð 
menningarviðburða fyrir almenning og bjóða upp á bestu fáanlegu 
innlenda og erlenda tónlistarmenn. Einnig er tekið fram að stjórnendur 
hússins muni leggja áherslu á fjölbreytni í framboði á tónlist og höfða til 
mismunandi áhugahópa, sem og áherslu á viðeigandi tónlist sem veitir 
áheyrendum unað og gleði, innsæi og skilning á viðfangsefnum 
tónsköpunar samtímans. Að lokum er tekið fram að stjórnendur hússins 
muni vinna að eflingu tónlistar á Íslandi með því að skapa tónlistarfólki 
aðstöðu til æfinga, þjálfunar og listrænnar þróunar (Gestastofa, 2008). 
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Stjórnendur Íslensku Óperunnar ósáttir við skipulag 
tónlistarhússins frá upphafi, þar sem fólk var ósammála um aðkomu 
hennar að húsinu. Óperan er stofnuð árið 1979 og var því mjög ung 
stofnun þegar áform um byggingu tónlistarhúss urðu áberandi í 
samfélaginu á níunda áratug síðustu aldar. Óperan varð 
sjálfseignarstofnun árið 1980, og sama ár festi hún kaup á Gamla Bíó eftir 
að hafa tekið við arfi frá Helgu Jónsdóttur og Sigurliða Kristjánssyni 
(Íslenska Óperan, 2020). 
      Í kjölfar hugmyndasamkeppni um skipulag miðborgarinnar árið 
2001 kynnti borgarstjóri að framkvæmdir við tónlistar-, og ráðstefnuhúsið 
myndu hefjast árið 2003 og að þær tækju 2 til 3 ár. Útboð var fyrirhugað á 
framkvæmdum og framlag ríkis og borgar áætlað 4.5 milljarðar, en 
heildarkostnaður 10 milljarðar. Stóri salur hússins átti að rúma 1.500 
manns og litli 450 manns, en nú voru ný áform um að bæta við þriðja 
salnum sem átti að rúma 750 manns. Þannig opnuðust dyr Hörpunnar að 
íslensku Óperunni, og þann 3. Október 2001 ályktaði 
menningarmálanefnd Reykjavíkur að óperustarfsemi styrkti fjölbreytta 
nýtingarmöguleika hússins (Jónsdóttir, 2003). Seinna var svo fjórða 
salnum bætt við sem rúmar tæplega 200 manns, en honum var bætt við 
eftir þrýsting frá hagsmunahópum tónlistarmanna.  

Með áherslubreytingum í hönnun mátti skapa framtíðaraðstöðu 
fyrir Íslensku Óperuna innan Hörpu, og var þáverandi óperustjóri, Bjarni 
Daníelsson, hlynntur þeirri hugmynd. Hann taldi hana betri lausn en að 
útbúa aðstöðu til óperuflutnings í stóra salnum, þar sem sá salur var 
áætlaður að skyldi rúma 1.500 manns í sæti og sá fjöldi væri of mikill til 
að óperan gæti staðið fyrir reglulegum sýningum. Hann nefndi einnig að 
stóri salurinn væri byggður með því meginmarkmiði að ná fram 
fullkomnum hljómburði fyrir sinfóníska tónlist, og að umbreyting hans 
yfir í fjölnotasal myndi framkalla miðjumoð og afslátt af kröfum varðandi 
hljómburð. (Daníelsson, 2002). Í ráðherratíð Björns Bjarnasonar var þó 
lagður grunnur að ákvörðun um fjölþættari notkun stærsta salarins, 
Eldborgar, og þar með breyttumst forsendur hans með tilliti til 
óperuflutnings (Morgunblaðið, 2005). 
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3.5. Áhrif efnahagslegs hruns 

Framkvæmdir við byggingu tónlistarhússins voru á fullri ferð þegar 
efnahagshrunið átti sér stað árið 2008 (Harpa, 2020). Eignarhaldsfélagið 
Portus stóð fyrir framkvæmdunum, en félagið ásamt dótturfélögum sínum 
var í eigu Landsbanka og Nýsis, sem fóru í þrot í efnahagshruninu. Ríki 
og Reykjavíkurborg tóku yfir Hörpu sem eigendur (Kjarninn, 2016). 
Framkvæmdir voru stöðvaðar í október 2008, og í byrjun árs 2009 voru 
skiptar skoðanir stjórnmálamanna og almennings á framtíð 
byggingarinnar. Ýmsir þingmenn töldu bygginguna vera táknmynd bruðls 
og óráðsíu og Pétur H. Blöndal þáverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins 
gagnrýndi að útgjöldum ríkisins vegna hússins væri ekki getið í fjárlögum. 
Kostnaður vegna byggingarinnar var settur í samhengi við skerðingu 
framlaga ríkis til almannaþjónustu, og þar með gusu upp kunnuglegar 
rökræður um gildi menningarneyslu fyrir samfélag (Morgunblaðið, 2009).  

Sumir telja umgjörð og hlutverk tónlistarhússins hafa stækkað um 
of og að ónauðsynlegt hafi verið fyrir húsið að vera af þeirri stærðargráðu 
sem það varð og innihalda þá starfsemi sem varð raunin. En þegar hrunið 
átti sér stað stóð Reykjavík uppi með hálfkláraða perlu í hjarta 
borgarinnar, og tækifæri til að fara á sama stað og milljónaborgir hvað 
varðar gæðastuðul í tónlistarflutningi og menningarneyslu. Að blása 
verkefnið af töldu margir fráleita hugmynd, og þær raddir sem studdu 
áframhaldandi framkvæmdir voru háar. Steinunn Valdís Óskarsdóttir, 
þáverandi þingmaður Samfylkingarinnar, taldi það glapræði að slá 
framkvæmdinni á frest þar sem gífurlegum fjármunum hafi verið varið í 
framkvæmdir og búnað, og að opnun hússins myndi virka gegn auknu 
atvinnuleysi í landinu, þar sem starfsemi hússins væri atvinnuskapandi 
(Morgunblaðið, 2009). Færð voru rök fyrir því að það munað mörgum 
milljörðum að fresta verkinu um ókominn tíma, og óvíst var hvort tækist 
að semja aftur um flókna verkþætti eins og glerhjúpinn (Íslenskir 
aðalverktakar, 2015). 
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Framkvæmdir hófust á ný í mars 2009 fyrir tilstuðlan Katrínar 
Jakobsdóttur menntamálaráðherra og Hönnu Birnu Kristjánsdóttur 
þáverandi borgarstjóra (Harpa, 2020). 
Við það erfiðisverk að komast yfir hjallann sem bygging tónlistarhússins 
var, þá sérstaklega í kjölfar efnahagshrunsins, fór gífurlegt fjármagn í frá 
ríki og borg í að klára verkefnið og skipta milli sín eignahlut hússins. 
Þegar því mikla verki var lokið tók við nýtt verkefni sem sem var rekstur 
hússins og aðhald viðburða og tónlistarflutnings. 

3.6. Tónlistarflutningur  

Í Hörpu eru Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslenska Óperan, Maximús 
Músíkús og Stórsveit Reykjarvíkur fastir íbúar með reglulega 
tónlistarviðburði, en viðburðir hússins einkennast einnig af 
utanaðkomandi innlendu sem erlendu tónlistarfólki og tónlistarhátíðum 
(Harpa: húsið þitt, 2020). Í þessum kafla skal fjallað um 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, stöðu rafmagnaðrar tónlistar innan Hörpu og 
loks eðli og tíðni tónlistarviðburða Hörpu. 

3.5.1. Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Sinfóníuhljómsveit Íslands verður að nefna fyrst á nafn þegar rætt er um 
tónlistarflutning innan Hörpu. Upphaflegt markmið með byggingu 
tónlistarhúss í Reykjavík var að hýsa Sinfóníuna, sem hefur frá árinu 
1950 verið þjóðinni til sóma með framúrskarandi flutningi á heimsvísu 
undir stjórn hins virta píanóleikara og hljómsveitarstjóra Vladimir 
Ashkenazy, en hann stýrði sveitinni frá árinu 1971 til 2018 og átti stóran 
hlut í að móta listrænu hlið tónlistarhússins á upphafsárum þess 
(Ingólfsson, 2020).  
  Sinfóníuhljómsveit Íslands taldi á fyrstu starfsárum sínum aðeins 
40 hljóðfæraleikara og mátti því kalla kammersveit, og rekstur hennar 
gekk misvel eftir stjórnendum, þó frá upphafi með fjárhagsaðstoð frá ríki, 
borg, Ríkisútvarpi og einkaaðilum. Árið 1982 voru samþykkt lög á Alþingi 
sem tryggðu varanlegt rekstrarform sveitarinnar (Ingólfsson, 2020).  
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Harpa hefur verið aðsetur Sinfóníunnar frá opnun hennar vorið 2011, og á 
hverju starfsári heldur hljómsveitin um 100 tónleika sem eru í formi 
áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum, 
fjölskyldu-, og skólatónleika auk hljóðritaðra tónleika fyrir útvarp eða 
útgáfur. Hljómsveitin hefur komið fram í Bandaríkjunum, Þýskalandi, 
Frakklandi og Japan. Þegar þetta er ritað er finnski stjórnandinn Eva 
Ollikainen nýráðin aðalhljómsveitarstjóri og listrænn stjórnandi 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, en Osmo Vänskä er heiðurssstjórnandi 
hennar og er áðurnefndur Vladimir Ashkenazy aðalheiðursstjórnandi. 
Bjarni Frímann Bjarnason er aðstoðarhljómsveitarstjóri og Anna 
Þorvaldsdóttir er staðartónskáld sveitarinnar (Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
2020). 

Sjötíu ár teljast ekki langur tími þegar kemur að aldri 
Sinfóníuhljómsveita menningarborga og aðdáunarvert þykir hversu vel 
hefur tekist að koma upp hljómsveit með þann gæðastuðul sem 
Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur, á ekki lengri tíma. Sumir telja 
velgengnina og gæðastuðulinn mega rekja til stýringu erlendra stjórnenda 
á hljómsveitinni fyrstu árin, þegar sveitin var enn brothætt. Í fyrstu stýrði 
sveitinni Þjóðverji af gyðingaættum á landflótta að nafni Róbert Abraham 
Ottósson, en hann hlaut vist á Íslandi árið 1935 og lagði margvíslegt 
framlag til íslensks tónlistarlífs um áratuga skeið. Hljómsveitinni var 
einnig stýrt af Victor Urbancic, öðrum stjórnanda sem hafði flúið nasisma 
Þýskalands. Á tímum kalda stríðsins sendu sovésk og bandarísk yfirvöld 
afburða tónlistarfólk til Íslands, þar má helst nefna tvo aðalstjórnendur 
hljómsveitarinnar, William Strickland og Bohdan Wodiczko sem auðguðu 
tónlistarlíf borgarinnar. Á seinni árum hafa finnskir stjórnendur átt þátt í 
framgangi hljómsveitarinnar, þar með talin Eva Ollikainen, Petri Sakari 
og Osmo Vänskä (Ingólfsson, 2020). 

Helsti talsmaður og mikilvægasti stjórnandi Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands frá upphafi var rússneski píanóleikarinn og hljómsveitarstjórinn 
Vladimir Ashkenazy, sem sagði skilið við hljómsveitastjórnun í janúar 
2020, þá 82 ára að aldri. Ashkenazy er fæddur árið 1937 í Sovétríkjunum 
fyrrverandi og hefur frá 6 ára aldri átt farsælan píanóferil, og frá 
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fertugsaldri glæstan hljómsveitarstjórnunarferil þar sem hann hefur auk 
Íslands stýrt sveitum í London, Tékklandi, Ítalíu, Tokyo og Sydney. 
Ashkenazy hefur unnið til sjö Grammy-verðlauna á starfsævi sinni og er 
mjög virtur innan tónlistarbransans, eins og sjá má í umfjöllun um hann í 
tímaritinu Gramophone frá júní 2013; (Kelly, 2020). 
 

Það er fátítt að finna í einum listamanni, hæsta stuðul 
tónlistarhæfileika í bland við dýpstu einlægni og hógværð. Enginn 
skartar þessari blöndu í eins miklu mæli og Vladimir Ashkenazy 
(Kelly, 2020). 

 
Áhrif Ashkenazy á íslenskt tónlistarlíf er ómetanlegt. En þó ber að nefna 
að þrátt fyrir þessa eindæmis farsæld í liðsinni og stýringu sem 
Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur hagnast á, þá hefði hljómsveitin ekki 
komist á þann stað sem hún er á nema fyrir eigin elju, metnað og 
þrotlausar æfingar.  

Eftir að Sinfóníuhljómsveit Íslands fluttist yfir í Hörpu vorið 2011 
hefur starfsemi hennar blómstrað, enda er hún þar í fyrsta sinn á sinni 60 
ára göngu með starfsemi í húsnæði sem ætlað er tónlistarflutningi, en þar 
áður hafði hún verið starfræk í bíó-, og íþróttasölum (Ingólfsson, 2020). 

3.5.2.  Rafmagn, grasrót og hátíðir 

Þó svo að bygging tónlistarhússins hafi frá upphafi verið ætluð klassískum 
tónlistarflutningi hefur umræðan um stöðu rafmagnaðrar tónlistar innan 
hússins alltaf verið á lofti. Tónlistarfólk innan popp-, rokk og djassgeirans 
telur sig ekki hafa sama aðgengi að tónlistarhúsinu þó að í  stefnu hússins 
komi fram að fjölbreytni sé í fyrirrúmi og að þar eigi allar tónlistarstefnur 
sér heimili (Harpa: húsið þitt, 2020). Ástæðan fyrir þessu er efalaust hátt 
verðlag salaleigunnar, en fleiri sjóðir styrkja klassískan tónlistarflutning 
innan Hörpu heldur en rafmagnaðann, auk þess sem Sinfónían er með 
aðsetur innan Hörpunnar og hækka þannig vel hlutfall klassísks 
tónlistarflutning innan heildarflutnings. Þó hefur Eldborg skartað 
mörgum rafmögnuðum tónleikum sem hafa gengið vel, oft í formi 
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hátíðartónleika eða svokallaðra tribute tónleika. Silfurberg er svo sá salur 
sem hentar hvað best rafmögnuðum tónleikum, en hann er sérstaklega 
hannaður í þeim tilgangi að hýsa þá (Viðskiptablaðið, 2018). 
 Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að fá grasrót tónlistarfólks 
Reykjavíkurborgar inn fyrir dyr tónlistarhússins. Þar má nefna Ýli 
tónlistarsjóð, en hann er sjóður á vegum Hörpu ætlaður til styrktar ungu 
fólki sem vill halda tónleika, tónleikahátíðir eða aðra starfsemi innan 
tónlistarhússins. Sjóðurinn er ætlaður til að ýta undir fjölbreytileika í 
tónlistarflutningi Hörpu (Harpa:Ýlir, 2020). 

Ýmsar tónlistarhátíðir hafa átt heima í Hörpu, af þeim stóru má 
nefna Iceland Airwaves og Sónar Festival, og einnig hafa minni hátíðir 
eins og Myrkir Músíkdagar, Jazzhátíð í Reykjavík og Sígildir Sunnudagar 
verið með starfsemi sína þar (Harpa, húsið þitt 2020). Myrkir Músíkdagar 
hefur ekki verið með hátíðina í Hörpu síðan árið 2017 fyrir utan fáeina 
viðburði, og Iceland Airwaves sagði skilið við Hörpu sem tónleikastað árið 
2019 eftir að hafa verið viðskiptavinur hússins frá opnunarári þess 
(Iceland Airwaves, 2019). 

3.5.3. Eðli og tíðni viðburða 

Í skýrslu frá aðalfundi Hörpu þann 9. Apríl 2019 var farið yfir eðli og tíðni 
tónlistarviðburða hússins. Þar kom fram að árið 2018 hafi 34% viðburða 
verið tónleikar og listviðburðir, 9% viðburða verið tónleikar 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 56% viðburða verið tengdir ráðstefnum, 
fundum og ferðamennsku, og 1% viðburða verið á vegum Íslensku 
Óperunnar (Harpa tónlistar-, og ráðstefnuhús, 2019). 
 Viðburðir á tónlistarsviði 2018 skiptust niður í sígilda og 
samtímatónlist (25%), popp og rokk (23%), Sinfóníuhljómsveit Íslands 
(22%), jazz (13%), annað (7%), Íslensku óperuna (3%), uppistönd (3%), 
kóra (2%) og lúðrasveitir eða stórsveitir (2%). Á ráðstefnusviði skiptust 
viðburðir árið 2018 niður í fundi (40%), veislur (27%), ráðstefnur (19%), 
móttökur (6%), annað (5%), sýningar (2%) og útskriftir (1%). (Harpa 
tónlistar-, og ráðstefnuhús, 2019). 
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 Þegar viðburðadagatal Hörpu á tónlistarsviði er skoðað frá árunum 
2018 til 2019 má sjá eftirfarandi tölur:   
 

Tónlistartengdir viðburðir á dagatali Hörpu 2019*  

*ekki eru teknir með í töflu viðburðurinn Iceland in a Box sem var 
myndbandssýning í opnu rými ætluð sem landkynning. Viðburðurinn var 
skráður á dagatal nær daglega frá október 2019. 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní 

15 28 29 31 28 41 

  
    

  

Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember 

9 37 31 32 35 41 

            

 
Samtals voru 357 tónlistartengdir viðburðir skráðir á dagatalið 2019. 
(Harpa, dagatal 2019) 
 

Tónlistartengdir viðburðir á dagatali Hörpu 2018 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní 

31 18 30 27 19 25 

  
    

  

Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember 

60 27 26 33 23 44 

            

 
Samtals voru 363 tónlistartengdir viðburðir skráðir á dagatal Hörpu 2018. 
Ekki eru til haldbær opinber gögn um eðli og tíðni viðburða Hörpu sem 
tengjast efnahagslífi, þar sem bróðurpartur þeirra viðburða eru 
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einkaviðburðir. (Harpa tónlistar-, og ráðstefnuhús, 2019)(Harpa tónlistar-, 
og ráðstefnuhús, 2018). 

Í nýjasta ársreikningi Hörpu frá árinu 2018 kemur fram að árlega 
séu haldnir um 1.500 viðburðir innan Hörpu, þar af 777 listviðburðir, þ.e. 
tónleikar, leiksýningar og listsýningar, og þar af voru tónleikar 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands 100 talsins. Það gefur að listviðburðir árið 
2018 áttu að hafa verið 677 talsins. Á árinu 2018 fóru svo fram samkvæmt 
ársreiningi 848 viðburðir í húsinu sem tengdust ráðstefnuhaldi og 
ferðamannaiðnaði (Harpa tónlistar-, og ráðstefnuhús, 2019). 
Rekstrarfélagið Hörpustrengir var stofnað árið 2013 í þeim tilgangi að 
halda utan um valda viðburði sem marka spor í íslensku tónlistar-, og 
menningarlífi, og yrðu ekki að veruleika nema fyrir tilstuðlan félagsins. 
Félagið sér um viðburði með völdum samstarfsaðilum og gætir þess að 
standa ekki í samkeppni við aðra notendur hússins og aðra 
viðburðarhaldara (Harpa:Hörpustrengir, 2020). 
 

3.7. Samanburður 

Harpa er tónlistarhús á heimsmælikvarða og hlaut meðal annars hin virtu 
byggingarlistaverðlaun Mies van der Rohe árið 2013. Til verðlaunanna 
voru tilnefndar 350 byggingar frá 37 Evrópulöndum og með sigrinum er 
ljóst að Harpa stendur í fremstu röð hvað varðar tónlistarhús Evrópu 
(Harpa:Verðlaun, 2020). 

En þó að Harpa sé einsdæmi á heimsmælikvarða hvað varðar 
byggingu er hún einnig einsdæmi þar sem hún hefur alla þá burði sem 
nútíma tónlistarhús stórborga þurfa að skarta, þrátt fyrir að vera staðsett 
í Reykjavík sem hýsir þegar þetta er ritað 126.041 manns 
(Reykjavíkurborg, 2020). Við gerð rekstarmódels tónlistarhússins er því 
ekki hægt að bera reksturinn saman við tónlistarhús í milljónaborgum eða 
við hús í samfélögum eins og Bandaríkjunum sem er stýrt með 
hæfnismódelinu sem skýrt var frá í fjórða kafla.  
Við undirbúning byggingar tónlistarhúss skoðuðu fulltrúar Austurhafnar 
og eigendur ýmis tónlistar-, og ráðstefnuhús sem viðmið byggingar og 
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samanburð. Byggingar sem töldust ákjósanleg viðmið við byggingu 
tónlistarhúss í Reykjavík voru tónlistarhúsið DR í Ørestad, tónlistar-, og 
ráðstefnuhúsið í Luzern eftir Atelier Jean Nouvel, tónlistarsalurinn í Den 
Sorte Diamant eftir Schmidt Hammer Lassen og óperuna í 
Kaupmannahöfn eftir Henning Larsen Arkitekta, en þeir eru einnig 
hönnuðir Hörpu ásamt Batteríið Arkitektar og Ólafi Elíassyni, og var 
vitnað í óperuhúsið sem viðmið í samningum (Íslenskir aðalverktakar, 
2015). Hljóðhönnuðir hússins hétu Artec Consultants, sem heita í dag 
Arup, og höfðu á undan Hörpu hannað hljómburð í húsum eins og 
menningar-, og ráðstefnumiðstöðinni Lucerne í Sviss, þjóðartónleikahúsið 
Béla Bartók í Búdapest, tónlistarhúsið Lahti í Finnlandi, Sala São Paulo í 
São Paulo og djasstónleikasal í Lincoln-miðstöðinni í New York (Arup, 
2020). 

Þegar Harpa er borin saman við óperuhúsið í Kaupmannahöfn er 
gæði og umfang bygginganna mjög sambærilegt, þó að óperuhúsið sé um 
fjórðungi stærra en Harpa. Óperuhúsið stendur, líkt og Harpa, við sjóinn, 
og innviði bygginganna eru keimlík. Ekki er um að villast að húsin hafi 
verið hönnuð af sömu aðilum þegar þau eru skoðuð saman (Henning 
Larsen, 2020). 
 Það fyrsta sem fram kemur við leit að upplýsingum um danska 
óperuhúsið eru upplýsingar um tónlist, óperu, listrænan stjórnanda og 
ljósmyndir af sýningum hússins (The Royal Danish Opera, 2020.) Þegar 
leitað er á sama hátt að upplýsingum um Hörpu kemur fyrst upp að 
Harpa bjóði upp á nýja möguleika á vettvangi menningar-, og ráðstefna í 
húsi sem býður upp á flott útsýni yfir Norður-Atlantshaf og sé tilvalinn 
áningarstaður fyrir ferðamenn (Harpa, 2020). Þegar þetta er ritað er 
enginn í stöðu listræns stjórnanda í Hörpu, né tónlistarstjóra 
(Harpa:Staff, 2020). 
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3.8. Rekstrareðli og gjöld Hörpu 

Þegar þetta er ritað er Harpa í eigu ríkisins (54%) og Reykjavíkurborgar 
(46%) og er rekið undir félaginu Harpa tónlistar-, og ráðstefnuhús ohf. Kt 
660805-1250. Árið 2012 voru rekstrarfélög Hörpu sett saman í eitt 
opinbert hlutafélag (Morgunblaðið, 2012.)  

Í eigendastefnu Hörpu kemur fram að hlutverk hennar sé að vera 
vettvangur fyrir tónlistar-, og menningarlíf sem og hvers konar 
ráðstefnur, fundi og samkomur, innlendar og erlendar. Auk þess eigi húsið 
að vera miðstöð mannlífs fyrir alla landsmenn í miðborg Reykjavíkur og 
áfangastaður innlendra og erlendra ferðamanna sem vilja kynna sér 
bygginguna; þjónustu, arkitektúr og listaverk hennar.  Í stefnunni er tekið 
fram að markmið eigendanna sé að efla íslenskt tónlistar- og 
menningarlíf, styrkja stöðu Íslands á sviði ráðstefnuhalds og 
ferðaþjónustu og stuðla að öflugu mannlífi í miðborginni. Til að ná fram 
þessum markmiðum er í stefnunni bent á að félagið leigi út rými til 
tónlistarviðburða, ráðstefnuhalds og funda eða tengdrar starfsemi á 
samkeppnishæfu verði, með því að standa fyrir samstarfsverkefnum og 
eigin verkefnum eftir því sem rekstur félagsins leyfir og með því að 
skipuleggja aðra starfsemi í húsinu eins og veitingarekstur og verslun. 
Tekið er fram í stefnunni að rekstur hússins eigi að standa undir sér svo 
ekki þurfi frekari opinber framlög en nefnd voru í verkefnissamningi 
eigenda. (Eigendastefna, 2020) 
 Salir Hörpu sem henta tónlistarflutningi eru fjórir talsins. Fimmta 
svæðið, Björtuloft, sem er á sjöundu hæð hússins, er fremur hugsaður fyrir 
veislur og einkasamkvæmi. Hann er á tveimur hæðum og með útsýni út á 
haf, borg og Esju, og rúmar 200-350 manns. Stærsti salur og stjarna 
hússins er án efa salurinn Eldborg, en hann getur hýst 1.800 gesti og er 
1.008 fermetrar, með 23 metra lofthæð. Salurinn er með hallandi gólfflöt 
og er sérhannaður fyrir hljómburð, en loft, hurðar og veggir eru 
stillanlegir til að skapa þann óm í rýminu sem hentar best hverju sinni. 
(Harpa: Tónlistar-, og ráðstefnuhús).  
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Silfurberg er salur sem er nýttur í ráðstefnur og rafmagnaða 
tónleika, en hann rúmar 750 manns í sæti. Hann er útbúinn fellivegg um 
sig miðjan sem býður upp á þann möguleika að skipta honum í 2 rými sem 
hýsa þá hvor um sig 325 gesti. Norðurljós nefnist systursalur Silfurbergs, 
en hann hýsir 450 gesti og er aðgengilegur frá Silfurbergi, en hann er 
ætlaður fyrir tónlist eins og stærri kammersveitir, djass-, og kórflutning 
(Harpa:Salir, 2020). Kaldalón nefnist svo 195 gesta salur á fyrstu hæð 
hússins, en heildarsamtök atvinnutónlistarmanna, Samtónn börðust fyrir 
að fá hann áður en framkvæmdum lauk á húsinu, og voru mest í forsvari 
fyrir þeim sal, sem ekki var gert ráð fyrir í upphafi framkvæmda. Þessi 
hópur fólks hafði miklar áhyggjur af því að íslenskur tónlistarflutningur 
og fjölbreytni hefði ekki nægilegt aðgengi að húsinu væri þar enginn salur 
sem rýmdi færri en 450 gesti. Loks var Kaldalóni bætt við sem sal 
ætluðum tónlist, grasrót, kvikmyndasýningum, ráðstefnum, fundum og 
fyrirlestrum (Harpa:Salir, 2020). 
 Verð á leigu salanna er breytilegt og fer eftir sal og eðli viðburðar. 
Hljóðkerfi og ljósabúnaður er innifalinn í verðinu á leigunni, en greiða 
þarf aukalega fyrir tækniþjónustu og mannskap til að keyra búnað og 
hljóð. Innifalið í salaleigunni er hefðbundin öryggisgæsla og sviðsstjóri. 
Auk greiðslu til tæknimanna, ljósamanna og hljóðmanna þarf einnig að 
greiða aukalega fyrir hljóðfæri, magnara, sviðspalla, veitingar, 
öryggisgæslu, skjávarpa, upptökur og auglýsingar. Ekki er heimilt að 
koma inn í salina með eigið hljóðkerfi, viðbótarhljóðkerfi, ljósabúnað, 
viðbótarljósabúnað, veitingar, hljóðupptökubúnað, myndupptökubúnað 
eða auglýsingar, heldur þarf að kaupa þessa þjónustu í gegnum Hörpu ef 
notast skal við slíkt. Salaleiga á Eldborg m/vsk er 1.563.000 kr, Silfurberg 
er á 535.000 kr., Norðurljós á 377.500 kr., og Kaldalón leigist á 155.000. 
Leiguverðið miðast við stakann viðburð, en sé viðburður endurtekinn 
samdægurs fellur viðbótarálag á reikninginn sem nemur helming 
salaleigunnar. (Harpa:Salir, 2020). 
 Heildarvelta miðasölu árið 2018 nam 1.400 milljónum króna. Í 
ársreikningnum kemur fram að beint framlag eigenda til rekstrar nam 
400 milljónum króna það árið og lækkaði um 50 milljónir milli ára. Einnig 
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kemur fram að þrátt fyrir rekstrarframlag eiganda hafi milli áranna 2017 
og 2018 verið 461,5 milljóna króna tap í heildarstarfsemi hennar, sem er 
mikil aukning frá 243,3 milljóna króna tapi árið 2017. Ástæðan fyrir þessu 
aukna rekstrartapi er rekið til hækkunar á verðbótum og 
fjármagnsgjöldum á milli ára um 253 milljónir króna. Þetta gerðist í 
kjölfar hækkunar á höfuðstól skuldabréfaláns sem tekið var til að 
fjármagna byggingu hússins og ljóst er að tapið mun verða sífellt meira á 
næstu árum ef engin breyting mun eiga sér stað (Harpa tónlistar-, og 
ráðstefnuhús, 2018).  
 

“Reksturinn stendur ekki undir þessum álögum” - Halldór 
Guðmundsson, fyrrum forstjóri Hörpu, um rekstur hússins í 
samhengi fasteignagjalda þess. (Kjarninn, 2016) 

 
Rekstrargjöld Hörpu skiptast niður í húsnæðiskostnað, laun, aðkeypta 
þjónustu og annan rekstrarkostnað. Húsnæðiskostnaður er hæstur, en 
hann nam í síðasta ársreikningi rúmar 596 milljónir og skiptist í 267,2 
milljónir í fasteignagjöld og 328.8 milljónir í annan húsnæðiskostnað 
(Harpa tónlistar-, og ráðstefnuhús, 2018). Til að setja þessi fasteignagjöld í 
samhengi við aðrar byggingar má nefna að Harpa greiðir hærri 
fasteignagjöld en álverið í Straumsvík, sem er sjö sinnum stærra en 
tónlistarhúsið. Einnig má benda á að fasteignamatið á Hörpu er það sama 
og á verslunarmiðstöðinni Smáralind, eða um tæpir 18 milljarðar, þó svo 
að Harpa sé 30.000 fermetrar (42.000 með bílakjallara meðtöldum) á 
meðan Smáralind er rúmlega 64.000 fermetrar (RÚV, 2019). 
 Fasteignagjöld greiðast í borgarsjóð. Reykjavíkurborg leggur þannig 
fasteignagjöld á Hörpuna á sama tíma og hún er annar eigandi hennar. 
Fjármagni er því dælt í rekstur hússins að einhverju leiti til þess eins að 
vera greitt til baka, og hefur verið þannig háttað frá upphafi starfsemi 
Hörpu. Í sama mánuði og starfsemi hússins hófst, maí 2011, tilkynnti 
Þjóðskrá Íslands rekstrarfélagi Hörpu að fasteignamat hússins væri 17 
milljarðar fyrir árið 2012, en þar var miðað við byggingarkostnað. 
Fasteignagjöldin sem Harpa þurfti að greiða Reykjavíkurborg vegna þess 
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árs voru þannig 355 milljónir króna, og síðan þá hafa árleg fasteignagjöld 
verið sambærileg þeirri upphæð, þrátt fyrir tilraunir Hörpu til að taka upp 
málið fyrir dómstólum (Kjarninn, 2016). 
Fasteignagjöldin sem leggjast á starfsemi Hörpu hafa valdið ágreiningi frá 
upphafi. Í bland við háan rekstrarkostnað og of litla framlegð af starfsemi 
hafa þau ollið því að greiðslustaða Hörpu hefur verið þung um árabil. 
Stjórnendur Hörpu taka fram í nýjasta ársreikningi að rekstur Hörpu beri 
ekki gjöldin af fasteigninni og óskuðu eftir endurmati á fasteigninni, sem 
var hafnað. Þrátt fyrir að samstæðan hafi ítrekað kært fasteignamat 
Þjóðskrár Íslands á síðustu árum hefur grunnmódelinu fyrir rekstur 
tónlistar-, og ráðstefnuhússins ekki verið breytt (Harpa tónlistar-, og 
ráðstefnuhús, 2018). 

Þjóðskrá Íslands birti nýtt fasteignamat fyrir Hörpu árið 2016, á 
grundvelli dóms Hæstaréttar, sem byggði á formúlu eða svokallaðri 
tekjuaðferð til að reikna út mat á tónlistar-, og ráðstefnuhúsum (Kjarninn, 
2016). Stjórnendur Hörpu töldu Þjóðskrá hafa ofmetið tekjur af 
fasteigninni og bentu á ósamræmi milli fasteignamats Hörpu annars 
vegar og annarra tónlistar-, eða ráðstefnurýma í Reykjavík hins vegar 
(RÚV, 2019). Fasteignamatið var lægra en fyrra mat og gerði það að 
verkum að Harpa átti inni fjárhæðir vegna ofgreidda fasteignagjalda, en 
stjórn hússins, undir stýringu þáverandi forstjóra Hörpu, Halldórs 
Guðmudssonar, taldi matið fyrir 2017 enn of hátt og áfrýjaði því þar sem 
hann taldi nýja matið ekki vera í neinu samræmi við dóm Hæstaréttar 
(Kjarninn, 2016).  

Samkvæmt ársreikningi 2018 var fasteignamat Hörpu ennþá hærra 
en upphafleg áætlun um rekstur gerði ráð fyrir, og telja stjórnendur 
hennar reksturinn ekki geta staðið undir kostnaði. Eigendur Hörpu 
samþykktu samkvæmt fjárlögum ríkisins og fjárhagsáætlun 
Reykjavíkurborgar að veita Hörpu 450 milljóna króna rekstrarframlag á 
árinu 2019, sem skipt verður niður á mánaðarlegar innborganir. Má því 
segja að eigendur séu að setja fjármagn í rekstur hússins, sem þeir fá svo 
til baka (Harpa tónlistar-, og ráðstefnuhús, 2018). 
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Í þessum kafla höfum við farið yfir undirbúning og byggingu 
tónlistarhússins Hörpu og farið yfir upprunaleg áform skipuleggjenda 
varðandi byggingu og starfsemi. Rýnt var í áhrif efnahagshruns á 
framvindu framkvæmda og eðli tónlistarhússins og rekstrareðli Hörpu 
skoðað. Farið var yfir þann tónlistarflutning sem á sér stað í húsinu, sem 
og sali hússins. Sinfóníuhljómsveit Íslands var tekin fyrir, og Harpa var 
sett í samhengi við aðrar menningarstofnanir. Í næsta kafla verður farið 
yfir ólík menningarmódel, skoðuð verður reykvísk menningarstefna og 
íslensk menningarvitund skilgreind, í þeim tilgangi að staðsetja 
tónlistarhúsið Hörpu innan íslensks menningarumhverfis.  
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4. Menningarumhverfi  

4.1. Verndarar lista 

Listir og menning hafa frá miðöldum notast við fjárhagslegan stuðning frá 
háttsettum aðilum samfélaga, svokallaðra verndara (e. patrons) lista. 
Ásamt því að vera virkir listaneytendur hafa verndarar átt það til að stýra 
með fjárvaldi sínu innihaldi og umgjörð lista (Cochrane, 2020). 
Aristóteles skilgreindi stöðu verndarans þegar hann aðgreindi 
listamanninn og listaverkið frá verndaranum, og sagði að þó að hann, 
verndarinn, leggi fram stuðning til framleiðslunnar á listinni sem 
upphefur hann yfir stöðu kaupanda eða njótanda listarinnar, að þá er 
jafnvægið milli verndara og listamanns aldrei jafnt, og getur það skapað 
mikla togstreitu (National gallery of art, 2020). 
Þó sárt sé að segja að verndun (e. partonage) á sviðum lista tengist auði, 
titlum, valdabaráttu og áróðri, þá er í flestum tilfella raunin sú að 
listamenn þarfnist valdamikilla tenginga til að koma list sinni á framfæri, 
og valdir listamenn hafa gegnum tíðina verið háðir verndurum hvað 
varðar húsnæði, lifibrauð og vinnurými, hvort sem það var við hirðina, 
kirkju eða í formi listamannalauna (Cochrane, 2020). Þó að tímar hafi 
breyst og heimurinn með, er augljóst að frá miðöldum hafi stjórnendur 
samfélaga séð hag í því að styrkja og halda uppi vinnu og þróun á sviðum 
lista og menningar. Í Evrópu tók vald aristókrata yfir valdi kirkjunnar 
sem verndarar menningar og lista í kring um 1300, því næst 
konungshirðirnar eftir 1600 og loks borgarastéttin á 18. og 19. Öld. 
Umsvif ríkis og borga jukust heilmikið eftir síðari heimstyrjöld, og 
fyrirtæki og auðkýfingar fóru að leggja sitt af mörkum undir lok 20. 
Aldarinnar (Valtýsson, 2010). 
Hið opinbera spilar stórt hlutverk í listum og menningu hins vestræna 
heims, áður fyrr í formi fjárveitinga kirkju og aðals til kristilegra eða 
konunglegra lista, en í seinni tíð hefur athygli verið vakin á því að listir 
styðja við menntun, vinnuafl, og þróun skapandi greina. Fjárveitingar til 
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lista styrkja efnahaginn með því að auka ferðamennsku, lífga upp á 
borgarkjarna og laða að sér viðskipti og vinnuafl (Chong, 2010).  

4.2. Ólík menningarmódel 

Samkvæmt Bjarka Valtýssyni í bókinni Íslensk menningarpólitík frá árinu 
2010 má skipta menningarmódelum niður í fernt, og nefnir hann þau 
hæfnismódelið, velunnaramódelið, arkitektamódelið og 

verkfræðingamódelið. Hann tekur þó fram að ekkert þessara módela 
fyrirfinnist í fullkomlega hreinu formi, þar sem ólík þjóðfélög 
forgangsraða, skipuleggja og framkvæmda menningarstefnur eftir eigin 
hentugleik og segir hann áhrif ríkis, menningariðnaðar, listamanna, 
menningarstofnana og almennings mismunandi sterk. Því myndast einnig 
landfræðilega afmörkuð módel. Hér á eftir verða módelin fjögur skilgreind, 
og síðan verður rýnt í það módel sem talið er lýsa íslenskri 
menningarstefnu; Norðurlandamódelið. 

Hæfnismódelið á við þegar afskipti ríkis og borgar af menningu eru 
nánast engin, og byggir módelið því á markaðsöflum. Til að styðja við 
menningu og listir er notast við skattafrádrátt, og því er módelið háð 
smekk og forgangsröðun einkafyrirtækja, stofnana og einstaklinga sem 
fjárfesta í list. Módelið getur leitt til fjölbreytni í listum ef fyrirtæki og 
einkaaðilar sem fást við fjárstyrkingu lista og menningar búa yfir 
upplýstum og framúrstefnulegum hugsunarhætti hvað varðar listir. Galli 
módelsins er sá að tískustraumar geta haft mikil áhrif á fjármögnun 
listanna og leiðir til þess að fagfólk og sérfræðingar í menningu og listum 
falla í skuggann af þeim straumum. Annar galli er sá að hæfnismódelið 
inniheldur ekkert öryggisnet fyrir listafólk, heldur eru þau háð sveiflum 
markaðarins. Því gæti hæfnismódelið orðið til þess að listafólk leitist eftir 
að framleiða þar sem hæfir tískustraumum og markaði, en sú þróun gefur 
til kynna einsleitni og innihaldsleysi innan listræns framboðs (Valtýsson, 
2010). 

Velunnaramódelið byggir á meiri aðkomu ríkis og borgar heldur en 
Hæfnismódelið. Í velunnaramódelinu er fjárhagslegur rammi og 
heildarmarkmið  úthlutana til menningar og lista ákveðinn af opinberum 
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nefndum. Því næst taka nefndir, sem skipaðar eru fagfólki úr hverri lista, 
og menningargrein fyrir sig, endanlegar ákvarðanir um úthlutanir 
fjármagns með tilliti til gæða og virkni þess listafólks eða 
menningarstofnana sem eiga í hlut. Þetta fyrirkomulag er ætlað til að 
hlúa að listrænu frelsi gegnt samfélagskerfum og koma í veg fyrir of sterk 
opinber áhrif á listir og menningu, og er þetta kallað því tormælta orði 
armslengdarákvæðið (e. arm‘s length) (Labarre, 2019). 

Arkitektamódelið er líkt velunnaramódelinu en styðst þó í meiri 
mæli við mannfræðilega menningarhugtakið með undirstrikun á jákvæð 
áhrif sköpunar og listneyslu. Módelið einkennist af velferðarpólitík og 
metur list út frá kröfum samfélagsins frekar en út frá gæðum. Hér er 
armslengdarákvæðið notað á virkan hátt og listir eru fjármagnaðar af 
menningarmálaráðuneytum, en fjármagninu er dreift af 
hagsmunasamtökum listamanna, sérfræðingum og starfsfólki ráðuneyta. 
Gætt er að því að listamenn og hagsmunasamtök þeirra eigi fleiri 
nefndarmeðlimi heldur en pólitíska hliðin. Frakkland, Holland og 
Norðurlandaþjóðirnar styðjast við arkitektamódelið. 

Verkfræðingamódelið á rætur að rekja til kommúnistaríkja, þar með 
Sovétríkjanna, og einkennist það af ríkisforræði þar sem ríkið á og 
stjórnar allri framleiðslu og þróun á list og menningu landsins, og stýrir 
henni sér í hag. Módelið lokar á sjálfstæða listsköpun og má sjá sem 
kúgun kerfiseinda í garð skapandi lífheims. Birtingarmyndir lista úr 
verkfræðingamódelinu eru, eins og gefur að skilja, einsleitar (Valtýsson, 
2010). 

4.2.1. Norðurlandamódelið 

Menningarmódel Norðurlandanna tilheyrir arkitektamódelinu en hefur 
þróað með sér sín sérkenni og aðgreinist þannig öðrum löndum sem 
styðjast við módelið, eins og Frakkland og Holland. Norðurlandamódelið 
inniheldur beinar launagreiðslur til einstaka listamanna í formi 
listamannalauna, en í öðrum löndum sem notast við arkitektamódelið 
renna slíkar opinberar greiðslur til listhópa, stofnana eða verkefna, en 
ekki til einstaklinga. Módelið leggur áherslu á jafnrétti og jafnt aðgengi að 
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menningu og listum, og armslengdarákvæðið er notað en mótað milli 
menningaryfirvalda og hagsmunasamtaka listamanna.  

Bjarki Valtýsson nefnir áhugaverðan punkt varðandi 
Norðurlandamódelið í bók sinni Íslensk menningarstefna, en hann nefnir 
að kerfisþættirnir tveir, ríki og markaður, lendi í hagsmunaárekstrum í 
módelinu, og berjist um menningarleg yfirráð almannasviða og lífheims, 
vegna þess að reynt er að dreifa jákvæðum andlegum og fjárhagslegum 
hliðarverkunum í öll lög samfélagsins. Markaðurinn sækist eftir 
fjárhagslegum gróða á meðan ríkið leitast eftir menningarlegri stýringu og 
þjóðarvitund. Menningarstefna ríkjanna á það því til að leitast eftir að 
halda samfélaginu í þjóðmenningarlegum skorðum með 
þjóðmenningarlegum gildum í stað þess að upplýsa samfélag kerfisbundið 
og á opinn hátt. Hann nefnir að gott dæmi um þetta sé að áhersla allra 
Norðurlandanna sé á uppbyggingu þjóðlegrar sjálfsvitundar (Valtýsson, 
2010). 

4.3. Íslensk menningarvitund 

Það eru örlög Íslendinga að vera skapandi þjóð. Þeir voru rifnir upp 
úr heimkynnum sínum, settur niður á óþekktri reikistjörnu og 
þurftu að hafa fyrir því að búa allt til upp á nýtt. Taka upp úr 
töskum hugans: trú, siði, skáldskap, ættfræði og örnefni. - (Pétur 
Gunnarsson, Fréttablaðið, 5. mars 2010) 

 
Frá tímum Fjölnismanna virðist íslensk menningarvitund virðist 

einkennast að vissu leyti af þjóðerniskennd og náttúrudýrkun. 
Fjölnismenn lögðu mikla áherslu á þjóðerniskennda föðurlandsást og 
þjóðararf Íslands og íslenskunnar til að sporna gegn niðurlægingunni sem 
nýlendustefna Dana kallaði yfir þjóðina. Frá sjálfstæði Íslendinga hefur 
íslensk menningarvitund ekki brugðið mikið út frá þessari 
þjóðernishyggju, náttúrudýrkun og varnarviðbrögðum til að sporna gegn 
erlendum menningaráhrifum. Þessir eiginleikar virðast stöðugt skjóta upp 
kollinum, hjá listamönnum í formi andagiftar, en hjá menningarstefnu 
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yfirvalda er þjóðernishyggjan oft í búningi viðbragða við ytra áreiti 
(Kvaran, 2007). 

Þar má nefna að áherslur yfirvalda á framleiðslu íslensks 
sjónvarpsefnis og útsendinga í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar var 
viðbragð við hræðslu vegna áhrifa þeirrar “lágmenningar” sem bandarískt 
sjónvarpsefni innihélt. Ætla mætti að áherslur á þjóðlega framleiðslu á 
sviðum miðlunar sem þessari væru til að efla menningu og menntun 
alþýðu, en svo virðist ekki hafa verið raunin. Sem annað dæmi um þróun 
menningarvitundar Íslendinga í formi viðbragða við ytra áreiti er þegar í 
kjölfar internetsins tók við metnaðarfullt átak yfirvalda við að varðveita 
íslenska tungu. Átakið stuðlaði að aukinni varðveislu og framleiðslu 
íslenskra bókmennta, áherslu á sköpun nýyrða, auknu læsi og þýðingum. 
Síðan þá hefur í öllum menningarstefnum Reykjavíkurborgar varðveisla 
íslenskrar tungu verið eitt aðalatriðanna (Valtýsson, 2010). 

Árið 2000 var Reykjavík valin ein menningarborga Evrópu, og það 
varð til þess að borgin innleiddi í fyrsta sinn menningarstefnur og tók 
stakkaskiptum í þróun sinni á íslenskri menningarvitund. Á fyrsta fundi 
stjórnar menningarborgarinnar og þáverandi borgarstjóra, Ingibjargar 
Sólrúnar Gísladóttur árið 1997 var tekið fram að markmið borgarinnar 
með verkefninu ætti að vera í tengslum við að auka hlut menningar í 
starfsemi borgarinnar, að efla starf og sköpun á sviði menningar, að vekja 
athygli á Íslandi, Reykjavík og íslenskri menningu meðal annarra þjóða, 
að setja nýjar áherslur í landkynningu og ferðaþjónustu. Borgarstjóri tók 
fram að í kringum menningarborgir Evrópu myndaðist oft 
“menningartúrismi” og þörf væri á að markaðssetja íslenska menningu 
fyrir erlenda grundu og vekja Íslendinga til umhugsunar um stöðu eigin 
menningar í alþjóðlegu samhengi. Ingibjörg Sólrún lagði áherslu á að 
íslensk menning þyrfti heimili og sagðist vonast til að Reykjavík sem 
Menningarborg Evrópu myndi ýta á eftir hugmyndum um byggingu 
tónlistarhúss (Morgunblaðið, 1997).  

Í Menningarborginni var íslensk náttúra í hávegum höfð hvað 
varðar markaðssetningu, sem dæmi var notast við yfirskriftina menning 

og náttúra (e. next door to nature) en hún var gagnrýnd fyrir að benda á 
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að íslensk menning þyrfti náttúrulegt viðskeyti sökum innihaldsleysis 
(Valtýsson, 2010). Þá framþróun sem varð á íslenskri menningarvitund og 
markaðssetningu á Reykjavík sem menningarborg eftir aldamótin virðist 
vera hægt að rekja beint til  Menningarborgarinnar 2000 og viðbragða 
stjórnvalda við pressu af hálfu Evrópusambandsins.   

Samkvæmt nýjustu menningarstefnu Reykjavíkurborgar hefur 
orðið þróun á þeirri þjóðernislegu menningarvitund sem hefur einkennt 
íslenska list og menningu frá upphafi, en það má sjá í auknum áherslum 
Reykjavíkurborgar á aðgengi, þátttöku og fjölbreytileika þeirra sem 
stunda lista-, eða menningarneyslu í borginni, en sú þróun er kærkomin, 
þar sem um 10% af Reykvíkingum eiga rætur sínar að rekja til annarra 
landa og tengja því engan veginn við þá þjóðernisupphafningu er virtist 
einkenna íslenska menningarstefnu (Hagstofa Íslands, 2017).  
Reykjavíkurborg undirstrikar þetta í 5. kafla nýjustu menningarstefnu 
sinnar sem nær yfir árin 2014-2020, og skorar á stjórnendur og 
aðstandendur menningarstarfsemi á þeirra vegum að vera vakandi fyrir 
fjölbreytileika íbúa og að taka tillit til og fagna margbreytileikanum. Í 
næsta kafla verður menningarstefna Reykjavíkurborgar skoðuð.  
 

4.4. Rýnt í menningarstefnu Reykjavíkurborgar 

Í þessum kaflalið skal skoðuð menningarstefna Reykjavíkurborgar fyrir 
árin 2014-2020, auk þess að rýnt verður í breytingar frá fyrri stefnum og 
því næst verður tónlistarhúsið Harpa skoðað í ljósi ríkjandi 
menningarstefnu borgarinnar. 

Menningarstefnur eru mjög nýleg fyrirbrigði í íslenskum 
stjórnmálum, en fyrsta menningarstefna Reykjavíkurborgar var samþykkt 
í borgarráði þann 11. desember árið 2001 (Reykjavíkurborg, 2014). Með 
aðrar borgir sem fyrirmyndir settu listamenn, fræðimenn, 
stjórnmálamenn, embættismenn og aðrir samstarfsaðilar saman stefnuna, 
sem gekkst undir lítilsháttar endurskoðun árið 2003, en hélst þar til ný 
stefna kom út árið 2009 sem gilti til 2012. Hún var samþykkt í 
borgarstjórn þann 16. júní 2009 og fékk titilinn “Menning er mannrækt”. 
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Vinna við núverandi stefnu hófst árið 2012 og var stýrt af Einari Erni 
Benediktssyni, þáverandi formanni menningar-, og ferðamálaráðs, Ósk 
Vilhjálmsdóttur, Davíð Stefánssyni, Svanhildi Konráðsdóttur sviðsstjóra 
menningar-, og ferðamálasviðs og Signýju Pálsdóttur skrifstofustjóra 
menningarmála. (Reykjavíkurborg, 2008). 

Í menningarstefnunni sem er nú við gildi er tekið fram að helstu 
breytingar hennar frá fyrri skýrslum sé tenging markmiða við aðgerðir í 
menningarmálum á vegum borgarinnar, þar sem stefnunni fylgir 
aðgerðaráætlun sem er uppfærð árlega. Núverandi menningarstefna sem 
gildir 2014-2020 ber titilinn “Menning er mannréttindi” og var samþykkt 
af menningar-, og ferðamálaráði þann 28. apríl, af borgarráði þann 8. maí 
og í borgarstjórn þann 20. maí 2014. (Reykjavíkurborg, 2014). 
Í stefnunni er kynnt svokallað leiðarljós stefnunnar, en það er að 
Reykjavík gegni menningarlegu forystuhlutverki, að sjálfsmynd 
borgarinnar byggi á skapandi hugsun, frumkvæði og menningararfi í 
samspili við alþjóðlegar stefnur og strauma, og að menningarlífið 
einkennist af metnaði, fjölbreytni, samvinnu og virkri þátttöku íbúa og 
gesta. Í stefnunni sjálfri er meginmarkmiðum skipt niður á 9 áherslumál, 
en þau eru Auðlind, Börn og menningaruppeldi, Menningarstofnanir 

Reykjavíkurborgar, Listir, Aðgengi og þátttaka, Umhverfi og saga, 
Alþjóðleg menningarborg, Menning í stafrænum miðlum, og Þáttur 

menningar í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. 
Í áherslumálinu auðlind er strax tekið fram í fyrstu línu að 

markmið sé að Reykjavík rækti menningarlega sjálfsmynd sína. Það gæti 
skilst einnig sem þróun á menningarvitund reykvísks samfélags. Þar 
kemur einnig fram að markmiðið sé að skapa svigrúm í borginni fyrir 
óvænta þróun og kraftmikinn vöxt á sviðum menninga og lista. Það 
svigrúm hefur ekki orðið innan tónlistarhússins, þar sem síðan 2014 hefur 
listræn stjórnun, fjölbreytni og nýsköpun þurft að víkja fyrir viðburðum 
tengdum efnahagslífi, vegna kapphlaups rekstrarfélags Hörpu við að eiga 
fyrir fasteignagjöldum hússins. 

Menntun, reynsla og þekking í listum og öðrum skapandi greinum 
er upphafin og metin að verðleikum í menningarstefnunni. Þó virðist 
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þráðurinn í stefnunni, eins og í fyrri menningarstefnum borgarinnar, vera 
sá að leggja mikla áherslu á að setja menningu og listir í búning sem er 
skiljanlegur gagnvart efnahagslífinu. Samfélagsleg umræða um menningu 
og listir á það til að þróast yfir í það hvernig hugtökin líta út á markaði 
eða á blaði, en þetta getur leitt til þess að listamennirnir, listaverkin og 
tilgangur sköpunar í mannlegum samskiptum gleymist eða verður undir í 
orðræðunni. 

Í stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar í menningarsamstarfi 
2013-2020 kemur fram að stafræn miðlun sé mikilvægur þáttur í því að 
gera aðgengi að menningu lýðræðislegri og að í henni felist mikil tækifæri 
til sameiginlegra upplifana sem tengjast menningu og tungumálum 
(Reykjavíkurborg, 2014). 
Skilgreining Reykjavíkurakademíunnar á hugtökunum Menning, 
sérstaða, auðlind, rými, úr menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014-
2020, er eftirfarandi: 
 “Menningarleg auðlind borgarinnar er fólgin í íbúum hennar, einkum 
þeim sem skapa og víkka vitund borgarbúa fyrir hinum ýmsu 
menningarþáttum.”  

Úr þessu má skilja menningarlega auðlind vera fólgna í listafólkinu 
sjálfu, en þetta er einn fárra staða í menningarstefnunni þar sem minnst 
er á listafólkið sjálft.  

Í þriðja kafla menningarstefnu Reykjavíkurborgar 2014-2020 er 
fjallað um menningarstofnanir. Þar er Harpa ekki nafngreind, enda ekki 
skilgreind sem menningarstofnun. Menningarstofnanir borgarinnar eru 
tilgreindar Borgarbókasafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur, 
Menningarmiðstöðin Gerðuberg, og sameinað safn Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur, Minjasafns Reykjavíkur, Viðeyjar og Víkurinnar – 
Sjóminjasafn Reykjavíkur. Markmið stefnunnar í þessum kafla er að 
menningarstofnanir Reykjavíkurborgar gegni fjölþættu hlutverki sínu á 

metnaðarfullan hátt og eru mikilvægur hluti af daglegu lífi íbúa jafnt sem 

gesta borgarinnar. Með svona opið markmið að leiðarljósi er líklegt að 
stofnanirnar hafi á síðustu árum náð settum markmiðum. En seinna í 
kaflanum er ýtt undir það að menningarupplifun sé heildarupplifun þar 
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sem félagsskapurinn, fræðslan, og samræður á eftir skipta mestu máli. Að 
upplifa eitthvað saman sem örvar ímyndunaraflið og leiðir fólk út fyrir 
mörk hversdagsleikans.  

Það er áhugavert að sjá að í síðustu klausu um menningarstofnanir 
í menningarstefnunni kemur fram að menningarstofnanir borgarinnar 

vinna fjölbreytt, markvisst og faglegt starf á sviðum þjónustu, miðlunar, 

rannsókna, söfnunar og varðveislu. Hvergi í þessu niðurlagi stefnunnar 
um markmið borgarinnar á sviðum menningarstofnana er minnst á listir 
eða listafólk. 

Þó er næsti kafli stefnunnar tileinkaður listum, þar sem markmið 
stefnunnar í þeim flokki er að listalífið í borginni einkennist af þrótti og 

metnaði og hefur tækifæri til að vaxa og dafna á eigin forsendum og, að 
skapaðar séu ákjósanlegar aðstæður til listsköpunar. Harpa er ein þeirra 
stofnana sem nýtur fjárframlaga frá Reykjavíkurborg en meðal annarra 
listastofnana sem njóta fjárframlaga, sem eru oftast nýtt til niðurgreiðslu 
á leigu rýma eða húsnæðis, eru Leikfélag Reykjavíkur sem rekur 
Borgarleikhúsið, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Listahátíð í Reykjavík, 
Sjónlistamiðstöðin á Korpúlfsstöðum, Bíó Paradís og Tjarnarbíó. 
Munurinn á sambandi Reykjavíkurborgar og þessa stofnana er þó sá að 
borgin á þær ekki, ólíkt Hörpu, en Reykjavíkurborg er annar eigandi 
hennar, á móti ríkinu.  

Í fimmta kafla menningarstefnunnar, Aðgengi og þátttaka, kemur 
fram að menning, listir og saga geti ýtt undir samkennd og jákvæða 

forvitni um líf og menningu annarra. Í sjötta kafla er svo fjallað um 
umhverfi og sögu, þar sem tekið er fram að mikilvægt sé að ásýnd og 
ímynd Reykjavíkur endurspegli skapandi hugsun íbúa hennar og að 
mannlíf og mannvænt umhverfi sé í fyrirrúmi.  

Í köflum 7 og 8 í nýjustu menningarstefnu Reykjavíkurborgar er svo 
bent á mikilvægi alþjóðleika í menningarborgum og markvissa notkun 
upplýsingatækni til að halda utan um stafræna varðveislu og 
menningarmiðlun. Ýtt er undir það markmið stefnunnar að nýta 
upplýsingatækni á markvissan hátt í stafrænni varðveislu og miðlun 
menningar, og að stuðla að aðgengi, gagnvirkni og öflugri dreifingu 
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menningar með hjálp stafrænna miðla. Í markmiðinu er líka tekið fram að 
ýta undir það að menningarstofnanir Reykjavíkurborgar nýti sér stafræna 
tækni til að auka þjónustu sína með bættu aðgengi, skilvirkari miðlun 
menningar og upplýsinga og möguleikum á að ná til hópa sem áður hafa 
ekki nýtt sér starfsemi þeirra. 

Í lokakafla stefnunnar er sett fram það markmið að skipulag 
menningarmála sé skýrt og stjórnun þeirra markviss, og að aukin áhersla 
verði lögð á samstarfs borgarinnar í menningarmálum innan fagsviða 
hennar, við ríki og aðra sem láta menningarmál sig varða. Þar er tekið 
fram að menning og listir séu í eðli sínu kvik fyrirbæri og að mikilvægt sé 
að skipulag og stjórnsýsla menningarmála taki tillit til þess.  
  Í bland við auknar umræður síðustu tveggja áratuga á skipulag 
menningarmála og skapandi greina hafa einnig aukist skrif og rannsóknir 
á hagrænum áhrifum menningar og lista. Íslensk tónlist hefur skipað sér 
sess sem íslensk útflutningsvara og þjóðarstolt með hjálp heimsfrægðar 
tónlistarfólks eins og Björk og Sigur Rós. Í næsta kafla skulu tekin fyrir 
tvö brautryðjandi íslensk rit sem taka á hagrænum áhrifum skapandi 
greina og tónlistar.  

4.5. Hagræn áhrif tónlistar 

Íslenskir listamenn hafa náð framúrskarandi árangri á alþjóðavettvangi 
og margt þess sem búið er til á Íslandi sem lýtur að hugverki og sköpun 
vekur eftirtekt og hlýtur alþjóðlega viðurkenningu. Hagræn áhrif 
listsköpunar varð þó seint hugtak í samfélagslegri umræðu og oft hafa 
listamenn verið litnir hornauga og taldir sem samfélagslegar afætur sem 
stuðla ekki að verðmætasköpun til landsframleiðslu. Á síðustu áratugum 
hefur verið leitast eftir að skilgreina hagræn áhrif skapandi greina, lista 
og menningar, og þar með talin hagrænu áhrif tónlistar. 

Hagræn áhrif tónlistar eru illmælanleg, líkt og á við um aðrar 
listgreinar, en hafa á síðustu áratugum, samhliða auknum rannsóknum á 
menningarhagfræði og hagfræði skapandi greina, fengið aukna og fyllilega 
verðskuldaða athygli sem partur af efnahagskerfi samfélaga. Erfitt er að 
bera umhverfi íslensks tónlistariðnaðar saman við erlendan, sökum 
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stærðarmunar á markaði, og þar sem rannsókn þessa verkefnis miðar við 
tónlistarflutning á Íslandi, skal í þessum kafla tekin fyrir hagræn áhrif 
tónlistar, á Íslandi. 

Á Íslandi má nefna tvö rit sem hafa hjálpað til við að opna fyrir 
umræðu hagrænna áhrifa tónlistar á Íslandi. Fyrst ber að nefna bók 
hagfræðingsins Ágústs Einarssonar, Hagræn áhrif tónlistar. Þar sýnir 
Ágúst á skipulagðan hátt hvernig hægt sé að meta hversu mikla hlutdeild 
tónlist hefur í hagkerfinu með því að skoða hverju einstaka þættir hennar 
skila til landsframleiðslunnar, þ.e. til verðmætasköpunarinnar 
(Einarsson, 2012). 

Hitt ritið sem ber að nefna í tengslum við vitundarvakningu á 
hagrænum áhrifum tónlistar á Íslandi er skýrsla Dr. Sigrúnar 
Sigurðardóttur og Tómasar Young, Kortlagning á hagrænum áhrifum 

skapandi greina sem kom út árið 2011 og mótaði úttekt á hagrænum 
áhrifum skapandi greina á Íslandi. Í henni er fengist við að skilgreina 
þessa nýju atvinnugreina sem skapandi greinar eru og staðsetja þær og 
gefa vægi í íslensku efnahagskerfi. Í skýrslunni er alþjóðleg skilgreining 
UNESCO og breska menningarmálaráðuneytisins notuð, og byggt er á 
gögnum frá Fjársýslu ríkisins, Sambandi íslenskra sveitafélaga og 
virðisaukaskattsskrám frá tímabilinu 2005-2009. 

 Í skýrslunni kemur fram að skapandi greinar veltu 189.1 
milljörðum á Íslandi árið 2009, og að hlutur hins opinbera er um 12,5% af 
heildarveltu greinanna. Útflutningstekjur skapandi greina voru sama ár 
um 24 milljarðar eða um 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. 
Höfundar skýrslunnar segja veltu skapandi greina hafa haldist nokkuð 
stöðug þrátt fyrir efnahagslega lægð í öðrum atvinnugreinum í kjölfar 
hruns árið 2008, og ítreka að skapandi greinar hafi ótvírætt hagrænt gildi, 
auk þess að hafa menningarlegt gildi, auka áhuga á ferðamennsku og 
bæta lífsgæði landsmanna (Sigurðardóttir, Young, 2011). Skýrslan var 
fyrsta kortlagning á umfangi skapandi greina á Íslandi, og myndaði í 
fyrsta sinn grundvöll fyrir upplýstri ákvarðanatöku um málefni 
greinanna. 
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Skýrslan er mikilvæg viðbót í þann umfangslitla gagnabanka 
Íslendinga af verkfærum sem til staðar eru til hjálpar listum og menningu 
í valdabaráttu sinni fyrir verðskulduðum sess innan samfélagsins sem 
lífsnauðsynjar. Þegar þetta er ritað eru 9 ár síðan skýrslan kom út og því 
er kominn tími á nýja skýrslu sem gefur vísbendingar um hagrænt 
samhengi skapandi greina nútímans. 

Þessi rit, Hagræn áhrif tónlistar og Kortlagning á hagrænum 

áhrifum skapandi greina hafa opnað fyrir nýtt tímabil í íslensku 
menningarlífi og lyft skapandi greinum og tónlist á stað sem stuðlar að 
aukinni samfélagslegri viðurkenningu um mikilvægi greinanna.  

4.6. Fjárlög til menningarmála 

 Úr mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2008: 
  

Þar sem menning er ein helsta driffjöður þróunar verður að telja 
menningarlega þætti þróunar jafngilda hinum efnahagslegu sem 
einstaklingar og þjóðir hafi grundvallarrétt til að taka þátt í og 
njóta. 

 
Aukin samfélagsleg umræða um hagræn áhrif skapandi greina og þar með 
tónlistar ætti að hafa áhrif á hlutfall opinberra fjárlaga til greinarinnar, 
en til að fá stuðning við atvinnugreinar er mikilvægt að sýna fram á 
ávinning þess opinbera á athæfinu.  Það gefur til kynna að til að auka 
fjárlög til menningar og lista sé þörf sé á samfélagslegri vitundarvakningu 
um mikilvægi lista og menningar fyrir lýðheilsu og samfélag. 
Við ákvarðanir og úthlutanir í fjárlögum til menningarmála verður að 
taka tillit til stöðu menningartengdar þróunar gagnvart markaði og skoða 
sem jafnoka efnahagstengdar þróunar sem krefjist þó ólíkra handbragða 
af hálfu hins opinbera.  

Í fjárlögum fyrir árið 2020 námu framlög til menningar, lista, 
íþrótta-, og æskulýðsmála rúma 16 milljarða króna. Af þeim fá 
menningarstofnanir tæpa 4,5 milljarða (Alþingi, 2019). 
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Fjárlög ríkissjóðs til menninga, lista, íþrótta og 
æskulýðsmála 2020 

  
Rekstrarframlög 8.761,10   Heildarfjárheimild 20.586,20 

Rekstrartilfærslur 6.561,80 
 

Rekstrartekjur -3.671,90 

Fjármagnstilfærslur 1.061,40 
 

Framlag úr 
ríkissjóði 16.914,30 

Fjárfestingarframlög 565,4         

       
 

Framlag úr ríkissjóði til 
menningarstofnana 

   
Rekstrarframlög 4.805,60   Heildarfjárheimild 5.421,30 

Rekstrartilfærslur 408,00 
 

Rekstrartekjur -937,10 

Fjármagnstilfærslur 10,00 
 

Framlag úr 
ríkissjóði 4.487,20 

Fjárfestingarframlög 125,7         

 
  
Ekki er mikið minnst á Hörpu í fjárlögum 2020 nema í lok þeirra þar sem 
er tilgreint í litlu ákveði á bls. 14  að fjármála-, og efnahagsráðherra sé 
heimilt að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um nýtt fyrirkomulag 
eignarhalds og rekstrar fasteignarinnar Hörpu og til að yfirtaka í því 
sambandi skuldbindingar sem tengjast fasteigninni að hluta eða öllu leyti. 
(undir 7.23 í kafla 18) 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þær stoðir sem samfélög halda 
uppi til að varðveita framgang og þróun lista og menningar. Ísland hefur 
verið skoðað í samhengi ólíkra menningarmódela og staðsett innan 
Norðurlandamódelsins. Rýnt var í íslenska menningarvitund og reykvíska 
menningarstefnu. Farið var yfir niðurstöður úr rannsóknum um hagræn 
áhrif tónlistar og skapandi greina.  Loks voru fjárveitingar til 
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menningarmála innan fjárlaga skoðaðar, með áherslu á fjárveitingar til 
tónlistarflutnings og tónlistarhúss. 

Þar með hefur verið farið yfir hluta þeirrar menningarlegu 
umgjarðar sem umlykur Hörpu og íslenskan tónlistarflutning. En 
rannsakandi telur þörf á að rýna betur í tilhneigingu einstaklingsins til að 
njóta eða skapa í formi tónlistarneyslu eða tónlistarflutnings, og þörfina 
til að verða fyrir sameiginlegri upplifun á list. Sú þörf er undirstaðan fyrir 
allri þeirri menningarlegu umgjörð sem samfélög hafa þróað með sér 
gegnum árþúsundin, og ætti að skipta stærri sess í umræðunni um 
menningu og listir. Á síðasta áratug hafa list- og hagfræðingar keppst um 
að sanna hagrænt gildi lista og menningar og virðist umræðan færast í 
sífellt auknari mæli í burtu frá kjarna listarinnar, sem er upplifunin, 
samveran og tjáningin. 

Í næsta kafla verður fjallað um tónlistar- og listneyslu sem upplifun 
í ljósi heimspekikenninga. Því næst verða skoðaðar rannsóknir á áhrif 
tónlistar á lýð-, og geðheilsu, og rýnt verður í rannsóknir þýsk-ameríska 
sálfræðingsins Stefan Koelsch um áhrif tónlistarflutnings og 
tónlistarneyslu á félagslega þætti, og rannsóknir Raymond MacDonald 
prófessors í tónlist á tónlistarneyslu og andlegri vellíðan. Síðan verður 
mikilvægi listræns skilnings innan menningarstofnana skoðaður í ljósi 
faglegs framkvæmdavalds.  
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5. Upplifun og samvera 

5.1. Tónlistarneysla sem upplifun 

 Til að skilja þungavigtina og mikilvægi listræna þáttar í starfsemi 
tónlistarhúsa skal byrjað á að skoða þau andlegu áhrif sem 
tónlistarsköpun og tónlistarneysla hefur á einstaklinga.  

Fyrst skal listneysla skoðuð sem upplifun, en hugtakið hefur verið 
áhrifamikið hugtak innan heimspeki og hefur verið gagnrýnt allt frá 
tímum Forn-Grikkja. Tónlist og söngur voru upphaflega 
tilfinningatengdar athafnir þjóðfélagshópa með áherslu á tjáningu og 
upplifun, og endurspegluðu aðal samskiptaform félagslífs. Því er skökk 
hugsun að halda að tónlist og aðrar listir séu afritanir af öðrum listum 
sem framleiddar eru í þeim tilgangi að þjóna markaði. Hugtakið listin 

listarinnar vegna (e. art for art’s sake) hefði verið gjörsamlega óskiljanleg 
gagnvart þessum forfeðrum okkar (Dewey, 1934, bls. 8). 

Heimspekingurinn John Dewey setur fram listneyslu sem upplifun 
eða reynslu í bók sinni Art as Experience frá árinu 1934. Hann segir 
upplifun eða reynslu einstaklingsins eiga sér stað á hverri líðandi stund, 
þar sem það að vera á lífi feli í sér samskipti lífveru við umhverfi sitt 
(Dewey, bls. 35).  

Í bókinni tekur hann fram að listir séu ekki listaverkið sjálft heldur 
upplifunin eða reynslan sem einstaklingurinn hefur af því. Hann tekur 
fram að listaverkið sé algjörlega háð upplifun áhorfandans á því, og listin 
felast í ferðalaginu milli hennar og áhorfandans. Hann segir að mikilvægt 
sé að hafa augun opin gagnvart listinni og bera virðingu fyrir líðandi 
stund. Hann tekur fyrir ljóðalestur í þessu samhengi og nefnir að til að 
njóta ljóðsins þurfi lesandinn að hafa löngun til að lesa áfram, ekki 
einungis vegna forvitni gagnvart því sem koma skal, heldur ekki í þeim 
tilgangi að klára ljóðið, heldur vegna þess hve ánægjulegt ferðalagið er 
(Dewey, bls. 5). 
  Dewey segir að til að skilja merkingu lista þurfi maður að gleyma 
þeim um stund og finna þær svo á ný í hinu daglega. Hann segir listir ekki 
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spretta úr engu, ekki vera háðar samfélaginu eða hinu opinbera, heldur 
séu þær samfélagið. (Dewey, bls. 3-4) 

5.2. Félagsleg áhrif tónlistar 

Áhugi á samfélagslegum áhrifum tónlistarneyslu og þróun hennar hefur á 
undanförnum árum orðið sífellt meira áberandi innan sálfræðirannsókna. 
Tónlist hefur í gegnum tíðina verið sögð græðandi og læknandi, og 
tónlistarfólk, sálfræðingar, heimspekingar og annað lista-, og fræðifólk 
hefur skrásett og rannsakað samfélagsleg, líkamleg og andleg áhrif 
hennar allt frá 4000 árum fyrir Krist (MacDonald, Kreutz og Mitchell 
2013). 

Tónlist hefur bein áhrif á andlega líðan þess sem flytur eða hlustar 
á hana, og þar sem andleg líðan einstaklinga hefur áhrif á rökhugsun, 
vandamálalausnir, sköpun og andlegan sveigjanleika, er ekki von nema 
auknar rannsóknir á tengslum tónlistar og félagslegra vitsmuna hafi átt 
sér stað á síðustu áratugum. 

Tónlistarneysla virðist allt að því eðlislæg, og sumir telja hana 
lífsnauðsynlega. Því hélt sem dæmi landkönnuðurinn Ernest Shackleton 
fram árið 1914, þegar hann lagði upp í þrautaför með hóp manna yfir 
suðurheimskautið gegnum Suðurpólinn. Könnunarskipið þerra Endurance 
fraus fast við ísjaka og eyðilagðist. Árið 1916 reyndi hópurinn að komast 
fótgangandi til eyjunnar Paulet í ofsaveðri með björgunarbát í eftirdragi. 
Shackleton skipaði að einungis nauðsynjavörur yrðu teknar með, allt 
annað var skilið eftir í flaki skipsins Endurance. Þessar lífsnauðsynjar 
voru matur, föt, tjöld – og banjó. 

Samkvæmt pólförunum var þjáningin svo óbærileg á köflum að 
dauði virtist ákjósanlegri kostur en að halda áfram, en á þeim stundum 
var banjóið notað til að blása lífi í hópinn og sagði Shackleton að það hefði 
virkað sem andleg endurnæring gegnum allt ferðalagið (Jacobsen, 2020). 

5.2.1. Rannsóknir á félagslegum áhrifum tónlistar 
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Umræður og rannsóknir á tengingu tónlistar og vitsmuna fóru á flug á 
níunda áratugnum eftir að nemendur í Kaliforníuháskóla framkvæmdu 
árið 1993 tilraun á hæfni einstaklinga til að framkvæma rýmistengd 
verkefni, í kjölfar þess að hafa hlustað á (1) sónötu eftir Mozart, (2) 
afslappandi narratívu (3) þögn. Niðurstöður rannsóknanna urðu þekkt 
sem Mozart-áhrifin, en rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur stóðu sig 
betur í rýmistengdum verkefnum í kjölfar þess að hlusta á Mozart frekar 
en hina valkostina. Rýmistengdu verkefnin voru fengin úr prófi The 

Stanford-Binet Scale of Intelligence, sem hefur verið margnotað sem 
mælitæki fyrir vitsmuni (MacDonald, Kreutz og Mitchell, 2013). 
      Eðlisfræðingurinn Gordon Shaw sem kom að umræddum 
rannsóknum benti á að rannsóknarteyminu hafi verið skipað að fjarlægja 
forsendur rannsóknarinnar úr skýrslum, en það var módel sem sýndi að 
taugavirkni heilans myndar svipuð mynstur við hlustun á Mozart, eða 
sambærilega samsettri tónlist, og við úrlausnir á leysingu verkefna sem 
krefjast rýmisgreindar. Samkvæmt sálfræðilegum skilgreiningum studdist 
módelið ekki við nægileg fordæmi þar sem það lýsti svipaðri 
heilastarfsemi frá athöfnum sem hafa ekkert sameiginlegt. Þetta varð til 
þess að Nature, tímaritið sem birti niðurstöður rannsóknanna, neituðu að 
birta þær vangaveltur og módel sem urðu tilurð rannsóknarinnar 
(Thompson, Schellenberg og Husain, 2001).  
      Þó að Mozart-áhrifin hafi öðlast mikla athygli á þeim tíma sem þau 
komu út urðu þau einnig fyrir mikilli gagnrýni. Aðrir rannsakendur tóku 
fram að ekki væri hægt að segja stutta tónlistarhlustun hafa bein jákvæð 
áhrif á hæfileika á sviðum sem eru ótengd tónlist (rýmisgreindarpróf), og 
að niðurstöðurnar séu villandi. Gagnrýnendur vildu meina að niðurstöður 
Mozart-áhrifanna ættu frekar að vera þær að ánægjuleg tónlistarneysla 
hefur jákvæð örvandi áhrif á einstaklinga, sem leiða til betra gengis við 
úrlausnir ýmissa verkefna (Thompson, Schellenberg og Husain, 2001).  
Tenging tónlistarneyslu við aukinn vitsmunalegan styrk þótti og þykir 
enn í dag framúrstefnu-, og nýstárleg, og samkvæmt ofangreindum 
rannsóknum má segja að báðir rannsakendahópar hafi rétt fyrir sér og eru 
í raun að fjalla um sama hlutinn, bara á mismunandi hátt. Í fyrri 
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rannsókninni var útgangspunkturinn bein jákvæð áhrif á vitsmuni 
einstaklinga, en í seinni óbein jákvæð áhrif. Ekki er ekki hægt að segja að 
við hlustun á tónlist öðlist einstaklingur ósjálfrátt visku. Heldur má 
frekar segja tónlist örva skynfæri og athygli, á sama tíma og hún vekur 
upp tilfinningar, og að sú andlega breyting heftur oftast í för með sér 
athafnir sem auka vitsmunagildi einstaklinga (MacDonald o.fl, 2013).  

Í grein sinni From Social Contact to Social Cohesion frá árinu 2013 
fjallar þýsk-ameríski sálfræðingurinn Stefan Koelsch um jákvæð áhrif 
tónlistar, bæði flutnings eða áheyrnar, á félagslega þætti. Koelsch bendir á 
að þegar tónlist er spiluð í hópi eða margmenni mynda einstaklingar 
tengsl sín á milli sem leiða til aukinnar félagshæfni. Hann segir 
tónlistarneyslu, bæði sköpun og neyslu, innihalda margþætta félagslega 
eiginleika þar sem kunnáttan og þörfin til að taka þátt í tónlistarupplifun 
er partur af mannlegu eðli. Hann segir tilfinninguna sem þátttakan hefur 
í för með sér geta einkennst af umbun, skemmtun og hamingju. Einnig 
segir hann útilokun frá slíkri upplifun getur leitt af sér streitu og jafnvel 
þunglyndi. Þessar upplifanir innihalda 7 félagslega eiginleika; samband 

(e. contact), félagslega vitsmuni (e. social cognition), samkennd (co-pathy), 
samskipti (e. communication), samhæfingu (e. coordination), samvinnu (e. 
cooperation), og félagslega samheldni (e. social cohesion). Hér verður gerð 
grein fyrir skilgreiningu Koelch á tengingu tónlistarneyslu við hvern 
eiginleika fyrir sig. 
 
Samband 
Þegar einstaklingar skapa eða skynja tónlist í sameiningu komast þeir í 
samband hvorir við annan. Mannlegt samband er ein frumþarfa 
manneskjunnar, þar sem félagsleg einangrun er stór áhættuþáttur hvað 
varðar andlegt óheilbrigði og jafnvel dauðleika. Samkæmt Koelsch sýna 
rannsóknir fram á að félagsleg einangrun hafi skaðleg áhrif á drekasvæði 
heilans (e. hippocampus), sem framleiðir tilfinningar, minni og ósjálfráða 
taugastarfsemi. Aftur á móti hefur samband milli manneskja jákvæð áhrif 
á drekasvæðið. 
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Ýmsar danshefðir leyfa einstaklingum að komast í líkamlega 
nálægð á samfélagslega viðurkenndan hátt. Ætla má að líkamleg nálægð 
áheyrenda í tónleikasal bæti við jákvæðu upplifun þeirra af 
tónlistarflutningnum, og spili inn í þörf þeirra til að mæta á 
tónlistarviðburði. Þrátt fyrir framþróun á hágæða upptökutækni og 
dreifingu tónlistar virðist það ekki draga úr tilhneigingu einstaklinga til 
að fara og njóta tónlistarflutnings í sameiningu. 
  
Félagslegur vitþroski 
Tónlist stuðlar að félagslegum vitþroska (e. social cognition). Við hlustun á 
tónlist verður einstaklingur ómeðvitað fyrir breyttu andlegu ástandi þegar 
heilinn reynir að greiða úr og nema þær upplýsingar sem berast frá þeim 
sem skapar tónlistina. Einstaklingar reyna þannig ómeðvitað að túlka 
ásetning, þrár og trúr þess sem spilar tónlistina, en þetta ferli er sagt vera 
tilraun heilans til að skapa hugkenningarmynd (e. theory of mind) af því 
sem hann heyrir.  

Stefan Koelsch studdist við rannsókn með heilasegulómun þar sem 
kannað var hvort hugkenningarmyndir fari ósjálfrátt af stað við 
tónlistarhlustun. Í rannsókninni var spiluð tóntegundalaus (e. nontonal) 
tónlist fyrir einstaklinga sem höfðu engan bakgrunn í tónlist, og annað 
hvort var tekið fram að tónlistin væri samin af tónhöfundi, eða tekið fram 
að tónlistin væri samin af tölvu. Þátttakendur tilraunarinnar voru ekki 
meðvitaðir um þennan mun á upplýsingum, og áttu þeir að gefa einkunnir 
fyrir það hversu ánægjuleg eða óþægileg þeim þótti tónlistin.  

Í því úrtaki sem taldi tónlistina vera samda af tónhöfundi kom fram 
að einstaklingar fundu fyrir skilaboðum eða ásetningi höfundarins í 
verkinu, og niðurstöður úr segulómun sýndu að á meðan á 
tónlistarflutningnum stóð varð mikil aukning á blóðflæði og virkjun í þeim 
hluta heilans sem hýsir eiginleika andlegs ástands eða tilfinninga. Þessi 
tilraun sýnir þannig fram á að tónlistarhlustun virkjar ómeðvitað 
félagslega vitsmuni einstaklinga. 
  
Samkennd 
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Samkennd í samfélagslegum skilningi kemur í veg fyrir ágreining innan 
hópa og stuðlar að aukinni félagshæfni þeirra. Tilfinningalegt ástand 
einstaklinga í hópi verður fyrir breytingum þegar tónlist er skynjuð í 
sameiningu, og samkennd myndast milli einstaklinga þar sem þeir deila 
aðstæðum og upplifun á tónlistinni.  

Þessi samkennd getur haft jákvæð áhrif á andlegt ástand þeirra 
sem hlusta, en hún fer líka eftir tilfinningalegri sjálfsmynd einstaklinga 
og getur verið breytileg eftir menningarkimum, lífsstíl og menningarsögu 
  
Samskipti 
Tónlist felur í sér félagsleg samskipti, helsta dæmi má nefna vögguvísur 
og söngva milli foreldra og ungabarna, en þar eru þroski, félagshæfni og 
tilfinningar einstaklingsins mótaðar frá upphafi. Vegna þess að tónlist er 
aðferð til samskipta hefur fyrirbærið tónlistarmeðferð (e. music therapy) 
rutt sér rúms á síðustu áratugum sem þjálfun á samskiptum án orða. 
  
Samhæfing 
Tónlistarsköpun í hópi kallar á mikla samhæfingu þar sem einstaklingar 
samstilla sig í takt og halda takti. Samhæfing á hreyfingum og takti í 
hópi, í tónlist sem og dansi, virðist fylla einstaklinga af gleði þrátt fyrir að 
athöfnin sé laus við endanlegt markmið eða tilgang. Rannsókn eftir 
Sebastian Kirschner og Michael Tomasello frá árinu 2010 sýndi að börn 
frá tveggja ára samhæfðu sig betur við takt sem spilaður var í hópi af 
manneskju, fremur en ef hann var spilaður frá trommuheila eða hátalara 
(Guðmundsdóttir, 2013).  

Hæfnin til að samhæfa hreyfingar við takt í hópi virðist vera 
eingöngu á valdi manneskjunnar af öllum prímötum. Þegar einstaklingar 
framkvæma samhæfðar hreyfingar í hópi styrkist sjálfsmynd þeirra og 
segja má athöfnina mynda samræmingu viðmiða og 
menningarstöðugleika.  
  
Samvinna 
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Sannfærandi tónlistarflutningur byggir á samvinnu hljóðfæraleikanna. 
Samvinnan felur í sér sameiginlegt markmið, en þátttaka í samvinnuferli 
getur leitt af sér mikla ánægju einstaklinga. Samvinna milli einstaklinga 
eykur traust og líkindi á endurtekningu á sömu samvinnu í framtíð 
þeirra. Einungis manneskjur hafa þann eiginleika að hafa samskipti sín á 
milli varðandi samhæfðar athafnir til að ná fram sameiginlegu markmiði 
með samvinnu. 
  
Félagsleg samheldni 
Tónlist veldur aukningu í félagslegri samheldni innan hóps. Margar 
rannsóknir hafa sýnt að manneskjur hafi þörf til að tilheyra hópi (e. the 
need to belong), og hafi sterka tilhneigingu til að mynda og halda 
samböndum og tengingu við aðra.  

Með því að uppfylla þessa þörf aukast líkur á andlegri heilsu og 
lífseigju einstaklingsins. Félagsleg samheldni hefur einnig mikil áhrif á 
sjálfsöryggi í mannlegum samskiptum. 

 
 Tónlistarneysla- og sköpun er þannig það sérstök að hægt er að tengja 
hana við öll ofangreind félagsleg athæfi á sama tíma. Þó þarf að taka fram 
að tónlist getur einnig ýtt undir andfélagsleg athæfi. Það er ein 
útskýringanna á því  tilfinningalega valdi sem tónlist getur haft á 
einstaklingum 
  Þátttaka í tónlistarviðburði, sem hljóðfæraleikari eða áheyrandi, 
vekur upp taugavirkni á stað í heilanum sem kallast umbunarbraut 
heilans (e. reward pathway), og þegar virkni á sér stað á því svæði 
myndast tilfinningin gleði. Auk gleðivaldandi áhrifa getur tónlist einnig 
vakið upp félagstengdar tilfinningar, vegna þátttöku í þeim félagsþáttum 
sem eru ofangreindir, eins og ást og hamingju. Þessar tilfinningar stafa af 
heilavirkni á drekasvæði heilans (e. hippocampus). Á þennan hátt má 
segja tónlist ekki aðeins vera ánægjulega heldur veita einstaklingum 
hamingju (Koelsch, 2013). 

MacDonald bendir í bók sinni Music, Health and Wellbeing á 
niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt að tónlistarneysla hefur eiginleika 
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til að milda sársauka, þá sérstaklega þegar einstaklingar þekkja tónlistina 
fyrir. Þar bendir hann líka á að tónlist getur haft áhrif á þyngdaraukningu 
fyrirbura og stytt lengdir spítalavistunar, mögulega með því að hægja á 
orkulosun. Einnig fjalla þær um að dagleg tónlistarhlustun þeirra sem 
hafa orðið fyrir heilablóðfalli eða slagi getur styrkt minni og skerpt 
athygli, og að tónlist getur hjálpað öldruðum í að takast á við rugling, 
uppnám eða sársauka (MacDonald o.fl, 2013). 

5.2.2. Andleg heilsa 

Nýlegasta skilgreining World Health Organization á hugtakinu heilsa er 
eftirfarandi: 
 

Heilsa er ástand einstaklinga sem einkennist af líkamlegri, 
andlegri og samfélagslegri vellíðan en ekki einungis fjarvera 
veikinda eða annarra heilsubresta (WHO, 2020).  

 
  Þessi skilgreining gefur til kynna að bein heilsubót getur fengist úr 
þátttöku og virkni innan menninga og lista, og þannig er vellíðan 
skilgreind sem hluti af heilsu einstaklinga. Mælikvarðinn á heilsu er ekki 
einungis mældur gegnum það hversu illa einstaklingi líður, heldur einnig 
hversu vel honum líður og hvaða menningartengdu úrræði geta viðhaldið 
og þróað samfélagslega vellíðan. (MacDonald o.fl, 2013). 
  Í rannsóknum MacDonald dregnar fram mögulegar ástæður þess að 
tónlist hafi jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan. Þar eru ástæðurnar sagðar 
eftirfarandi: 
 
Tónlist er alltumlykjandi (e. ubiquitous), aðgengileg og hluti daglegs lífs 
meirihluta jarðarbúa. 
Tónlist vekur upp tilfinningar og hjálpar einstaklingum við að staðsetja 
sig innan samfélaga. 
Tónlist er hvetjandi og getur komið af stað jákvæðum taugaboðum í 
heilanum sem hafa bein áhrif á athafnasemi einstaklinga. 
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Tónlist er afvegaleiðandi (e. distracting) og getur tekið einstaklinga í 
burtu frá neikvæðum hugsunum eða sjálfsniðurrifi. 
Tónlist er líkamleg þar sem hún vekur upp löngun einstaklinga til að 
koma saman og hreyfast með tónlistinni. Tónlist er notuð sem undirstaða 
dansverka og einnig er líkamlega krefjandi að flytja tónlist. 
Tónlist er margræð (e. ambiguous), þar sem sú meining sem tónskáld 
setur í tónlistina getur verið túlkuð á allt annan hátt í eyrum hlustanda. 
Tónlist er félagsleg athöfn, þar sem félagslegir þættir hennar eru margir 
og mjög mikilvægir gagnvart samfélaginu, hvort sem það er tenging milli 
tveggja aðila eða margra í gegnum sameiginlega tónlistarneyslu. 
Tónlist myndar tengsl, þar sem hún er í grunninn tjáning og miðlun 
tilfinninga sem er deilt, hvort sem það er milli fárra eða hnattrænt. 
Tónlist hefur áhrif á hegðun, en rannsóknir hafa bent á að hún hefur djúp 
og margbrotin áhrif á hegðun einstaklinga, hvort sem á persónulegan eða 
samfélagslegan hátt. 
Tónlist hefur áhrif á sjálfsímynd einstaklinga og hjálpar þeim til við að 
staðsetja sig innan samfélaga. 
 

Í ljósi þessa samfélagslega ávinnings af tónlistarneyslu og 
mikilvægi listrænnar upplifunar fyrir einstaklinga gefur að skilja að 
skynjun og skilningur á tónlist og listrænni upplifun er grundvallaratriði í 
eiginleikum þeirra sem miðla henni áfram og stýra skapandi umhverfi.  

5.3. Listrænn skilningur 

Á síðustu árum virðist sem svo að öllu púðri menningarlegrar umræðu sé 
eytt í að staðsetja hvað menning þýði fyrir hagkerfið, hvernig hægt sé að 
mæla gildi hennar og samræður stöðvast oft þar eða við það að skilgreina 
hvað í rauninni menning sé. Menning er baktöluð í nútímasamfélagi og í 
hana er hreytt orðum eins og góðærislúxus og forréttindaneysla og á sama 
tíma stöðvast oft samræðurnar á því að menning er flokkuð sem 
gjörsamlega allt sem mannskepnan tekur sér fyrir hendur innan 
samfélags, núna og í allri mennskri fortíð. Þessir stimplar og þessar 
umræður eiga það til að drepa það ljós sem menning og listir eru, 



 

 63 

sviðsljósið er tekið frá listinni, listafólkinu, listaflutningi, samveru og 
samúð, og varpað yfir á samfélagslegan ágreining, markað og 
efnahagslegan rökstuðning. Þessi sífellda tilraun til að troða listum og 
menningu inn í hagsmuni kerfisafla hefur slæm mikil áhrif á kostnað þess 
lífheims sem einkennir listir og menningu. 

Skilningur eða áhugi á gildi þess huglæga innan 
menningarstofnana eins og tónlistarhúsa er hugsanlega af skornum 
skammti. Í þessu rannsóknarverkefni hafa verið settar fram stoðir undir 
mikilvægi þess að andlega hlið listarinnar sé tekin alvarlega og metin 
sömu ef ekki meiri verðleikum og hin hlutlæga eða efnahagstengda hlið. 
Til að svo verði er mikilvægt að ríki, borg og almenningur sammælist um 
að listir eru fagsvið og skulu stýrast af fagfólki með mikla reynslu af því 
listasviði sem á við hverju sinni. Sé aðilinn með faglegan bakgrunn og 
reynslu á sviði þeirrar listar sem á við, er gefið að viðkomandi átti sig á 
mikilvægi þess huglæga þáttar sem snýr að listinni, og gefi honum vægi 
innan reksturs stofnunarinnar. Ef gengið er úr skugga að stýring 
listastofnana sé í höndum umræddra aðila, ætti sá hinn sami að bera það 
traust frá samfélaginu að dreifa fjármagni á þann hátt að gætt verði að 
huglægu atriðum starfseminnar. 

Listir eru fagsvið, rétt eins og verkfræði er fagsvið. Þó að 
almenningur geti ekki útskýrt og skilji ekki hvernig flugvélar eru 
smíðaðar, getur hann þó sammælst um traust í garð vélaverkfræðinga við 
vinnu sína og að útkoman sé samfélagslegur ávinningur. Að sama skapi 
þarf aukið traust í garð listamanna, listrænna stjórnenda og 
menningarstjórnenda af hálfu samfélags, ríkis og borgar. Í kjölfar 
faglegrar reynslu og náms þurfa fagaðilar innan lista að njóta sama 
samfélagslega trausts og í öðrum greinum, til að samfélagslegi ávinningur 
listrænnar upplifunar sé hámarkaður. Þó að almenningur geti ekki 
útskýrt og skilji ekki mikilvægi listrænnar upplifunar á andlegu þætti 
samfélags þá verða íbúar, ríki og borg að vera meðvitað um lýðheilsulegan 
ávinning hennar, og bera traust í brjósti til þeirra sem fást við listir og 
menningu. 
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5.4. Faglegt framkvæmdavald 

Listrænn stjórnandi þarf að búa yfir svigrúmi og kunnáttu til að geta 
borið faglegt framkvæmdavald, frelsi til faglegrar listrænnar stýringar án 
inngrips pólitíkur. Gott dæmi um jákvæð áhrif á innleiðingu slíks valds 
átti sér stað árið 2000 þegar Reykjavík varð ein menningarborga Evrópu 
og tókst á við stærsta menningartengda verkefni á Íslandi til þess tíma. 
Þá tók faglegt framkvæmdavald í listrænni stýringu við af pólitísku 
framkvæmdavaldi og þykir fyrirkomulag menningarborgarinnar hafa 
verið heppnast með eindæmum vel. Þórunn Sigurðardóttir, sem var 
stjórnandi verkefnisins, kvað svo á um mikilvægi fyrirkomulagsins: 
 

“Með faglegu framkvæmdavaldi er átt við að verkefnið er hugsað 
sem ein heild, fjármagni er skipt samkvæmt skýrt mótaðri áætlun 
og því næst er leitað árangursríkustu leiða til nýtingar á því með 
það fyrir augum að ná sem bestum árangri. Vald stjórnanda þarf að 
vera skýrt og sé hann seldur undir þjónustu við marga ólíka 
hagsmunaaðila, innan listgeirans eða stjórnmálaafla, reynist 
útilokað fyrir hann að halda skýrri heildarsýn, hvort sem það er í 
listrænu, skipulagslegu eða fjárhagslegu tilliti. Ábyrgð þarf ætíð að 
standa framar völdum”. (Reykjavíkurborg, 2000) 

 
Aukin völd listræns stjórnanda og breytt stjórnarfyrirkomulag í 

verkefninu menningarborg Reykjavíkur árið, eða M2000 eins og það var 
kallað, höfðu þau áhrif að samvinna hægri afla ríkisins og vinstri afla 
borgarinnar gengu vel við útfærslu verkefnisins (Valtýsson, 2010). 
Mikil þörf er á listrænni stýringu og faglegu framkvæmdavaldi innan 
tónlistarhúss, en ekki hefur verið slík stýring né tónlistarstjóri innan 
Hörpu síðan Steinunn Birna Ragnardóttir lét af stöfum sem tónlistarstjóri 
árið 2015 og tók við sem óperustjóri Íslensku Óperunnar (Íslenska óperan, 
2020). 

 Þegar þetta er ritað eru stjórnendur tónlistarhússins ekki með 
faglegan bakgrunn í tónlist, en sé það sett í samhengi við önnur 
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menningarhús kemur í ljós að sem dæmi hefur það aldrei gerst að 
Þjóðleikhús- eða Borgarleikhússtjóri sé ekki með neinn bakgrunn, reynslu 
eða faglegan skilning á leiklist. Eins og leikhús eru stýrð af leikurum ætti 
tónlistarhús að vera stýrt af aðilum með faglegan bakgrunn í bæði tónlist 
og stjórnun. Megnið af þeim fjármunum sem renna til lista og menningar 
fara til menningarstofnana og því er mjög mikilvægt að ráðningar í 
lykilstöður þeirra séu gerðar af upplýstum fagnefndum sem hafa skilning 
á þeim eiginleikum sem starfið krefst af einstaklingi.  
  
 Í þessum kafla hefur verið farið yfir tónlistarneyslu sem upplifun. Því 
næst var farið yfir rannsóknir Stefan Koelsch og McDonalds á félagslegum 
eiginleikum tónlistarneyslu og andlegs ávinnings. Því var fyrirbærið 
heilsa skilgreint og sett í samhengi við andlegan ávinning samfélags við 
tónlistarneyslu. Því næst var fjallað um mikilvægi listræns skilnings og 
faglegs framkvæmdavalds þegar fengist er við stýringu á menningu og 
listum. 
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6.  Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, henni 
verður lýst og farið verður yfir ástæður fyrir vali á þátttakendum, fjallað 
um hönnun rannsóknar og rannsóknarnálgun. Loks verður framkvæmd 
rannsóknar skoðuð og aðgengi að gögnum. Í lokinn verður svo fjallað um 
réttmæti og áreiðanleika gagnanna sem og siðferðisleg álitaefni og staða 
rannsakanda. 

 

6.1.    Lýsing á rannsóknaraðferð 

Rannsakandi fékkst við rannsóknaraðferð sem kallast tilviksrannsókn (e. 
case study). Tilviksrannsókn eru mjög vinsæl rannsóknaraðferð innan 
félagsvísinda og má lýsa sem raunvísindarannsókn (e. empirical inquiry) 
sem skoðar fyrirbæri rauverulegra hluta. Tilviksrannsóknir eru byggðar á 
ítarlegum rannsóknum rannsakanda á einstaklingi, hópi, viðburði, 
ákvörðunum, tímabilum, stefnum, stofnunum eða öðrum kerfum sem 
hægt er að sjá sem heildir og hægt er að rannsaka með fleiri en einni 
aðferð. Rannsóknirnar eru framkvæmdar með það að leiðarljósi að 
grennslast fyrir um ástæður undirliggjandi lögmála í tengslum við 
viðfangsefnið. Tilviksrannsókn getur staðið eins og sér, en einnig eru mörg 
dæmi um röð rannsókna, sumar hverjar óendanlegar að því er virðist. 
Tilviksrannsóknir notast við bæði megindlegar og eigindlegar rannsóknir, 
og treysta á aðrar rannsóknir og gögn sem fræðilegan grunn (Press 
Academia, 2018). 

Í rannsókninni notaðist rannsakandi við eigindlega (e. qualitative) 
rannsóknaraðferð. Aðferðin er önnur af meginaðferðum 
félagsvísindarannsókna, en hin kallast megindleg (e. quantitative) 
rannsóknaraðferð. Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda 
og kenninga þar sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé virkur 
túlkandi veruleikans. Gögnum er aflað til að útskýra athafnir fólks og 
safna upplýsingum um hvernig það túlkar umhverfi og aðstæður. Viðtöl 
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eru notuð til að fá viðmælanda til að lýsa reynslu og upplifun, og 
þátttökuathuganir og notkun rýnihópa er einnig gilt innan eigindlegrar 
rannsóknaraðferðar. Útkoma rannsókna er ekki tölulegur samanburður 
heldur högtök eða þemu sem lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu eða 
upplifun mismunandi hópa eða einstaklinga (Vísindavefurinn, 2005). 
  

6.2.    Þátttakendur rannsóknar 

Þar sem markmið rannsóknarinnar var að skyggnast inn í gangverk 
Hörpu tónlistarhúss og athuga hvar hundurinn lægi grafinn, lá það í 
augum uppi að taka viðtöl við starfsmenn og 
viðskiptavini  tónlistarhússins. Rannsakandi tók viðtöl við núverandi og 
fyrrverandi starfsmenn, og gætti þess að í hópi viðmælendanna væru 
aðilar í núverandi og fyrrverandi stjórnunarstöðum, og frá tímabilum sem 
spanna allan líftíma Hörpu. Rannsakandi tók viðtöl bæði við stjórnarfólk 
Hörpu sem og viðskiptavini, en einnig við Björn Bjarnason fyrrverandi 
menntamálaráðherra. 
      Þýði (e. sample) rannsóknarinnar samanstóð af þeim sem koma eða 
hafa komið að rekstri, tónlistarflutningi, viðskiptum eða stjórnun tengdri 
Hörpu tónlistarhúsi, ekki einungis frá opnun hússins heldur frá því að 
barátta tónlistarunnenda um byggingu tónlistarhúss hófst. Þýðið átti 
upphaflega að ná einnig til stjórnmálafólks, þá sérstaklega þeirra sem 
sitja nú í stjórn eða voru við stjórn þegar Harpa var hvað mest í 
samfélagslegri deiglu gegnum tíðina. En erfitt var að fá stjórnmálafólk til 
að taka þátt í viðtölum, þá sérstaklega á þeim óvissutímum sem herjuðu á 
heimsbyggðina þegar rannsóknin var framkvæmd. 
      Úrtak viðmælenda rannsóknarinnar má kalla tilgangsúrtak, þar 
sem ég valdi þá viðmælendur sem ég taldi hæfa rannsókninni best og hafa 
sem mestu innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar. 
      Í rannsókninni ríkir nafnleynd viðmælenda. Rannsakandi ákvað, 
eftir að hafa fengið óskir frá fleirum en einum viðmælanda um að láta 
nafn síns ekki getið, að láta nafnleynd ríkja við greiningu og úrvinnslu 
viðtalanna.  



 

 68 

  
  



 

 69 

6.3.    Framkvæmd rannsóknar 

Í byrjun fór mikill tími í upplýsinga-, og heimildaleit um viðfangsefnið, en 
lítið er til af rannsóknum um tónlistarhúsið þar sem það er ungt í árum. 
Rannsakandi safnaði saman því sem hann gat og fór svo beint í að 
framkvæmda viðtöl til að fá betri innsýn í viðfangsefnið. 
Rannsakandi hafði samband við ýmsa aðila tengda tónlistarhúsinu í 
gegnum tölvupóst, úr fyrrverandi og núverandi stjórn, verkefnastjóra, 
almenna starfsmenn og fyrrverandi og núverandi starfsfólk 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Viðbrögðin við fyrirspurnum um viðtöl voru 
hreint út sagt frábær þegar kom að starfsfólki Hörpu, og allir höfðu 
eitthvað til málanna að leggja, og sumir mjög áhugaverð mál. 
Rannsakandi tók 10 viðtöl, 9 þeirra í persónu eða gegnum síma, og eitt 
þeirra gegnum tölvupóst. Hvert viðtal var miðað við spurningalista sem ég 
sendi á viðmælendur daginn áður en viðtalið átti sér stað. Viðtölin sem 
fóru fram gegnum síma eða í persónu tóku á bilinu 20-90 mínútur, en 
tíminn fór eftir því sem viðmælendur sýndu áhuga á að spjalla. Í 
einhverjum tilfella var erfitt að slíta viðtölunum þar sem samræðurnar 
voru svo innihaldsríkar og skemmtilegar, og spönnuðu allt milli himins og 
jarðar. Framkvæmd viðtalanna spannaði yfir 3 vikur, en á milli 
framkvæmda þeirra hélt rannsakandi áfram að safna í fræðilegan sarp 
ritgerðarinnar og greina þau viðtöl sem nú þegar höfðu verið tekin. 
      Rannsakandi studdist við símaupptökur í þeim viðtölum sem hann 
hitti viðmælendur augliti til auglitis, en við upptökuforrit í tölvu við 
framkvæmd símaviðtala. Þrátt fyrir viðtalsramma lagði rannsakandi 
áherslu á flæði í samtali og bauð upp á frelsi viðmælanda við að tjá sig um 
viðfangsefnið. Rannsakandi studdist þannig við hálf opin viðtöl, en þau 
hafa þann tilgang að veita innsýn í tilveru fólks (Jónsdóttir, 2013). 
 

6.3.1. Greining gagna 

Hægt er að velja úr nokkrum leiðum við úrvinnslu gagna eigindlegra 
tilviksrannsókna. Í bókinni Qualitative Research frá árinu 1990 flokkar 
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höfundurinn Renata Tesch greiningaraðferðirnar í formgerðargreiningu 
(e. structural analysis), íhugandi greiningu (e. reflective analysis) og 
túlkandi greiningu (e. interpretational analysis).  
 Formgerðargreining á við þegar leitar er eftir mynstri í texta eða 
öðru fyrirbæri sem gögnin eru. Rannsakandi leitast eftir formi og 
eiginleikum í stað beinnar túlkunar á niðurstöðum. Íhugandi greining er 
huglæg aðferð þar sem rannsakandi notar eigin dómgreind og innsæi til 
greiningar á gögnum. Erfitt er að tilgreina staðlaðar leiðir við að 
framkvæma þessa greiningaraðferð sökum hversu huglæg hún er. 
Túlkandi greining verður þegar rannsakandi skoðar niðurstöður og greinir 
innan þeirra þemu og mynstur sem útskýra það sem verið er að rannsaka. 
(Andrason og Arnarsson, 2013) Við greiningu á niðurstöðum rannsóknar 
studdist rannsakandi að mestu leyti við túlkandi greiningu, en á einhvern 
hátt við íhugandi greiningu. 

Rannsakandi hafði rannsóknarspurningarnar á bak við eyrað við 
greiningu gagnanna, og setti niðurstöður upp í þemu sem samræmdust 
viðtalsramma og áherslupunktum í uppbyggingu og kaflaskiptingu 
fræðikafla. Við ritun á niðurstöðum skipti rannsakandi þeim í tvennt, 
annars vegar í niðurstöður úr fræðikafla og hins vegar í niðurstöður 
viðtala. Í samantekt niðurstaðna voru þær svo greindar út frá 
rannsóknarspurningum.   
 

 6.4. Réttmæti og áreiðanleiki gagna 

 Gögn rannsóknarinnar eru sterk að því leytinu til að niðurstöður eru 
skýrar þó svo að viðmælendur voru margir. Rannsakandi vann öll gögn og 
fékkst við afritanir á metnaðarfullan hátt og reyndi eftir bestu getu að 
halda hlutleysi og opnum hug í heimildavali og túlkun á upplýsingum.  
 Því fleiri tilvik sem skoðuð eru, því meiri er áreiðanleiki og 
réttmæti niðurstaðna samkvæmt Rúnari Helga Andrasyni og Ársæli Má 
Arnarssyni í bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna frá 2013. 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru því réttmætar og áreiðanlegar að því 
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leytinu til að þær ná yfir stóran hóp fólks sem öll hafa mikla reynslu og 
þekkingu á viðfangsefni rannsóknarinnar.  
 Rannsóknaraðferðin sem notast var við gerir rannsakanda kleift að 
notast við ýmis konar gagnasöfnun en rannsakandi hélt sig þó 
mestmegnis við útgefnar bækur og fræðirit , í bland við opinberar skýrslur 
og blaða-, og fræðigreinar á netinu. Rannsakandi hélt vel utan um 
heimildir og gögn frá upphafi rannsóknar og vann fræðikafla og 
greiningar  á skipulagðan hátt yfir allt ferlið.  
 

6.5.    Siðferðisleg álitaefni og staða rannsakanda 

Rannsakandi er ekki hlutlaus þegar kemur að rannsókninni og 
viðfangsefni hennar. Hann ber þá von í brjósti að stutt verði við grósku og 
framþróun á íslenskum tónlistarflutningi þar sem hann er 
hljóðfæraleikari með mikla reynslu af menningarumhverfi 
Reykjavíkurborgar á því sviði, og með mikinn áhuga á samfélagslegri og 
heimspekilegri hlið tónlistar. 
 Rannsakandi bjó þó ekki yfir mikilli þekkingu á stöðu Hörpu eða 
rekstrar-, og menningarumhverfi hennar þegar hann hóf rannsóknina, og 
því hefur hann lært heilmikið í ferlinu og telur sig hafa náð að halda vissu 
hlutleysi í gegnum gagnasöfnun og greiningu, þar sem upplýsingarnar 
voru nýjar og forvitnilegar fyrir honum.  
 Það gerist sjaldan að rannsakendur séu algjörlega hlutlausir í 
rannsóknarverkefnum sem þessum þar sem  áhugi eða reynsla af 
viðfangssefni er oftast kveikjan að því að rannsóknir verði framkvæmdar.  
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7.  Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verða dregnar fram niðurstöður rannsóknarinnar með 
áherslu á niðurstöður viðtalanna sem voru tekin og þemagreiningu þeirra. 
Svo verða niðurstöðurnar teknar saman og settar í samhengi við punkta 
úr fræðikafla. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 22. janúar til 12. febrúar 
2020 og greindi rannsakandi afrit viðtalanna í eftirfarandi þemu: 
 

1. Tónlistarflutningur og viðburðir innan Hörpu 
2. Rekstrarumhverfi Hörpu 
3. Hlutverk og listræn stýring Hörpu 
4. Framtíðaráhorf og breytingar 

7.1. Niðurstöður viðtala 

Tekin voru viðtöl við 10 aðila sem tengjast eða hafa tengst starfsemi 
Hörpu. Eins og áður var tilgreint óskuðu sumir viðmælenda eftir því láta 
ekki nafn síns getið og því ákvað rannsakandi að nafnleynd myndi ríkja í 
rannsókninni. Hér verða teknar fram niðurstöður viðtala eftir þeim fjórum 
þemum sem einkenndu viðtalsramma og greiningu viðtalanna.  
Í samantekt á niðurstöðum er vitnað í viðmælendur sem Viðmælandi 1-10 
og notast er við persónufornafnið hann í tilvísunum til viðmælenda, sama 
hvers kyns viðmælandinn var, þar sem orðið viðmælandi er karlkyns 
nafnorð. Stærstur hluti viðmælenda voru þó konur, eða 7 af 10.  
 
Viðmælendur: 
Viðmælandi 1: Starfsmaður 1 á tónlistarsviði Hörpu 
Viðmælandi 2: Starfsmaður 2 á tónlistarsviði Hörpu 
Viðmælandi 3: Starfsmaður 3 á tónlistarsviði Hörpu 
Viðmælandi 4: Fyrrum tónlistarstjóri Hörpu 
Viðmælandi 5: Fyrrum formaður rekstrarfélags Hörpu 
Viðmælandi 6: Viðburðastjóri með mikla reynslu af tónlistarviðburðum 
Hörpu 
Viðmælandi 7: Fyrrum framkvæmdastjóri tónlistarhátíðar í Hörpu 
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Viðmælandi 8: Háttsettur stjórnandi Hörpu 
Viðmælandi 9: Fyrrum framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
Viðmælandi 10: Fyrrum menntamálaráðherra 

7.1.1.Tónlistarflutningur og viðburðir Hörpu 

Hugmyndirnar fyrir hrun um tónlistarþætti hússins voru mjög 
óraunhæfar. Fólk var með allskonar hugmyndir og við fengum 
ráðgjafafyrirtæki að utan. Ég spurði einhverntímann einhvern af þessum 
ráðgjöfum hvort þeir vissu hversu margir byggju á Íslandi og þá höfðu þeir 
ekki hugmynd um það. (Viðmælandi 5) 
  

Viðmælandi 1 segir dagskrárstjóra ekki hafa yfirumsjón með 
tónlistarviðburðum. Val á viðburðum er tengt fjárhagslegum ákvörðunum 
þar sem dagskrárstjórar hafa samband við forstjóra sem leggur málið fyrir 
stjórn. Dagskrárstjórar og viðskiptastjórar tónlistarsviðs hafa ekki mikil 
samskipti við tónlistarfólk, heldur sjá aðallega um tölvupóst og 
samningsgerð í aðdraganda viðburða. 

Viðmælandi 2 tekur einnig fram að hann sé ekki í samskiptum við 
tónlistarfólk, heldur einungis tónleikahaldara. Ekki nema 
tónleikahaldarinn sé tónlistarmaðurinn sjálfur. Viðmælandi 3 segist vera í 
sambandi við tónlistarfólk framan af, en bara gegnum síma og tölvu, og 
segist ekki endilega vera á staðnum þegar viðburðir eiga sér stað. Hann 
segir erlenda viðburði Hörpu vera viðburði sem hafa samband við þau á 
fyrra bragði, en eru ekki valdir af stjórn, til dæmis Joshua Bell og 
Berlínarfílharmoníuna. Viðmælandi 2 segist oft fá spennandi sjálfstæð 
verkefni inn á borðið en ekki tekið við þeim þar sem að Harpa er ekki að 
sjá um eigin viðburði og dagskrárgerð: 
  

Við fáum pósta daglega frá fólki sem segir “hey við erum hérna þessi og þessi 
hljómsveit, viljiði ekki ráða okkur.” Oft spennandi verkefni, en við gerum 
eiginlega ekkert af því að standa í eigin viðburðum og dagskrárgerð. Oft leiðinlegt 
að segja nei en við bendum stundum á aðra aðila sem gætu verið til í verkefnið. 
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Á upphafsárum Hörpu voru stór áform um umfang tónlistarstarfsemi 
hússins samkvæmd viðmælanda 4. Þá var ráðinn tónlistarstjóri sem hélt 
utan um viðburði sem sköpuðu gott orðspor fyrir Hörpu, og var fagstjóri í 
miklum samskiptum við tónlistarfólk.. Viðmælandi 4 syrgir að síðan 2015 
hafi ekki verið tónlistarstjóri í Hörpu. 

Opnun Hörpu skapaði líka gott orðspor fyrir Sinfóníuhljómsveit 
Íslands, en Viðmælandi 9 segir sveitina hafa séð breytingu á 
áhorfendatölum í Háskólabíó fyrir flutningana, og áskriftum fjölgaði um 
60%. Hann segir aðrar hljómsveitir á Norðurlöndunum ekki hafa séð 
svona tölur. Viðmælandi 9 tekur líka fram að efnahagshrunið hafi breytt 
hlutverki Hörpu frá því að vera heimili Sinfóníunnar yfir í að vera höll 
allra landsmanna og við það hafi áherslubreytingar breyst í tengslum við 
Eldborg. Ekki hafi verið eytt nægilega miklu fjármagni og tíma í að læra 
almennilega á salinn sem hljóðfæri, og segir Eldborg vera hljóðfæri með 
endalausa stillingarmöguleiga: 

 
Harpa var til í að setja fjármagn í að innleiða rafmagnaða tónlist inn í Eldborg en 
ekki í það að stilla salinn sem hljóðfæri.  

 
  Eftir efnahagshrun var skapað aukið svigrúm fyrir aðgengi 
rafmagnaðrar tónlistar í Eldborg. Í dag segir viðmælandi 1 að á sviði 
popptónlistar séu það alltaf sömu aðilarnir sem koma fram með stóra 
rafmagnaða viðburði í góðum plús. Viðmælandi 3 tekur fram það sama, að 
einstaklega vel hafi gengið hjá völdum viðburðum innan poppsins.  

En Viðmælandi 3 segir að þrátt fyrir velgengni einstakra stórra 
popptónleika sé skortur á nýbreytni og frumsköpun í verkefnavali og 
tækninotkun, og hafi þessi atriði dalað á síðustu árum. Hann tekur fram 
að á byrjunarárum Hörpu hafi mikið verið um tilraunir í eðli viðburða eða 
á búnaði, en sökum kostnaðar við mannskap og tæki hafi þetta tímabil 
liðið undir lok. Viðmælandi 5 nefnir það sama og segir að á upphafsárum 
Hörpu hafi verið meira fjármagn en nú til að halda viðburði. Húsið var 
glænýtt, prófa þurfti hvern sal með mismunandi viðburðum og tæknimenn 
þurftu að kynnast sölunum. Þegar húsið fór í notkun fékk það góða dóma 
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innan- og utanlands, og líta má á þetta auka framlag til viðburðahalds á 
upphafsárunum sem markaðssetningu.  

Í dag er ráðstefnuhluti starfseminnar í meira sviðsljósi en áður, og 

Viðmælandi 1 tekur fram að skekkja sé á vægi tónlistarflutnings gagnvart 
vægi ráðstefnuhluta innan starfsemi Hörpu: 
  

Mér finnst ákveðinn tilhneiging til að bera of mikla virðingu fyrir 
ráðstefnuhlutanum og hans gestum því að hann skilar meiri tekjum, beinhörðum 
peningum. Þegar það eru ráðstefnur mega ekki vera viðburðir í opnum rýmum, 
en það virðist ekki vera vandamál þegar það er ráðstefna bókuð ofan á 
Sinfóníutónleika. 

  
Viðmælandi 4 er því ósammála, og telur samlífi tónlistar og ráðstefna í 
húsinu vera farsælt. En hann bendir á sama tíma á að þróun 
tónlistarflutnings innan Hörpu sé ekki sú sem hann vonaðist til, vegna 
skorts á tónlistarstjóra og listrænni og faglegri stýringu.Viðmælandi 3 er 
sammála um að flæði í viðburðum og uppbyggingu hússins vera gott, og 
þegar ólíkir viðburðir eigi sér stað á sama tíma myndist skemmtileg 
stemning. Þó tekur hann fram að það geti verið áskorun að raða saman 
viðburðum. 

Viðmælandi 6 hefur lent í árekstrum tónleika og ráðstefna við 
verkefnastýringu innan Hörpu og tekur fram að starfsfólk hússins hafi 
tekist fagmannlega og örugglega á við vandamálið og greitt úr því svo að 
allir hagsmunaaðilar voru ánægðir. Hann tekur fram að gott sé þegar 
húsið er fullnýtt varðandi að mætast með tæknimál, en slæmt varðandi 
skort á baksviðsherbergjum. 

Viðmælandi 5 segir einmitt aðalárekstrana eiga sér stað baksviðs, 
þar sem salir hússins deila sameiginlegu baksviði að hluta til. Hann segir 
þetta hafa verið vandamál og óvirðingu gagnvart tónlistarfólki, þar sem 
mikill eðlismunur sé á milli tónlistarflutnings og annarra viðburða 
hússins. 
  

Það er bara staðreynd að það er annað að fara á svið og frumflytja tónverk, eða að 
halda ráðstefnu. Álagspunkturinn er annar. Ég er ekki að gera lítið úr því að 
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ráðstefnur skipti ekki máli og séu ekki flóknar, ég er bara að segja að það er ekki 
tilviljun að þetta er yfirleitt ekki haft saman. Það er allt önnur þungamiðja í 
þessu. – Viðmælandi 5 

  
  Viðmælandi 8 tekur fram að ástæðan fyrir því að ráðstefnur og 
Sinfónían virðist hafa forgang í bókun salanna sé sú að þessir viðburðir 
eru skipulagðir með mun meiri fyrirvara en aðrir og því raðist þeir 
viðburðir sem seinna koma í kring um þá. Viðmælandi 9 segir samstarf 
Hörpu og Sinfóníunnar mjög gott þegar kemur að dagskrá Eldborgar og að 
finna út úr dagatalinu saman.  Viðmælandi 8 tekur einnig fram að 
Eldborg sé hönnuð fyrst og fremst fyrir tónlistarflutning: 

Ráðstefnuhaldarar vilja komast miklu meira inn í Eldborg heldur 
en raunin er. En það er stefnumótandi ákvörðun innan eigendastefnu að 
Eldborg er fyrst og fremst fyrir tónlist. Hún er byggð og hönnuð þannig. 
Almennt séð er Eldborg í 95% tilfella undir tónlist og menningarviðburði. 
 
Viðmælandi 4 segir mögulega ástæðu þess að tónlistarhátíðir virðast 
sumar eiga erfitt uppdráttar innan hússins sé sú að húsið henti ekki öllum 
hátíðum. Viðmælandi 6 segir að þegar hátíðir ganga upp í Hörpu er það 
einstakt, og að erlendu tónlistarfólki finnist magnað að spila þar. Honum 
finnst Harpa vera frábær áningarstaður til að mætast í þar sem hún er 
svo stór partur af menningarlífi Reykjavíkur. Viðmælandi 7 nefnir líka að 
erlendum hátíðargestum og tónlistarfólki finnist Harpa ótrúleg. 

En Viðmælandi 7 bendir líka á að svo að tónlistarhátíð geti gengið í 
Hörpu þurfi hún að taka við fleiri en 3000-4000 manns, miðað við verðskrá 
tónlistarhússins, stærð rýmanna og þá staðreynd að 20% gesta eru á rápi 
um húsið. Viðmælandi 8 nefnir það sama, að til að tónlistarhátíðir gangi 
upp í húsinu þurfi þær að vera mjög stórar. Hann bendir líka á að Harpa 
þurfi ekki að gleypa við öllu sem henni býðst og að fólk innan 
tónlistargeirans eigi það til að vera bundið miklum tilfinningatengslum 
við Hörpu: 
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Sumir til dæmis skilja ekkert í því hvers vegna þeir fá ekki bara lykilinn að 
Eldborg til að koma með sitt dót og sína tæknimenn inn og halda gigg eins og þeir 
gera annarsstaðar.  Það auðvitað gengur ekki upp. 

 
Viðmælandi 9 segir að hver einasta hátíð sem fer fram í Hörpu virðist 
enda með að fara á hausinn og það sé mynstur sem gengur ekki upp. 
Viðmælandi 3 bendir á styrktarsjóði Hörpu til umsóknar fyrir grasrót og 
aðra sem vilja halda tónleika í hörpu. Hann segir þá ekki nógu vel nýtta 
og það sé ekki nægilega mikið af grasrótarviðburðum innan Hörpu. 
Viðmælandi 3 nefnir sömu styrki við aðstoðar við grasrót eða hvers kyns 
tónleikahalds innan Hörpu. Hann nefnir hvað starfsfólk Hörpu er stolt af 
Upptaktinum, tónsköpunarverðlaunum fyrir krakka á vegum dótturfélags 
Hörpu, Hörpustrengja.  

Viðmælandi 4 segist vilja sjá meiri starfsemi í Kaldalóni, minnsta 
sal Hörpu, þar sem hann er tilvalinn fyrir tilraunastarfsemi og 
grasrótarviðburði. Viðmælandi 5 telur nýtingu á sölum hússins ekki vera 
sem skyldi, og hefur áhyggjur af peningakrumlunni sem þrengir að 
tónlistarflutningi hússins og viðmælandi 9 hefur áhyggjur af sömu 
peningarkrumlu og viðmælandi 5: 
 

Í tengslum við þróun á tónlistarflutningi innan Hörpu á síðasta áratug í 
tengslum við nýsköpun og fjölbreytni verð ég að segja að maður hafi mjög miklar 
áhyggjur. Gríðarlegar. 

 
         Allir viðmælendur voru sammála um að fjölbreytni og 
tilraunastarfsemi innan tónlistarflutnings Hörpu ætti að vera meiri. 

7.1.2. Rekstrarumhverfi Hörpu 

Viðmælandi 1 segir sali Hörpu í boði á sérkjörum til tónlistarfólks sem 
hafa ekki efni á að vera þar öllu jöfnu, en upphæðin á aukakostnaði sé 
fljót að hrannast upp og auðvelt sé að koma út í tapi eftir svona tónleika. 
Leigan á sölunum sé það dýr að dæmið gangi ekki upp fyrir tónlistarfólk, 
þrátt fyrir utanaðkomandi styrkveitingar: 
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Kaldalón tekur 150 manns. Segjum að miðinn kosti 3500 og það er uppselt, þá 
reiknar maður út rúmar 400 þúsund krónur sem koma inn. Á algjörum 
tilboðspakka kostar salurinn með tæknimanni og hljóðkerfi 300 þúsund krónur. 
Þannig að þó maður komi inn og fylli salinn að þá standa eftir 100 þúsund, sem 
Harpa tekur svo 7% af.   

 
Viðmælandi 6 telur stýringuna þurfa að halda í það að eftirsóknarvert 
þyki fyrir tónlistarfólk að halda tónleika í Hörpu, og að það sé ekki alveg 
fram úr öllu valdi að maður bara geti ekki haldið tónleika þarna því það sé 
svo dýrt.  

Ástæðuna fyrir hárri leigu salanna er fjárskortur innan reksturs á 
starfsemi Hörpu, og viðmælandi 2 bendir á að skoða þurfi 
rekstrarumhverfi Íslensku leikhúsanna og yfirfara þau á Hörpu. 
Viðmælandi 4 segir erfitt vera að bera Hörpu saman við Þjóðleikhús eða 
Borgarleikhús þar sem Harpa er mjög ólík stofnun. Þjóðleikhúsið er 
ríkisstofnun og Harpa er ekki einusinni talin menningarstofnun, hún sé 
rekin sem hús til leigu. Viðmælandi 1 segir þó að við samanburð megi sjá 
að rekstur leikhúsanna má sjá að byggingin er í eigu þjóðarinnar og ríki 
sér um viðhald og rekstur fasteigna, á meðan reksturinn ber sig, og þetta 
ætti að yfirfara á Hörpu. 

Viðmælandi 5 bendir á að Harpa sé í virðisaukaumhverfi, ólíkt 
öðrum tónlistarhúsum eins og Hofi eða Salnum í Kópavogi, sem borga lág 
fasteignagjöld og eru í eigu sveitafélaganna. Þetta þurfi að yfirfæra á 
Hörpu, því ómögulegt sé að skila ítrekað inn reikningum í mínus á meðan 
verið er að borga á fjórða hundrað milljóna í fasteignagjöld sem fara aftur 
til eigenda. 

Viðmælandi 2 bendir einnig á að núverandi rekstrarfyrirkomulag 
gangi ekki upp og að það varpi niðurdrepandi skugga á ímynd Hörpu í 
ljósi sífelldra umræðna um háa leigu. Viðmælandi 1 er einnig sammála 
um að peningaumræðan og efnahagsáherslur séu áberandi í starfsemi 
Hörpu: 
 

Það virðist vera gegnumgangandi örvænting um að halda þessari starfsemi 
gangandi og þá verða peningar aðalmælikvarðinn og gildin sem eru í gangi. Það 
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er sorglegt og það var sjokk að átta sig á því beina og blinda peningavaldi sem er 
ríkjandi, enginn greinamunur er á eðli viðburðanna svo lengi sem þeir borga. 
Þetta myndar undarlegt og stefnulaust lendi í rekstrinum. Auðvitað vill enginn 
hafa þetta svona en maður óttast hvað Harpa er búin að vera ólistdrifin í langan 
tíma.  

 
Viðmælandi 3 lýsir einnig yfir áhyggjum yfir fjárhagsstöðu Hörpu, segir 
arðsemiskröfuna á rekstrinum vera mikla og stjórnendur hafa ekkert 
svigrúm til að slá af leigu. Viðmælandi 6 telur leiguna koma í veg fyrir að 
Harpa geti hýst þann fjölbreytta hóp af gestum og tónlistarfólki sem hún 
þarf á að halda til að geta staðið undir settum markmiðum. Hann tekur 
fram að salirnir standi auðir marga daga í viku, þá sérstaklega þeir minni. 
En Viðmælandi 6 bendir þó á að þótt að salirnir séu ekki í stöðugri útleigu 
sé alltaf verið að vinna þarna inni, í tengslum við fundarherbergi, 
undirbúning eða tæknimál. Hann segir starfsfólk Hörpu standa sig með 
fagmennsku á heimsmælikvarða, og að vandinn í rekstrinum sé ekki 
rekjanlegur til þeirra. Viðmælandi 8 bendir á áherslur á kostnaðarminni 
viðburðum séu að ganga vel, eins og í tengslum við barna-, og 
fjölskyldudagskrá. 

Viðmælandi 4 segir að ástæðan fyrir erfiðri fjárhagsstöðu Hörpu sé 
sú að húsið hafi lent milli skips og bryggju í rekstri mjög fljótt í kjölfar 
ákvarðana um að leggja ekki fé í starfsemina og að fasteignagjöld hússins 
fengust ekki niðurfelld eins og er oft raunin erlendis: 
 

Þá strax mínusast það af tónlistarstarfseminni, þar sem hún er í eðli sínu 
áhættusöm. Og hús sem er í rekstrarþrengingum, ekki vegna þess að það er illa 
rekið heldur vegna þess að það vantaði fjárveitingarnar, er ekki að fara að taka 
ákvarðanir sem fela í sér áhættu. Það er mikil synd því það hefði verið svo gott að 
sjá húsið sem geranda þess sem fram fer í því. 

 
Stjórnendur Hörpu neyddust til að herða á verðlagi salanna stuttu eftir 
opnunarárið og nefnir Viðmælandi 7 að leigan á sölum hafi verið allt of há 
og reynt hafi verið að taka af honum pening aukalega. Hann segist hafa 
verið rukkaður fyrir hvert handtak og hafa átt í sífelldu rifrildi við 
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stjórnendur um peninga. Hann gagnrýnir salaleiguna og styrki á vegum 
hússins: 
 

Þessir styrkir sem verið er að veita sem afsláttur á salaleigu er eins og 
myllusteinn um hálsinn á fólki. Þetta er bara ávísun á tap.  

 
Viðmælandi 4 segir fráheyrt að hús á borð við Hörpu getið staðið undir sér 
ef það á að standa með reisn og bera menningarlegt gildi gagnvart 
samfélagi. Vegna verðlagsins, sem er afleiðing af stöðu hússins, geta ekki 
allir leigt sig inn í húsið, og húsið er heldur ekki í aðstöðu til að bjóða inn 
á sínum vegum. Viðmælandi 5 segir að eftir því sem viðburðirnir verði 
fleiri sé umkostnaðurinn meiri og reksturinn virðist aldrei raunhæfur 
sama hvernig reiknað sé: 
 

Ekkert hús í heiminum er rekið á þennan hátt, ef það væri hægt væru aðrir að 
gera það. Þetta er tilraunastarfsemi, ef við gætum rekið hús svona að þá fengjum 
við Nóbelsverðlaun fyrir, því það er ekki hægt.  

 
Viðmælandi 8 nefnir það sama, að í byrjun hélt fólk mögulega að svona 
módel gengi upp, en reynslan hafi sýnt annað. Hann tekur fram að eftir 
margar tilraunir og tiltektir í gegnsæjum rekstri Hörpu blasir við að þetta 
fyrirkomulag gengur ekki og mun aldrei ganga þrátt fyrir aukningu á 
ráðstefnum, tónleikum eða öðru. Viðmælandi 8 bætir því við að það sé 
ekkert tónlistarhús, né tónlistar-, og ráðstefnuhús sem býr við sömu 
kringumstæður og Harpa. Hann lýsir skekkjunni í fjárveitingum til 
rekstursins: 
 

Eigendur (ríki og borg) setja inn rekstrarstyrk sem á að sjá um daglegan rekstur 
og stafsemi hússins. Síðan í fyrra (2019) var hann 280 milljónir, en við erum 
hinsvegar að borga 320 milljónir í fasteignagjöld. Greiðsla fasteignagjalda fer til 
borgarinnar og þannig eru því rúm 72% af þessum styrk sem fara beint aftur til 
annars eigandans. Eftir standa rúmar 10 milljónir á mánuði sem er sameiginlegt 
framlag ríkis og borgar til þess að viðhalda húsinu og allri starfsemi.  
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Viðmælandi 5 tekur líka fram að erlendu rekstrarráðgjafarnir sem voru 
ráðnir fyrir opnun Hörpu tóku mið af amerískum milljónaborgum og voru 
ekki meðvitaðir um hversu fáir byggju á Íslandi. Í Ameríku er sterkt 
sjóðskerfi, skattaafslættir og einkastuðningur við listir, þó að ekki sé 
mikið um opinberar styrkveitingar.  

Viðmælandi 5 nefnir einnig að Landsbankinn hafi ætlað að reka 
Hörpu á hátt sem hefði keyrt starfsemina og húsið í kaf, og veltir fyrir sér 
hvort hrunið og eigendaskiptin hafi bjargað Hörpu. Áherslupunktarnir 
hafi verið rangir og almennt hafi þetta tímabil sýnt viðmælanda hversu 
mikilvægt sé að fólk sé meðvitað um að menningarstjórnun skipti máli, og 
að það sé alveg sama hversu fallegt og dásamlegt húsið er, ekkert af því 
skiptir máli ef að reksturinn og starfsemin er ekki úthugsuð og í lagi: 
 

Þetta þarf að vera rétt hugsað, eins og hvert annað fag. Þú byggir ekki spítala og 
lætur svo einhverja sérfræðinga úr fjármálaráðuneytinu ákveða hvernig eigi að 
reka hann. 

  
Viðmælandi 10 segir að aldrei hafi staðið til að Harpa yrði féþúfa með 
óhóflega skattbyrði. Hann segir einnig að óskiljanlegt að miðað sé við 
upphaflegar hugmyndir svo að úr orðið að lífróður á hverju ári til að 
bjarga starfseminni undan þunga skattanna: 
 

Almennt séð finnst mér eigendur hússins ekki sýna því þá umhyggju sem ber.  

 

7.1.3. Hlutverk og listræn stýring 

 
Það var svo mikið stolt og ánægja yfir því að húsið skuli hafa verið byggt og það 
var alltaf fullt. Það var svo mikil þörf fyrir húsið, allir sem stóðu að því þræluðu 
sig út í því erfiðistímabili sem var aðdragandi þess, og þetta gekk upp. - 
Viðmælandi 5 

 
Viðmælandi 5 segir Hörpu vera þjóðarstolt og gersemi, en líka 

góðan leikara. Það lítur vel út og í því er fólk og stemning, en á síðustu 
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árum sé hún eins og leikari á hækjum, með hækjurnar faldar undir 
búningnum.  

Viðmælandi 10 segir Hörpu þó standa undir sínum tilgangi sem 
tónlistar og ráðstefnuhús. Hann nefnir að ráðstefnuhlutverk hússins hafi 
verið nauðsynlegt til að fá samþykki fyrir því í ríkisstjórn árið 1999. Í 
byrjun var tekin ákvörðun um að hljómgæði Eldborgar yrðu í hæsta 
gæðaflokki, og segir Viðmælandi 10 að markmiðinu um fullkominn 
hljómleikasal á Íslandi hafi verið náð. Hann tekur það fram að nú kunni 
ýmsir að líta á þetta sem sjálfsagðan hlut en svo var ekki. Það þurfti að 
standa vörð um þessa hágæðakröfu á öllum stigum hönnunar og 
framkvæmda. 

Viðmælandi 1 segir núverandi hlutverk Hörpu samkvæmt 
stefnumótun 2019 vera með áherslu á þrjá þætti, áherslu á 
heimsmælikvarða, fjölskyldu-, og barnadagskrá, og áherslu á grasrót. Í 
dag segir Viðmælandi 5 að lítið sé um að Harpa sé að taka áhættu í 
starfsemi. 

Viðmælandi 9 tekur fram að hlutverk hússins hafi þurft 
endurskoðun í kjölfar hrunsins, því þá hafi þetta farið frá því að vera 
heimili Sinfóníuhljómsveitar Íslands yfir í höll fyrir alla. Viðmælandi 5 

nefnir líka að eftir hrun hafi verið keppst við að setja sem mestan tilgang 
inn í starfsemi hússins til að réttlæta áframhaldandi byggingaráform. 
Fyrstu árin voru þó glæsileg í starfsemi Hörpu og nefnir Viðmælandi 4 að 
þau hafi farið af stað með háar og miklar hugmyndir sem hafi tekist vel 
fyrstu árin: 

 
Við sköpuðum okkur alþjóðlegt orðspor og fengum mikla alþjóðlega athygli sem 
ég tel að húsið búi ennþá að. 

 
Viðhorf landsmanna gagnvart Hörpu og hlutverki hennar er mjög 

gott og bendir Viðmælandi 8 á könnun sem var gerð árið 2018 sem sýndi 
að notkun landsmanna á húsinu og viðhorf þeirra til þess var 76% 
jákvætt, 20% hlutlaust og 6% neikvætt. Viðmælandi 10 bendir líka á að 
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ekki megi gleymast í umræðu um Hörpu að sem ráðstefnuhús er hún líka 
einstök.  

Viðmælandi 7 nefnir að á tímum aukinnar einangrunar aukist 
tilgangur húsa sem stuðla að sameiginlegum upplifunum. Þessar 
upplifanir eru tónleikar og lifandi menningarupplifanir, en það er það sem 
Harpa býður upp á. Samvera og upplifun er svo mikilvæg manneskjunni, 
sem leitar sífellt til þessa þátta. Hús sem er byggt með þann tilgang að 
sinna þessum þáttum verður að geta þjónað honum. 

Varðandi ímyndasköpun Hörpu nefna Viðmælendur 7 og 9 að það sé 
taktleysi að ferðamannabúð taki við gestum sem ganga inn í Hörpu. 
Viðmælandi 7 nefnir að ef það þarf að markaðssetja húsið gagnvart 
ferðamannaiðnaðinum er einfaldara að upphefja kjarna þess, sem er að 
vera tónlistarhús, frekar en að troða inn í það upplýsingum um hvernig 
eigi að njóta íslenskrar náttúru og gegnum hvaða fyrirtæki. Viðmælandi 9 

nefnir það sama, að ef að húsið ætlar að senda út einhvern brag og gegna 
hlutverki að þá þarf það að vera skýrt í allri nálgun og snertingu við gesti. 
Þetta á að vera í höndum fagstjóra eða listræns stjórnanda. Viðmælandi 4 

leggur mikla áherslu á þörf hússins fyrir listrænum stjórnanda: 
 
Það þarf að vera fagstjóri og listrænn stjórnandi innan hússins sem talar tungumáli 
tónlistarinnar bæði út á við og inn á við.  
 

Viðmælandi 2 er sammála og segir að þó að tónlistarflutningur í Hörpu sé 
fjölbreyttur sé mikil nauðsyn fyrir listrænan stjórnanda. Hann segir 
engan listrænan stjórnanda ákveða hvað er verið að flytja og af hverju, 
heldur sé Harpa einfaldlega leigð út til þeirra til vilja og geta komið. 
Viðmælandi 5 bendir á að það komi ekki fyrir að tónlistarfólk komi inn í 
erlend tónlistarhús og það sé ekki verkefnastjóri á vegum hússins sem 
fylgi því allan tímann.  

Viðmælandi 5 segir að í upphafi Hörpu hafi verið áætlaður erlendur 
listrænn stjórnandi en eftir hrun varð ljóst að ekkert fjármagn væri til, og 
að var ekki hægt að bjóða manni að vera listrænn stjórnandi án fjármuna.  
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Viðmælandi 4 segir að það verði sorgleg þróun að Harpa sé einungis bókuð 
af frumkvæði annarra. Hann segir að með þessari þróun mun húsið aldrei 
uppfylla þær væntingar sem baráttufólk um byggingu tónlistarhúss höfðu 
til þess. Það er misskilningur að Harpa sé menningarstofnun með 
frumkvæði af sinni starfsemi. Hlutföll viðburða í erlendum 
tónlistarhúsum er oftast 50% á vegum hússins og 50% á vegum annarra. Í 
Hörpu er hlutfallið 5% á vegum hússins og 95% á vegum annarra.  

Viðmælandi 1 segir að það vanti fjármagn fyrir listræna stjórnun og 
innanhúss dagskrárgerð en allir fjármunir fara í rekstur og viðhald 
byggingar. Þessi fjárskipting hæfir ekki eðli og tilgangi hússins.  

Eitt stærsta hlutverk hússins, eða gjöf þess til samfélagsins segir 
viðmælandi 4 vera það að geta orðið til þess að íslendingar geti upplifað 
heimsklassa viðburði á heimavelli. Harpa færði Ísland yfir á alþjóðlegan 
tónlistarstall. Viðmælandi 7 fer þessum einföldu en kraftmiklu orðum um 
tónlistarhúsið: 
 

Harpa er mikilvæg. 
 
Mikilvægt er að fá inn listrænn stjórnanda því þeir sjá um að búa eitthvað 

til, en ekki bara reka eitthvað hús. Viðmælandi 7 segist halda að stundum 
hafi verið teknar ákvarðanir við stýringu og rekstur Hörpu sem 
manneskja í rekstri með tónlistarbakgrunn hefði aldrei tekið:  
 

Þegar aðili byggir á fagþekkingu, í hverju sem það er, þá þekkir hann það sem 
hann fæst við, þekkir vöruna, og þegar hann skilur hvernig hlutirnir verða til að 
þá skilur hann, talar og tekur ákvarðanir öðruvísi. 

 
Viðmælandi 5 tekur fram að sett var saman sérstakt listráð gegnum 
Bandalag íslenskra listamanna sem viðbrögð við gagnrýni um að fáir 
stjórnendur Hörpu væru með tónlistarbakgrunn: 
 

Þarna varð til hópur sem ræddi saman og kvartaði og kveinaði og  
kom með kröfur, sem var mjög mikilvægt.  
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Viðmælandi 9 segir mikilvægt að Harpa hafi sérhæft fagfólk úr 
tónlistargeiranum á sínum vegum og segir Eldborg vera mjög sérhæfðan 
sal sem kallar á mikla þekkingu við stýringu. Aldrei áður hafi slíkur salur 
eða hús verið á Íslandi og hann tekur fram að við að koma inn í Hörpu í 
fyrsta sinn hafi verið draumi líkast. Viðmælandi 7 lýsir því svo: 
 

Þessi tilfinning að vera þarna fyrstu mánuðina og árin var þannig að maður 
þurfti að klípa sig í framan, þetta var óraunverulegt, eins og draumur sem hafði 
ræst. Að vera hluti af þessu var eitt það stórkostlegasta í ferli manns. Opnun 
hússins var líka ein af stóru stundum Íslandssögunnar, og táknar upprisu 
þjóðarinnar eftir hrunið. 

 
Viðmælandi 7 nefnir að þegar Sinfóníuhljómsveitin var stofnuð bjuggu 
50.000 manns í Reykjavík sem voru nýkomin með sjálfstæði og lýðveldi og 
reyndu að skapa sér sjálfsmynd sem þjóð meðal þjóða í formi 
stofnsetningar Þjóðleikhúss, Háskóla og Sinfóníuhljómsveitar. 
Viðmælandi 7 segir svipaða sögu hafa átt sér stað í kjölfar 
efnahaghrunsins 60 árum seinna, þar sem þjóðin fór aftur í það að skapa 
sér nýja sjálfsmynd í kjölfar þess að hafa skammast sín að vera 
íslendingar. Harpa varð táknmynd af einhverju sem þjóðin gat verið stolt 
af. 
Viðmælandi 7 segir stoltið tengjast menningareðli íslendinga: 
 

Menningin er eitthvað sem hefur alltaf haldið íslendingum á lífi, sögurnar og 
tónlistin. Við lifðum bara af þennan kulda myrkur í gegnum endalausar sögur, 
söngva, tungumál, fisk og kartöflur. Ef ekki væri fyrir þetta værum við ekki hér, 
við hefðum bara farið eitthvert annað eða dáið. 

 
Viðmælandi 10 undirstrikar að óbeini hagnaðurinn af Hörpu hafi aldrei 
verið metinn til fulls. Viðmælandi 4 segir að til að stuðla að sama óbeina 
hagnaði þurfi meira fjármagn til að skapa list og hlúa að innihaldi 
hússins, en ekki bara til að borga af fasteignagjöldum, á sama hátt og 
borgin veitir fjármagn til reksturs leikhúsanna.   
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7.1.4. Framtíðaráhorf og breytingar 

Viðmælandi 1 segir þörf á nýju rekstrarmódeli til að styðja við fjölbreytni 
og grósku í tónlistarflutningi. Hann segir líka þurfa að koma betur til 
móts við grasrótina og fjölskyldudagskrána, en að það sé í bígerð 
samkvæmt nýjustu stefnumótun. 
Viðmælandi 2 telur það tímaspursmál um hvenær ríki og borg taka 
ákvörðun um nýtt rekstrarfyrirkomulag hússins, en að húsið sé ekki að 
fara neitt, og þetta sé bara spurning um að taka ákvörðun. Viðmælandi 4 
segir það sama: 
 

Þetta er ákvörðun um svo margt, fjármagn og tengingu við hvaða verðmæti húsið 
skapar okkur til framtíðar. Hvort sem það er á sviðum tónlistar, ferðamennsku, 
ráðstefna, þjóðarstolts, að þá þarf að klára dæmið strax og tenging er komin, það 
má ekki bíða lengur því það er  svo erfitt að laga það sem fer úrskeiðis í svona 
starfsemi.  
 

Viðmælandi 3 vill sjá breytingar á umönnun grasrótar, tilraunastarfsemi 
og nýsköpunarviðburða og aðgengi þessa þátta að húsinu. Viðmælandi 6 
er sama sinnis, en hann bendir á að það ætti að nýta dauð tímabil í 
dagskrá Hörpu til að komast til móts við grasrót með afslætti eða afnámi 
af salaleigu, án þess að starfsfólk Hörpu líði fyrir það fjárhagslega 
Viðmælandi 4 segir að skilja þurfi rekstur byggingarinnar og 
starfseminnar í sundur til að hægt sé að búa um grasrót og leyfa henni að 
nýta húsið með öðruvísi fjárhagslegum formerkjum. Viðmælandi 8 nefnir 
líka að húsið geti og ætti að hlúa betur að grasrót og ungi fólki, og segir 
nýjustu stefnumótun beita sér fyrir þessum atriðum. Viðmælandi 4 tekur 
fram að síðasta stefnumótun hafa verið góð: 
 

Húsið sjálft hefur nýfarið í gegnum góða stefnumótun sem ég vona að verði að 
veruleika því þar sé samstillta sýn um verðmætasköpun og fagmennsku sem 
hægt er að taka fullan þátt í með góðri samvisku. Það þarf bara fjármagn. 

 
Viðmælandi 8 segir að þó ekki sé búið að birta stefnumótunina 
opinberlega sé starfsfólk farið að starfa eftir henni að einhverju leyti. Í 
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stefnumótuninni er lögð áhersla á fjölskyldur og barnastarf, grasrót og 
alþjóðlega viðburði á heimsmælikvarða. En Viðmælandi 8 tekur fram að 
til að horfa raunsætt inn í framtíðina sést að ekki verður hægt að halda 
uppi metnaðarfullri menningarstefnu í húsinu nema til komi stuðningur 
frá eigendum.  

Viðmælandi 4 nefnir að Harpa sé eina húsið á landinu sem er ætlað 
að búa til heimsklassa list án fjárframlaga til að styðja við listina. Hann 
segist hafa trú á því að forstjóri Hörpu nái að sigra þá baráttu sem hann 
stendur í við að koma réttum skilaboðum þangað sem þau þurfa að berast, 
og fái að innleiða nýju stefnumótun. Viðmælandi 5 trúir líka að breyting 
geti orðið á forminu og segir stýringuna þurfa að vera beintengda inn í 
tónlistarhlið hússins, eins og stjórn Borgarleikhússins er beintengd inn í 
Leikfélag Reykjavíkur, og rekur starfsemina. Viðmælandi 5 bætir því við 
að lausnin sé einfaldlega sú að einhverjir peningar í 
menningarrekstrinum séu verndaðir eða girtir af gagnvart því sem fer í 
viðhald hússins.  
 

Þetta þarf ekki að vera spurning um mikla peninga. Þetta er spurning um að 
setja sjónaukann á réttan stað, horfa í rétta átt og vinna þetta með forgangi.  

 
Viðmælandi 5 bætir líka við að til að breytingar eigi sér stað sé mikilvægt 
að fólk skilji vægi menningarstjórnunar sem starfsgrein. 
Menningarstjórnun snúist ekki um Excel heldur um að skilja hugsunina í 
verkefni og búa til áætlanir sem eru skynsamlegar í samhengi við 
kjarnahugmynd viðfangsefnisins. Það er ólíkt verkefnastjóra byggingar. 
Viðmælandi 5 segir þessa tengingu við kjarna hugmyndarinnar vera það 
nauðsynlegasta í starfinu, og ef stýringin miðast ekki af honum verður 
útkoman alltaf röng: 
 

 Kjarninn í hlutverki Hörpu er að vera tónlistarhús.  

 
Viðmælendur virðast flestir bíða eftir aðgerðum af hálfu yfirvalda. 
Viðmælandi 4 segir að til þess að auka aðgengi íslenskra tónlistarmanna 
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að Hörpu þurfa ráðamenn að fjarlægja fjárhagsbyrði úr rekstri og 
Viðmælandi 10 segist vonast til þess að fasteignagjöldum verði létt af 
húsinu og þar með verði auðveldara fyrir fleiri að nýta sér húsið. 
Viðmælandi 4 segist bíða spenntur eftir að eigendur og ráðamenn, fyrir 
hönd eigenda hússins, sem er þjóðin, taki sig saman og standi með húsinu 
og breyti þessu sem allra fyrst. Viðmælandi 5 tekur fram að : 
 

Ég ætla ekki að drepast fyrr en búið er að laga þetta. 

 
Viðmælandi 8 segir að þrátt fyrir allt sé hann bjartsýnn með að þessar 
breytingar á stuðningi eigenda muni eiga sér stað og þar með skapist 
tækifæri fyrir Hörpu til að sinna betur sínu hlutverki fyrir íslenska 
menningu og samfélag. Hann segir: 
 

Það er svo mikil væntumþykja og stolt í garð hússins. Þetta er 
verðmætasköpunarmaskína, bæði fyrir efnahag, menningu og samfélag. Það þarf 
að búa um hnútana þannig að húsið geti hámarkað þessi verðmæti fyrir 
samfélagið. 

 
Viðmælandi 9 bendir á tónlist sé tilgangur hússins og eigi að vera fyrsta 
hugsun og skynjun gesta sem ganga inn í Hörpu. Hann segir að það þurfi 
að lyfta upp tónlistarviðburðum og íbúum hússins sem tilgangi þess. 
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7.2. Niðurstöður úr fræðikafla 

 
Út frá þeim fræðilegu heimildum sem rannsakandi studdist við í köflum 4 
og 5 verður hér farið yfir helstu punkta þeirra eftir eftirfarandi þemum, 
með tilliti til þemagreiningu viðtala.  
 
7.2.1. Tónlistarneysla og flutningur 
7.2.2. Menningarumhverfi og efnahagur 
7.2.3. Hlutverk tónlistarhúsa 
7.2.4. Nýtt hugtak kynnt: Listræn lýðheilsa  
 
Í 7.2.4. verður sett fram hugtakið listræn lýðheilsa sem nýjung innan 
hugtakamengis velferðarkerfis og lista. Þar verður varpað ljósi á 
mikilvægi þess að ríki og borg styðji við listræna lýðheilsu í gegnum 
rekstur Hörpu tónlistarhúss. Þar verður byggt á skrifum Stefan Koelsch 
og Raymond MacDonald úr köflum 4 og 5 í ritgerðinni, í ljósi niðurstaða 
rannsóknarinnar. 
 

7.2.1. Tónlistarneysla 

• Tónlistarneysla hefur jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan. 
• Tónlistarneysla stuðlar að félagslegum vitþroska. 
• Tónlistarneysla er persónuleg á sama tíma og hún er félagsleg. 
• Tónlistarneysla er ein sterkasta leiðin til að upplifa samkennd, 

forvitni og innsýn í hugarheim annarra.  
• Tónlistarneysla hefur ekki bein áhrif á vitsmuni einstaklinga. 
• Tónlistarneysla hefur óbein áhrif á vitsmuni einstaklinga með að 

örva skynfæri og athygli, vekja upp tilfinningar og stuðla að 
andlegri breytingu sem hefur í för með sér athafnir sem auka 
vitsmunagildi einstaklinga. 

• Tónlistarneysla felur í sér eiginleika sem auka lífsvilja einstaklinga 
og sömu eiginleikar eru beintengdir samveru einstaklinga. 
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• Tónlistarneysla er, ólíkt öðrum hugbreytandi efnum, auðdreifanleg 
og eiturlaus.  

 

 7.2.2. Menningarumhverfi og efnahagur 

• Listir og menningarmál skulu sett varlega í samhengi við markað, 
því verðmætasköpun vinnst á lengri tíma og á öðruvísi hátt en 
venjan er innan annarra þátta hagkerfis.  

• Menning og listir eru ekki sambærilegar fjármálageiranum þegar 
kemur að opinberum stuðningi. 

• Hagræn áhrif tónlistar og skapandi greina eru umsvifamikil þó þau 
séu illmælanleg. 

• Upplifanir, listafólk og gerð listaverka eru hugtök sem mega ekki 
gleymast þegar fjallað er um listir og menningu í hagrænum 
skilningi. 

• Listir hafa að miklu leyti alltaf notast við fjárhagslegan stuðning 
frá háttsettum aðilum samfélaga. 

• Fjárveitingar til lista styrkja efnahag með því að auka 
ferðamennsku, lífga upp á borgarkjarna og laða að sér viðskipti og 
vinnuafl.  

• Fjárlög til menningarmála, séu tekin frá fjárlög til Ríkisútvarpsins, 
eru sáralágar upphæðir séu þau settar í hlutfallslegt samhengi við 
önnur mál.  

• Menningararstefna Reykjavíkurborgar hefur þróast í átt frá 
þjóðerniskenndri stefnu yfir í alþjóðlegri stefnu sem styður 
fjölbreytileika sem kjarna menningarlegrar sjálfsmyndar. 

• Menningarstefna Reykjavíkurborgar fjallar í meira mæli um 
efnahagstengdu hlið menningarinnar en þá listrænu og er tilgangur 
sköpunar innan samfélagsins óljós. 
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 7.2.3. Hlutverk tónlistarhúss 

1. Tónlistarhús eru listastofnanir, en þeim ber að stuðla að nýsköpun 
og smekksmótun með stýringu sem einkennist að leiðtogahæfni en 
ekki einfaldri viðbragðshæfni. 

2. Tónlistarhús eru hönnuð með tónlistarflutning og tónlistarneyslu í 
fyrirrúmi, með áherslu á hlustanda jafnt sem flytjanda. 

3. Tónlistarhús eru skuldbundin til yfirburða og listrænna heilinda á 
sama tíma og þau eiga að stuðla að greiðu aðgengi gesta og bera 
opinbera ábyrgð og skilvirkni.  

4. Hlutverk tónlistarhúss er að stuðla að upplifun, samveru og 
tónlistarneyslu. 

5. Flest tónlistarhús eru óhagnaðardrifin og því er þeim stjórnað á 
sérstakan hátt. 

6. Stjórnun tónlistarhúsa krefst sérstakrar fagmennsku sem byggir á 
þekkingu á þeim kjarna sem er tilgangur húsanna. 

7. Gildi tónlistarhúss gagnvart samfélagi eykst ef fjármagn er til 
staðar til þróunar og tilrauna á sviðum tónlistarflutnings.  

 

7.2.4. Listræn lýðheilsa 

1. Vellíðan er skilgreind sem heilsa.  
2. Tónlistarneysla hefur jákvæð áhrif á vellíðan. 
3. Yfirvöld bera ábyrgð á að finna menningartengd úrræði sem 

viðhalda og þróa samfélagslega vellíðan.  
4. Þörf er á samfélagslegri vitundarvakningu um mikilvægi lista og 

menningar fyrir lýðheilsu og samfélag.  
5. Einstaklingar leita í sameiginlega tónlistarneyslu þrátt fyrir að 

hafa þann möguleika að njóta tónlistar í einrúmi.  
6. Einstaklingum líður vel þegar þeir eru nálægt hvorum öðrum á hátt 

sem er samfélagslega viðurkenndur, til dæmis gegnum 
sameiginlega tónlistarupplifun í sal eða með danshefðum. 
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7. Tilfinningar sem tónlistarneysla skapar hjá einstaklingum eru 
tengdar þeim sem mynda sjálfskaparviðleitni og aðrar 
grunntilfinningar einstaklingsins.  

8. Í ljósi fyrrum tilgreindra rannsókna Stefan Koelsch á andlegum 
áhrifum tónlistarneyslu og tónlistarflutnings má sjá að hún stuðli 
að lýðheilsu með andlegri vellíðan einstaklinga. 

9. Í ljósi fyrrum tilgreindra rannsókna Raymond MacDonald á 
sameiginlegri tónlistarneyslu og tónlistarflutningi má sjá að hún 
stuðli að lýðheilsu með félagslegum vitþroska og samveru. 

10. Þessi áhrif sem tónlistarneysla og tónlistarflutningur hefur á 
einstaklinga og samfélög stuðla að listrænni lýðheilsu. 

 

7.3.    Samantekt niðurstaðna 

Hér skulu tekin saman helstu atriði niðurstaðna úr viðtölum og fræðikafla 
og þau sett í samhengi við rannsóknarspurningar og undirspurningar. 
Niðurstöður verða svo nýttar til að skoða hvernig ríki og borg geti nýtt sér 
Hörpu sem verkfæri til að styrkja listræna lýðheilsu samfélagsins.  
 
7.3.1. Rannsóknarspurning 1: Hver er staða tónlistarflutnings 
innan Hörpu tónlistarhúss? 
 
Tónlistarflutningur innan Hörpu er í háum gæðaflokki og er fjölbreyttur. 
Niðurstöður sýna þó að tíðni viðburða fer minnkandi og eru í dag 95% 
viðburða á vegum þriðja aðila. Samskiptaleysi ríkir milli tónlistarfólks og 
starfsfólks Hörpu og ljóst er að starfsemin þurfi á listrænum stjórnanda að 
halda til að stuðla að nýbreytni og frumsköpun í tónlistarflutningi og 
ímyndarsköpun. 
 

1. Ríkjandi áhyggjur eru af þróun tónlistarflutnings innan Hörpu í 
tengslum við fjölbreytni og nýsköpun. Allir viðmælendur 
rannsóknar lýstu yfir þörf fyrir meira plássi innan starfseminnar 
fyrir grasrót og tilraunastarsemi.  
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2. Ósamræmi er í meðhöndlun borgarinnar á Hörpu og því sem er 
tekið fram í nýjustu menningarstefnu Reykjavíkurborgar, en 
markmið í stefnunni er að styðja við fjölbreytileiki og svigrúm til 
þróunar innan listastofnana. Ekkert svigrúm er til listrænnar 
þróunar eða tilrauna innan starfsemi stærstu listastofnunar 
borgarinnar. 

3. Fátt tónlistarfólk eða tónlistarhátíðir hafa efni á að koma fram í 
Hörpu og á sama tíma hefur Harpa ekki tök á að bjóða þeim að 
koma fram á sínum vegum. 

4. Nýting sala innan Hörpu til tónlistarflutnings er ekki hámörkuð 
þar sem marga vikudaga standa þeir tómir.  

5. Tónlistarflutningur er í eðli sínu áhættusamur og því bitna 
fjárskerðingar í starfsemi Hörpu fyrst á honum, fremur en viðhaldi 
byggingar, launum lögfræðinga og ráðgjafa, og viðburðum tengdum 
efnahagslífi eða ferðamennsku. 

6. Harpa er eina húsið á landinu sem er ætlað að framleiða 
heimsklassa list en hefur engin fjárframlög til að styðja við listina, 
hvort sem viðburðirnir eru á vegum Hörpu eða ekki.  

7. Verðlag salanna og aukakostnaður er hár vegna skorts á fjármagni 
innan starfsemi hússins. Skortinn má rekja beint til hárrar 
fasteignagjaldskyldu sem liggur á rekstrinum. Það einkennilega 
rekstrarumhverfi sem einkennir starfsemi og byggingu kemur í veg 
fyrir að Harpa geti hýst þann fjölbreytta tónlistarflutning sem hún 
þarf að hýsa til standa undir settum markmiðum.  

 
7.3.2. Undirspurning 1: Hvernig má auka listrænt gildi og fjölbreytileika í 
tónlistarflutningi innan Hörpu tónlistarhúss? 
 
Í ljósi niðurstaðna er skýrt að til að auka listrænt gildi og fjölbreytileika í 
tónlistarflutningi innan Hörpu er þörf sé á auknum fjárveitingum til 
starfsemi hússins. Þeim væri hægt að ná fram með: 
 

1. Afnámi eða mikilli lækkun á fasteignagjöldum hússins. 
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2. Endurskoðun á eðli Hörpu sem stofnun innan fjárlaga. 
 
Niðurstöður sýna að eigendur hússins verði að tryggja að fjármagn til 
starfsemi sé afgirt frá fjármagni sem fer í viðhald og rekstur byggingar. 
Með þeirri tryggingu getur starfsemi hússins unnið í samræmi við 
markmið þess. 
 Með auknu fjármagni til starfsemi Hörpu væri svo hægt að nota 
Eldborg á þann hátt sem hún er ætluð, hljóðfæri með óteljandi 
stillingarmöguleika, og auka þannig listrænt gildi hússins. Tilraunir og 
rannsóknir á eðli og möguleikum salarins hafa ekki verið gerðar síðan á 
upphafsárum Hörpu sökum fjárskorts. Samhliða því væri möguleiki að 
halda áfram þeim tilraunum á búnaði og verkefnum sem áttu sér stað á 
upphafsárum Hörpu. 
 Til að auka listrænt gildi tónlistarflutnings innan hússins þarf að 
upphefja hann með því að nota upplýsingar um tónlistarflytjendur og 
viðburði hússins til að markaðssetja það, fremur en upplýsingar um 
hvernig eigi að njóta íslenskrar náttúru og gegnum hvaða fyrirtæki. Þegar 
gengið er inn í Hörpu eru ferðamannatengdar þjónustur í anddyri hússins 
og þeim væri hægt að skipta út fyrir tónlistartengdan varning eða 
upplýsingar um viðburði.  
 Þörf er á listrænum stjórnanda sem stuðlar að aukinni 
tilraunastarfsemi og fjölbreytni í verkefnavali, eykur tíðni viðburða á 
vegum hússins og aðgengi grasrótar og tónlistarhátíða að Hörpu. Með 
tilkomu listræns stjórnanda yrði skerpt á ímynd hússins og þeim 
skilaboðum sem það sendir út frá sér. Ef húsið á að senda frá sér brag og 
hafa samfélagslega ímynd ætti hún að vera beintengd kjarna hússins í 
allri nálgun og tengingu við gesti, en sá kjarni er tónlistarflutningur. 
Sama kjarna mætti tengja við stýringu hússins, eins og í stýringu 
Borgarleikhússins, sem er beintengd inn í Leikfélag Reykjavíkur sem 
rekur starfsemina.  
Varast skal að bera listrænt gildi Hörpu of mikið saman við efnahagslegt 
gildi. Menningarstefna Reykjavíkurborgar fjallar í miklu meiri mæli um 
efnahagstengdu hlið menningarinnar en þá listrænu og virðist í stefnunni 
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tilgangur sköpunar innan samfélags vera óljós. Sjaldan er í stefnunni 
minnst á listafólkið, framleiðslu lista eða listræna upplifun og þessi 
meginatriði menningar og lista eiga það til að hverfa þegar þau eru borin 
saman við markað og efnahag. Virkja þarf samfélagslega umræðu og 
viðurkenningu á listrænu gildi og óbeinum hagnaði. 

Viðmælendur rannsóknar bíða eftir aðgerðum af hálfu ríkis og 
borgar um sem hjálpa við rekstrarvanda Hörpu og auka þannig listrænt 
gildi ímyndar og starfsemi þess.  Í lokakafla fjárlaga 2020 er lítið ákvæði 
númer 7.23 sem býr til von um að yfirvöld hugi að inngripi, en þar sem 
fram kemur að:    
 

Fjármála-, og efnahagsráðherra sé heimilt að ganga til samninga 
við Reykjavíkurborg um nýtt fyrirkomulag eignarhalds og rekstrar 
fasteignarinnar Hörpu og til að yfirtaka í því sambandi 
skuldbindingar sem tengjast fasteigninni að hluta eða öllu leyti. 

 
Með þessu stutta ákvæði í fjárlögum er lagður grundvöllur til breytinga og 
aðgerða ríkis og borgar til að koma starfsemi tónlistarhússins til hjálpar, 
hugsanlega í formi afnáms fasteignagjalda eða fjárlagabreytinga. 
 
7.3.3. Rannsóknarspurning 2: Hvert er samfélagslegt hlutverk 
Hörpu tónlistarhúss? 

 
1. Kjarnahlutverk Hörpu er að vera tónlistarhús. 
2. Samfélagslegt hlutverk Hörpu er óskýrt út á við sökum 

markaðssetningar í tengslum við ferðamennsku og efnahag. 
3. Harpa er tónlistarhús á heimsmælikvarða sem Íslendingar eru 

stoltir af. 
4. Harpa er táknmynd nýrrar sjálfsmyndar og menningarvitundar 

Íslendinga í kjölfar efnahagshruns eins og Þjóðleikhúsið og Háskóli 
Íslands voru í kjölfar sjálfstæðis árið 1950.  
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5. Harpa nýtur mikillar samfélagslegrar væntumþykju og hefur burði 
til að stuðla að mikilli verðmætasköpun á sviðum lista, menningar 
og efnahags. 

6. Hlutverk Hörpu er að vera ávallt á heimsmælikvarða, að stuðla að 
sterkri fjölskyldu-, og barnadagskrá, og að styðja við grasrót og 
fjölbreytni.  

7. Skylda eigenda er að sjá til þess að hlutverki og markmiði 
tónlistarhússins sé haldið við. 

8. Ekki er vitað um dæmi þar sem sambærileg hús við Hörpu standi 
undir sér á sama tíma og þau sinna sínu menningarlega hlutverki 
eins og skyldi. 

9. Harpa er sérstök stofnun sem markar nýtt upphaf í íslenskri 
menningu og starfsemi hennar krefst þannig sérstakrar 
aðhlynningar. 

 
Hér skal Harpa sett í samhengi við skuldbindingar listastofnana úr kafla 
2.2.:  
 

1. Harpa verður að skarta yfirburðum og listrænum heilindum.  
2. Harpa verður að stuðla að aðgengi og þátttöku gesta.  
3. Harpa verður að vera opinberlega skilvirk og ábyrgðarfull stofnun. 

 
Listastofnanir eiga að stuðla að nýsköpun og smekksmótun og því er 
nauðsynlegt að stofnuninni sé stýrt af leiðtogahæfni innan svigrúms, 
tilrauna og fagmennsku. Sé henni einfaldlega stýrt af viðbragðshæfni 
gagnvart umhverfinu, eða í tilfelli Hörpu gagnvart fjárhagslegum 
útgjöldum, er gildi stofnunarinnar ekki í samræmi við tilgang hennar. 
Með þessari áframhaldandi viðbragðshæfni í stað leiðtogahæfni innan 
listrænnar stýringar Hörpu má spá fyrir því að rekstrarumhverfi hennar 
mun að endingu ekki uppfylla skilyrðin sem voru sett sem hlutverk 
tónlistarhússins frá upphafi.  
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7.3.4. Undirspurning 2: Hvernig stuðlar tónlistarneysla að bættri 
lýðheilsu? 
 
Niðurstöður sýna að tónlistarneysla og sameiginlegar upplifanir stuðli að 
bættri lýðheilsu. Þær sýna að tónlistarneysla stuðli að lýðheilsu með að 
ýta undir andlega vellíðan, félagslegan vitþroska og samveru. 
Tónlistarneysla er samfélagsleg iðkun sem hefur áhrif á huga, tilfinningar 
og skapgerð.  

Vellíðan er hluti af alþjóðlegri skilgreiningu á heilsu og 
tónlistarneysla hefur bein jákvæð áhrif á vellíðan. Tónlist eykur 
félagslegan vitþroska, félagshæfni og lífsvilja. Tónlistarneysla ætti að vera 
mun nær umræðunni um heilsu og heilsueflingu og skilgreind 
almannaauðlind sem stuðla að andlegri vellíðan í formi listrænnar 
lýðheilsu. 
 

7.3.5. Harpa sem verkfæri til að auka listræna lýðheilsu 
 

Niðurstöður úr kafla 4 og 5 sýna að yfirvöld bera ábyrgð á að finna 
menningartengd úrræði sem geta viðhaldið og þróað samfélagslega 
vellíðan. Harpa er það menningartengda úrræði sem getur viðhaldið og 
þróað samfélagslega vellíðan á sviðum listrænnar lýðheilsu. Þannig ber 
yfirvöldum skylda að stuðla að því að Harpa sinni tilgangi og starfsemi 
sinni á þann hátt sem hámarkar listrænan ávinning samfélagsins. 

Ríki og borg geta nýtt sér Hörpu sem verkfæri til að styðja við 
listræna lýðheilsu, séð hana fyrir sér sem lýðheilsustöð sem eykur 
félagsþroska og menningarvitund Reykjavíkur sem nútímasamfélag. Með 
þessa sýn að leiðarljósi er skýrt að rekstrarmódel í virðisaukaumhverfi á 
ekki við um Hörpu, heldur þurfi með endurskoðun á fjármagni að stuðla 
að heilbrigðri starfsemi hússins sem hlúir af tónlistarsköpun, samveru og 
lýðheilsu. 
Með því að auka fjármagn til starfsemi Hörpu væri ríki og borg ekki 
einungis að auka listrænt gildi og tryggja áframhaldandi skapandi 
starfsemi innan virtasta menningarhúss Íslands, heldur einnig að styðja 
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við listræna lýðheilsu samfélags og taka skref í átt að nýjum kafla í sögu 
menningarvitundar Íslendinga, með frumleika og leiðtogahæfni framar 
viðbragðshæfni. Stuðningur við listræna lýðheilsu Íslendinga frá ríki og 
borg með auknum fjárframlögum til starfsemi Hörpu væri rökrétt 
framhald á þróun menningarvitundar samfélagsins. Harpa yrði þá 
gróðurmold fyrir nýja menningarvitund- og stefnu sem væri stýrt á þann 
hátt sem hæfir nútímasamfélagi.  
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8. Umræður og ályktanir 

 Í þessum kafla verða settar fram umræður, ályktanir og vangaveltur 
tengdar niðurstöðum rannsóknarinnar og viðfangsefnisins. Svo mun 
rannsakandi staðsetja rannsóknina í tíma og skoða muninn á steini og 
anda. Í lok kaflans mun sjónaukinn verða stilltur og haldið verður áfram 
með vangaveltur um framtíðaráhorf í tengslum við niðurstöðum 
rannsóknar og fjallað verður um hvort möguleiki sé á frekari 
rannsóknum.  

Eins og fram hefur komið í þessu rannsóknarverkefni veitir það 
einstaklingum samfélagsins vellíðan að stunda tónlistarneyslu og 
samveru. Þar sem bendir allt til að listneysla bæti heilsu fólks og 
lýðheilsu, ef henni er stýrt og dreift á réttan hátt og er mikilvægt að 
yfirvöld taki ábyrgð á því að auka þróun og útbreiðslu listneyslu, bæði 
innan tónlistarhúsa landsins og á annan menningartengdan hátt. Beiting 
og nýting á listneyslu virðist skjóta upp kollinum á óvissutímum sem 
einkennast af einmanaleika og sársauka, þegar hömluleysi og óritskoðun 
liggur yfir samfélögum og gefur til kynna að listræn tjáning og listræn 
skynjun sé manneskjunni eðlislæg. 

Við lifum á tímum sem Nietzsche kallaði dauða guðs og Hanna 
Arendt kallaði öld heimilisleysis og einmanaleika. Við lifum á tímum þar 
sem grunnspurningar eins og „hver er ég?“ og „af hverju er ég hér?“ hafa 
ekki augljós svör. Áður fyrr fann fólk svör við þessum spurningum í 
trúarbrögðum, hefðum, fjölskyldu og þjóðernisstolti en í ríkjandi 
ástæðuleysi gagnvart tilgangi myndast samfélagsleg óvissa, rótleysi og 
einmanaleiki. Beiting og nýting á listneyslu sem lýðheilsubót gæti 
mögulega veitt samfélaginu svör við þessum stóru spurningum. 

8.1. Munur á steini og anda 

Rannsakandi telur vanta í samfélagslega umræðu þá réttlætingu að listir 
og menning séu dagleg neysla og þörf einstaklinga og samfélaga, 
grunnþörf einstaklingsins til að upplifa og örva skynfæri. Það þarf 
að  viðurkenna andann innan menningarvitundar samfélaga og í stað þess 
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að keppast við að greina þau hagrænu áhrif sem listir og menning hafa, 
eins erfitt og það er þar sem listir og menning eru illmælanleg hugtök frá 
dyrum hagfræðinnar séð, þá þurfi fremur að líta á listir og menningu sem 
hversdagleg atriði sem bæta lýðheilsu og hamingju, en ekki sem 
söluvarning sem skilar hagnaði í ríkiskassa, því að listir og menning 
snúast um upplifanir og huglæg ferðalög. 

Stein og anda innan Hörpu tónlistarhúss má túlka í formi 
menningarreksturs á móti byggingarreksturs. Einnig má sjá 
myndlíkinguna í formi tónlistarflutnings og ráðstefna. Framkvæmd á 
viðburðum tónlistarflutnings og ráðstefna eru eins ólíkir og eðli þeirra. 
Taka verður með í reikninginn að tónlistarflutningur kallar á mun meira 
fjármagn í formi launa hljóðfæraleikara, leigu búnaðar, öryggisgæslu og 
tækniaðila. Skipuleggjendur tónlistarviðburða geta ekki staðið jafnt 
gagnvart salaleigu og skipuleggjendur ráðstefnuhalds, og undarlegt er að 
þessum tegundum af viðskiptavinum sé steypt í sama formið. Þungamiðja 
og eðli í undirbúningi, framsetningu og eftirmálum viðburðanna er 
gjörólík og krefst mismikilla fjármuna og orku. Því gengur ekki upp að 
upphæð á salaleigu Hörpu sé dýrari fyrir tónlistarflutning (vegna 
aukakostnaðar) en ráðstefnuhald.  Með auknum fjárlögum til starfsemi 
Hörpu eða niðurfellingu fasteignagjalda væri hægt að nýta meira 
fjármagn til listrænnar stýringar til að takast á við þessa skekkju og 
skerpa þannig skilin á milli þessa ólíku þátta sem tónlistarflutningur og 
ráðstefnur eru.  

 

8.2. Sjónaukinn stilltur 

Rannsakandi telur mikla þörf á frekari rannsóknum um viðfangsefni 
þessarar rannsóknar og ritgerðar, þar sem Harpa er mjög ung stofnun sem 
markaði með tilkomu sinni tímamót í menningartengdum 
stjórnunarháttum á Íslandi. Gagnagrunnur upplýsinga um hús og 
starfsemi af þessu tagi á Íslandi er lítill sem enginn og þörf er á að 
skrásetja og rannsaka stöðugt eðli starfseminnar og áhrif hennar á 
samfélagið svo að hægt sé að læra á þetta samlífi. 
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 Einnig tekur rannsakandi mikilvægt að frekari rannsóknir verði á 
tónlist og tónlistarneyslu sem heilsubót og hvernig hægt sé að nota hana í 
auknari mæli sem slíka. Rannsakandi tekur einnig þörf á að endurgera 
skýrslur um hagræn áhrif skapandi greina og tónlistar, eins og þessar 
tvær sem fjallað var um í ritgerðinni. Báðar eru að verða 10 ára gamlar 
þegar þetta er ritað, en rannsakandi tekur að slíkar skýrslur þurfi að 
koma út sem tvíæringar að minnsta kosti.  

Eins og kom fram í niðurstöðum má sjá í klausu 7.23 í fjárlögum til 
mennta- og menningarmála 2020 að  fjármála-, og efnahagsráðherra sé 
heimilt að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um nýtt fyrirkomulag 
eignarhalds og rekstrar fasteignarinnar Hörpu og til að yfirtaka í því 
sambandi skuldbindingar sem tengjast fasteigninni að hluta eða öllu leyti. 
 Í þessari klausu í fjárlögum er búið að leggja grundvöll að mögulegu 
inngripi ríkisstjórnar til að stuðla að auknu listrænu gildi og fjölbreytni 
innan fremsta tónlistarhúss Íslendinga. Þarna er gefinn kostur á 
endurskoðun á rekstri fasteignarinnar. Með afnámi fasteignagjalda eða 
breytingu á reglum sem Harpa lýtur sem opinbert hlutafélag væri hægt að 
innleiða þá stýringu sem rekstur tónlistarhússins og frábæra starfsfólk 
þess þarf á að halda. 
 Aukið fjármagn til listrænnar stýringar myndi líka leiða af sér 
kröfur til aukinnar sérhæfingar þeirra sem stýra tónlistarhúsinu. Í húsinu 
eru þónokkrar stjórnunarstöður og eins og áður kom fram er áhugavert er 
að taka eftir því að einungis einn aðili í stjórnunarstöðu er með faglegan 
bakgrunn í tónlist. Hægt væri að styrkja faglega stýringu tónlistarhússins 
og þannig auka menningarlegt gildi þess og verðmætasköpun.  
 Með málsgrein 7.23 í fjárlögunum myndast tækifæri fyrir ríki og 
borg til að breyta rekstrarfyrirkomulagi Hörpu tónlistarhúss með því að 
skapa umgjörð sem leyfir rekstri starfseminnar að blómstra óháð stöðu á 
rekstri byggingarinnar. Áhersla skal lögð á tónlistarflutning og stýringu 
hans sem faglegt meginatriði hússins og ýta skal undir traust ríkis, borgar 
og almennings til þeirrar faglegu stýringar sem tónlistarhúsið krefst til að 
sinna tilgangi og markmiði sínu.  
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 Með aukinni listrænni og faglegri stýringu ætti að nást betri innsýn 
í starfsemi Hörpu sem heild, þar sem stýringin og ákvarðatökur væru 
meðvitaðar um eðli starfseminnar og upplifun tónlistarfólks og áhorfenda. 
Einnig væri með aukinni listrænni og faglegri stýringu hægt að verja 
fjármunum í að nýta sali tónlistarhússins til fullnustu. Eldborg sjálf er 
stillanlegt hljóðfæri með þúsundir möguleika á ómstillingum, en ekki 
hefur verið nægilegt fjármagn til að ráða fagaðila til að gera tilraunir og 
stýra þessu stærsta hljóðfæri Íslendinga, nema á fyrstu mánuðum eftir 
opnun hússins, og þar með liggur hljóðfærið í dvala, stillt á eina vegu. 

Upphefja ætti tónlistarflutning innan tónlistarhússins ofar en 
ferðamannatengda viðburði, efnahagstengda fundi og ráðstefnur með því 
að breyta ímynd Hörpu í dagskrárgerð, á samfélagsmiðlum og í innviðum 
hússins. Með breytingum á innviðum hússins er átt við skiptum á 
ferðamannatengdum verslunum og auglýsingaspjöldum yfir í 
tónlistartengdar upplýsingar um viðburði eða hljóðfæraleikara hússins og 
sölu á tónlistartengdum varningi. Markaðssetja ætti tónlistarhúsið sem 
brunn upplifunar og ferðalags, með það að vopni að sameiginleg upplifun 
og listneysla bæti lýðheilsu.  

8.3. Rannsókn staðsett í tíma 

Þegar þetta er ritað eru nánast allar þjóðir heims í útgöngu-, og 
samkomubanni, allar samgöngur og flug liggja niðri og þjóðir keppast við 
að reyna að ná tökum á heimsfaraldrinum COVID-19. Fjöldagrafir hafa 
verið grafnar í Bandaríkjunum og neyðarástand vegna dauðsfalla ríkir á 
Ítalíu og Spáni. Menningarstefnur, straumar, samkomur, 
tónlistarflutningur og hátíðir eru fryst hugtök sem undarlegt er að hugsa 
um í samfélagslegri einangrun og óvissunni sem ríkir í heiminum. Fólk 
nýtir sér rafræn samskipti í mun auknari mæli en nokkurntímann fyrr, og 
ný tegund af menningarmiðlun hefur litið dagsins ljós. Þó virðist einróma 
álit fólks vera það að mikil eftirvænting sé fyrir því að heimurinn opni á 
ný og fólk geti notið lífsins í sameiningu. Ástandið virðist hafa 
undirstrikað þá staðreynd að manneskjan er í eðli sínu félags-, og 
tilfinningavera og að samskipti og sameiginlegar upplifanir eru 
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lífsnauðsynlegar. Við upphaf samkomubanns og einangrunar efaðist 
rannsakandi, í ljósi stærðargráðu þeirra vandamála sem stóðu frammi 
fyrir heimsbyggðinni, stórlega um gildi hugtaka eins og 
menningarstjórnun, sameiginlega upplifun og tónlistarflutning, og þótti 
efnistök ritgerðarinnar vera úrelt og tilgangslaus, einskonar 
skammarlegar vangaveltur forréttindapésa. Við tók myrkur tími af 
sjálfsskoðun, áhyggjum og og eirðarleysi yfir því að geta ekki lagað 
aðstæður eða hjálpað fólki í neyð.  

Þegar vikurnar fóru að líða á veirutímanum hófu birtingarmyndir 
samkenndar og djúpstæðrar löngunar til samskipta og samveru að 
blómstra á samfélagsmiðlum og milli þeirra sem mættust á tómum götum 
borgarinnar, þó margir metrar væru á milli. Gegnum glugga húsa og 
glugga fjarskiptatækni heimsækja fjölskyldur og ástvinir hvort annað og 
fólk keppist um að bera falleg orð sín á milli og deila myndböndum af 
sameiginlegum upplifunum og aðgerðum. 

Það virðist eins og fólk hafi fengið pásu frá lífinu til að hugsa um 
það sem skiptir máli, og það sem virðist standa upp úr er samvera og 
sameiginlegar upplifanir. Þar með sannfærðist rannsakandi á ný um 
mikilvægi þess að styðja við þau atriði innan menningarlífsins sem stuðla 
að listum, fjölbreytni og virkni. Þegar þetta er ritað er of snemmt að segja 
til um eftirmála heimsfaraldursins, en ljóst er að myndast muni gífurlegur 
samdráttur í íslenskum sem erlendum efnahag og mun hann snerta þvert 
á alla málaflokka. Menningargeirinn er þar í mikilli hættu hvað varðar 
skerðingu á fjárlögum, þar sem almennt viðhorf Íslendinga gagnvart 
honum virðist vera að hann sé ekki nauðsynlegur þegar herðir að, heldur 
sé hann fremur tengdur við góðæri. Ef finna á jákvæð áhrif veirunnar á 
íslenskt menningarlíf er hægt að nefna að í menningarstefnu 
Reykjavíkurborgar er eitt markmiða stefnunnar það að nýta 
upplýsingatækni á meiri og betri hátt og stuðla að aðgengi, gagnvirkni og 
öflugri dreifingu menningar með hjálp stafrænna miðla (heimild). Það er 
er ljóst að þessu markmiði hefur á allan hátt verið náð, en stafræn 
menningarmiðlun og dreifing hefur tekið hamskiptum í stærð síðan veiran 
fór að dreifast um heimsbyggðina. 
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Það er þó áhyggjuefni að menningarstofnanir eiga það til að vera 
háðar markaði og hinu opinbera af einhverju eða öllu leyti, og þegar 
reiðarslag á borð við COVID-19 herjar á lítið samfélag eins og Ísland, má 
búast við því að menningarstofnanir þess missi ekki einungis 
meginframlög frá sínum bakhjörlum, heldur einnig hinu opinbera. 
Í tillfelli Hörpu á tímum COVID-19 brást verkefnastjórn fljótt og vel við 
hvað varðar stafræna miðlun og viðbrögð við því hruni sem varð í aðsókn 
og starfsemi í kjölfar samkomubanns. Á laggirnar var sett streymisserían 
Heima í Hörpu þar sem reglulega komu fram framúrskarandi 
hljóðfæraleikarar eða söngvarar og fluttu röð verka fyrir tómri Eldborg. 
Sjónarhorn myndavélanna beinist að tónlistarfólkinu með tóma 
áhorfendapalla þessa magnaða salar í bakgrunni og með þessu framtaki er 
hverjum þeim sem áhuga hefur boðið að stíga inn í glæsilegasta 
tónleikasal Íslands og njóta tónlistar flutta af fagfólki. Of snemmt er að 
spá fyrir um hvort athæfið hafi aukið aðsókn almennings á 
tónlistarviðburði hússins, en sennilega hefur það orðið til þess að 
einstaklingar sem leggja ekki venjulega leið sína á tónleika í Eldborg hafi 
horft á einn þessara streymisviðburða og það muni auka líkur á mætingu 
þess aðila á framtíðarviðburði innan hússins. 

Streymisserían vekur athygli á tveimur þáttum, mikilvægi viðstöðu 
áhorfenda, og augljósa fagmennsku tónlistarfólks. Streymin gætu verið 
séð sem táknræn mynd þess að listamenn og tónlistarflutningur virðast 
oft verða undir þegar kemur að umræðu um íslenska menningu, en 
þjóðernishyggja og náttúra skipa oft stærri sess sem skammgóður 
ímyndarstimpill með það að markmiði að styrkja við efnahag og 
menningartengda ferðamennsku. Streymin undirstrika mikilvægi 
þátttöku og almennings þegar kemur að listsköpun og listneyslu, og sá 
sem horfir á streymið getur fengið það á tilfinninguna að hann eða hún 
skipti máli sem listarinnar aðnjótandi, áhorfandi, þátttakandi. Eins og 
áður var ritað er óvíst hvað umrædd streymissería mun hafa í för með sér, 
en nú þegar þetta er skrifað hefur hún skapað fallega umfjöllun og virðist 
hafa aukið þakklæti landsbúa í garð tónlistarfólks og tónlistarhúss. 
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Á þeim tíma sem þetta er ritað hafa aðgerðir Hörpu í samkomubanni verið 
aðdáunarverðar, og stýrt af fagmennsku og skýrleika þar sem tónlistarfólk 
fær að njóta sín. 
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10. Lokaorð 

Samfélagslegur skilningur eða áhugi á gildi menningarstofnana eins og 
tónlistarhúsa er hugsanlega af skornum skammti. Í þessu 
rannsóknarverkefni hafa verið settar fram stoðir undir mikilvægi þess að 
listræn hlið tónlistarhúss, upplifunin, tónlistarflutningur og listræn 
stjórnun, sé metin af sömu ef ekki meiri verðleikum og hin hlutlæga og 
efnislega hlið. Til að svo verði er mikilvægt að ríki, borg og almenningur 
sammælist um að listir eru fagsvið sem skulu stýrast af fagfólki með 
mikilli reynslu af því listasviði sem á við hverju sinni. Það er nauðsynlegt 
að yfirvöld breiði svo um tónlistarhús að það geti starfað á þann hátt sem 
uppfyllir sett markmið gagnvart samfélaginu. Ef ekki er húsið 
tilgangslaust. 

Tími lista, menningar, listrænnar stýringar og 
menningarstjórnunar sem viðurkenndra eininga innan atvinnulífsins er 
hafinn, og þörf er á rannsóknum og haldbærum gögnum sem styðja við 
gildi þeirra innan samfélagslegs skilnings og umræðu. Yfirvöld og 
samfélög þurfa að bera sama traust til listarinnar og þeirra sem tileinka 
sér hana sem fagsvið og þeir bera til annarra atvinnugreina og afurða 
þeirra. Menningarborgin Reykjavík stendur á tímamótum þar sem 
tækifæri er til að stýra þróun á rekstri stærsta tónlistarhúss landsins í átt 
sem myndi stimpla borgina inn sem fyrirmynd á sviðum menningarmála. 
Afraksturinn og áhrifin myndu hafa gífurleg áhrif á framþróun 
tónlistarflutnings og tónlistarneyslu þjóðarinnar og hækka gæðastuðul 
hússins og íslenskrar lista í alþjóðaskilningi.   
 
“Maður verður að rækta garðinn sinn” voru lokaorð Birtíngs í skáldsögu 
Voltaire. Garður Íslands er skrúður fullur af tónlist, og nú er tími fyrir 
samfélagið að líta inn á við og skoða úr hverju garðurinn er gerður og 
hvernig má vökva þau grös sem visin eru og sá fræjum sem verða að 
sterkum rótum og fegurstu rósum.  
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Viðauki 1: Viðtalsrammi viðtala 
 
Viðtöl voru framkvæmd undir fjögur augu eða gegnum síma, fyrir utan 
viðtal við fyrrverandi menntamálaráðherra, sem svaraði spurningum 
gegnum tölvupóst. Rannsakandi reyndi að fara eftir rammanum í hverju 
viðtali fyrir sig, en aðlagaði hann þó að viðmælendum og lagði ríkari 
áherslu á flæði og leyfði samtölunum að fara í þá náttúrulegu átt sem þau 
vildu. Eftirfarandi rammi var hafður við hliðsjónar við framkvæmd 
viðtalanna; 
 
Um viðmælanda 

• Hver eru tengsl þín við Hörpu tónlistarhús? 
• Hvernig myndir þú lýsa eðlilegum vinnudegi þínum? 
• Hver eru samskipti þín við tónlistarfólk? 

 
Tónlistarflutningur og viðburðir Hörpu 

• Hvernig finnst þér staða tónlistarflutnings og viðburða vera innan 
Hörpu? 

• Hvernig þykir þér þróun tónlistarflutnings hafa verið frá opnun 
Hörpu? 

• Hvernig þykir þér hlutfall erlendra viðburða innan Hörpu? 
• Hvernig þykir þér aðgengi og virkni grasrótar innan Hörpu? 

 
Rekstrarumhverfi Hörpu 

• Hvernig þykir þér rekstrarfyrirkomulag Hörpu? 
• Finnur þú fyrir árekstrum milli tónlistarflutnings og annarra 

viðburða? 
 
Hlutverk og listræn stýring Hörpu 

• Hvert þykir þér hlutverk Hörpu vera? 
• Verður þú var/vör við listræna stýringu í verkefnavali Hörpu? 
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Framtíðaráhorf og breytingar 
• Hvaða breytingar myndir þú vilja sjá í viðburðavali eða rekstri 

Hörpu? 
• Hvað telur þú að hægt sé að gera til að auka tónlistarflutning og 

fjölbreytni í viðburðum innan Hörpu? 
• Er eitthvað annað sem viðmælandi vill ræða eða taka fram? 

 


