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Útdráttur 
 

Árið 2004 var fyrsta Aldrei fór ég suður tónlistarhátíðin haldin á Ísafirði og síðan þá hefur 

hátíðin farið ört vaxandi bæði að stærð og vinsældum. Hátíðin þykir engri annarri lík 

sökum sérstakrar staðsetningar og umgjarðar, auk þess sem hún er ókeypis öllum. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að meta áhrif Aldrei fór ég suður hátíðarinnar á 

samfélagið á Ísafirði. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og byggja 

niðurstöðurnar á viðtölum við hátíðarskipuleggjendur, blaðamenn, tónlistarmenn, 

heimamenn, erlenda gesti og verslunarmenn á Ísafirði. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að hátíðin hefur jákvæð áhrif á samfélagið, jafnt félagslega sem og 

efnahagslega en viðmælendur lögðu mun meiri áherslu á hin samfélagslegu áhrif. 

Heimamenn hafa til einhvers að hlakka yfir vetrartímann og hátíðin veitir fólki samkennd 

þar sem fólk kemur saman og hefur gaman. Ímynd Ísafjarðarbæjar hefur breyst og bærinn 

hagnast á hátíðinni auk þess sem hann hefur endurnýjað stimpil sinn sem tónlistarbær. 

Ekki hefur verið farið í neinar markaðsherferðir enda er tilgangur skipuleggjenda með 

hátíðinni aðeins að hafa gaman af. Einnig sýna niðurstöður að Ísafjarðarbær hefur ekkert 

gert til að meta efnahagslegan ávinning sem bærinn hlýtur vegna hátíðarinnar og mættu 

þeir styðja betur við hátíðina. 
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1 Inngangur 
 
Samfélagshátíðir í landsbyggðarsamfélögum og tónlistarhátíðir á Íslandi eru orðnar 

stór partur af íslensku menningarlífi. Hátíðir eins og Fiskidagurinn mikli á Dalvík, 

Ljósanótt í Reykjanesbæ og Iceland Airwaves hátíðin í Reykjavík eru vinsælir 

viðburðir og draga að sér þúsundir gesta ár hvert. Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður 

á Ísafirði er frekar ný af nálinni. Hún var fyrst haldin árið 2004 og er sérstök fyrir þær 

sakir að það er ekki bæjarfélagið sem stendur fyrir henni eins og oft er, heldur er hún 

hugdetta feðganna Elías Arnars Guðmundssonar og Guðmundar M. Kristjánssonar, 

betur þekktir sem Mugison og Muggi. Hugmyndina fengu þeir þegar þeir voru staddir 

á tónlistarhátíð í London árið 2003 þar sem Mugison kom fram. Eitt kvöldið voru þeir 

á barnum að skemmta sér og sáu fyrir sér tónleika á Ísafirði með skemmtilegum 

atriðum heimamanna í bland við aðrar hljómsveitir og þar sem bæjarstjórinn væri 

plötusnúður. Daginn eftir mundu þeir megnið af hugmyndunum og sögðu Ragnari 

Kjartanssyni, vini og tónlistarmanni, frá hugmyndinni í gríni en honum leist svo vel á 

hana að hann taldi nauðsynlegt að hún yrði að veruleika. Úr því varð að þeir hóuðu í 

tónlistafólk er þeir þekktu og ákváðu að halda litla tónleika með nokkrum 

heimaatriðum, en enduðu með 20 atriði án þess að vera búnir að hugsa út í húsnæði, 

flugfar og gistingu fyrir alla tónlistarmennina. Með hjálp margra góðra heimamanna 

varð hátíðin að veruleika og tókst vel. Fjöldi fólks mætti á hátíðina og var mjög ánægt 

og þá kom upp sú kvöð að halda hana aftur. Síðan þá hefur hátíðin verið haldin árlega 

um páskahátíðarnar.  

 Hátíðin hefur vakið mikla athygli og þá sérstaklega vegna staðsetningar þar 

sem Ísafjörður er tiltölulega lítill bær, með 2.677 íbúa (Hagstofa Íslands, 2010) og 

ekki í alfara leið. Einnig hefur sérstök uppbygging hátíðarinnar vakið athygli en hver 

hljómsveit spilar aðeins 20 mínútur og er uppröðun á hljómsveitum ekki tengd frægð 

eins og oftast er. Auk þess er hátíðin öllum ókeypis. 

Aðal markmið þessarar rannsóknar er að kanna hverju Aldrei fór ég suður 

hátíðin skilar samfélaginu á Ísafirði og hvaða þýðingu hátíðin hefur fyrir samfélagið. 
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Engar slíkar rannsóknir eða kannanir hafa verið gerðar áður og eru niðurstöður 

rannsóknarinnar því áhugaverðar fyrir skipuleggjendur hátíðarinnar og Ísafjarðarbæ. 

Einnig verður skoðað hvað varð til þess að Aldrei fór ég suður hátíðin varð til. 

Reynt verður að komast að því hvernig hátíðin tengist fræðilegri umfjöllun um 

svipaðar hátíðir og hvernig hana má flokka undir ólíkar tegundir slíkra hátíða. 

Athugað verður hvaða áhrif hátíðin hefur á ísfirskt samfélag og hvort það hafi haft 

einhvern hag af henni. Skoðað verður hvað hefur orðið til þess að vekja athygli á 

hátíðinni og hvernig gesti hún dregur til sín og af hverju. Fjallað verður um hvort og 

þá hvernig hún hefur verið markaðssett auk þess sem velt er fyrir sér hvort hátíðin sé 

orðin hnattræn. Einnig verður athugað hvernig íbúar á Ísafirði og gestir á hátíðinni líta 

á hana og áhrif hennar. Rekin verður saga tónlistar á Ísafirði sem sýnir sterka stöðu 

landsbyggðarinnar í tónlistarnámi til samanburðar við höfuðborgarsvæðið. Þá verður 

fjallað um rannsóknaraðferðir og viðmælendur auk þess sem framkvæmd 

rannsóknarinnar verður rakin. Að lokum munu niðurstöður rannsóknarinnar vera 

kynntar og umræður og ályktanir dregnar út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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2 Viðburðir 
 

„Viðburðir eru tímabundnir og hver viðburður er sérstök blanda af tíma, umgjörð, 

stjórnun og fólki“ (Getz, 1997, bls 2) 

 

Viðburður er „eitthvað sem gerist á tilteknum stað og tíma“ (Snara vefbókasafn, 

2010). Orðið viðburður nær yfir margar tegundir skipulagða viðburða eins og 

menningarlega- íþrótta- pólitíska- og viðskipta atburði: frá stórviðburðum eins og 

Ólympíuleikunum til heimssýninga (e. world’s fair) allt til samfélagshátíða. Til eru 

svo margar gerðir viðburða að nýjar virðast skjóta upp kollinum vikulega (Getz, 

1997). Viðburðir hafa upphaf og endi. Þeir eru tímabundnir viðburðir þar sem 

dagskráin er skipulögð í smáatriðum og auglýst með löngum fyrirvara. Hver og einn 

er einstakur vegna samskipta milli umgjarðar, fólks og stjórnunarkerfis og oftast eru 

þeir einskorðaðir við ákveðin svæði, stórt opið rými eða marga mismunandi staði. Stór 

hluti af aðdráttarafli viðburða er það að þeir eru aldrei eins og þú þarft að vera 

viðstaddur til að njóta til fulls einstakrar upplifunarinnar, ef þú missir af því er það 

glatað tækifæri (Getz, 2007, 2008). 

 
 

2.1 Tegundir viðburða 

Til eru fjölmargar tegundir viðburða og er fræðimaðurinn Getz fremstur í flokki með 

kenningar og flokkanir á viðburðum. Hér verður farið í nánari útlistun á tegundum 

viðburða samkvæmt Getz.  

Stórviðburðir (e. mega events) eru mjög fjölmennir viðburðir sem hafa 

umtalsverð efnahagsleg og félagsleg áhrif á samfélagið þar sem þeir eru haldnir (Getz, 

2007). Þeir eru gjarnan hnattrænir (e. global) og þurfa staðir að keppa um að fá að 

halda viðburðinn í eitt skipti, eins og til dæmis Ólympíuleikana (Getz, 2008). 

Stórviðburðir eru þeir sem gefa af sér sérstaklega marga ferðamenn, mikla 
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fjölmiðlaumfjöllun, gefa góðan orðstír, eða hafa góð efnahagsleg áhrif fyrir samfélag 

staðarins (Getz, 1997).  

Hugtakið aðalmerkisviðburð (e. hallmark event) útskýrir Getz (1997) sem 

viðburð er býr yfir slíku mikilvægi, hvað varðar hefð, aðdráttarafl, ímynd og umtal, að 

hann aflar staðnum, samfélaginu eða áfangastaðnum samkeppniforskoti. Viðburðurinn 

getur með tímanum orðið óaðskiljanlegur frá staðnum og orðið hluti af ímynd og 

vörumerki (e. branding) staðarins. Þeir geta ekki átt sér stað einir og sér án 

samfélagsins og stað- eða svæðisbundnir viðburðir eru rótgrónir ákveðnum stað og 

höfða að mestu leiti til heimamanna (Getz, 2008).  

Getz bjó til formgerðarflokkun fyrir helstu flokka skipulagðra viðburða er 

byggir á mismunandi tilgangi og efnisskrám viðburðanna. Almenningsfagnaðir eru 

einn flokkurinn og falla samfélagshátíðir (e. community festivals) undir þann flokk. 

Dagskrá þeirra er gjarnan mjög fjölbreytt og markmiðið að hlúa að stolti bæjarbúa og 

samstöðu. Aðrir viðburðir eru skipulagðir með keppni, skemmtun, afþreyingu eða 

viðskipti að leiðarljósi (Getz, 2008) og geta viðburðir fallið í fleiri en einn flokk eftir 

tilgangi og aðstæðum (Getz, 1997). 

Mynd 1. sýnir flokkun Getz (1997) á viðburðum og einkaviðburðum. Hann 

skiptir þeim í sjö flokka: menningarhátíðir, stjórnmála- og ríkisviðburðir, listir og 

skemmtun, viðskipti og verslun, menntun og vísindi, íþróttakeppnir og afþreying. 

 

 

 
Mynd 1. Formgerðarflokkun skipulagðra viðburða (Getz, 1997). 
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2.2 Viðburðaferðamennska  

Viðburðaferðamennska hefur verið skilgreind af Getz (1997) sem skipulagning, þróun 

og markaðssetning á viðburðum sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Auk þess að geta 

einnig verið hvati fyrir aðra þróun eins og breytingu á ímynd áfangastaðar og 

endurlífgun aðdráttarafls áfangastaðar. Önnur skilgreining Getz (1997) á 

viðburðarferðamennsku er fólk sem ferðast til að upplifa og taka þátt í viðburðum sem 

gerast utan heimaslóða. Samkvæmt Getz (2007) þurfa allar þjóðir og samfélög sín 

hátíðahöld, viðburði sem vekja með bæjarbúum stolt og tilfinningar um að tilheyra 

samfélaginu.  

Viðburðir eru mikilvægir hvatar fyrir ferðamennsku og eru áberandi í þróun 

markaðsáætlana flestra ferðamannastaða. Mikið hefur verið skrifað um hlutverk og 

áhrif skipulagðra viðburða innan ferðamennsku og er mikilvægi þeirra að aukast fyrir 

samkeppnishæfni áfangastaða. Þó eru aðeins nokkrir áratugir síðan 

viðburðarferðamennska (e. event tourism) var tekin upp bæði í ferðamannageiranum 

og rannsóknarsamfélaginu og því er einungis hægt að lýsa vexti þessa geira sem 

tilkomumiklum (Getz, 2008). 
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3 Hátíðir 
 

Hátíð (e. festival) er skilgreind sem „sérstakur dagur eða tímabil, oftast 

minningarathöfn eða trúarlegur viðburður, með eigin samfélagslegum athöfnum eða 

sem sérstaklega skipulagður viðburður, eins og tónlistarviðburðir“ (Cambridge 

Dictionaries Online, 2010). 

Hátíðir sem takast vel og ná vinsældum geta lagt verulega af mörkum til 

atvinnulífs og atvinnumála þar sem þær eru haldnar, því þær draga að gesti, gefa af sér 

tekjur og skapa samfélaginu ímynd, svæðisbundna-, þjóðlega- og í sumum tilvikum 

alþjóðlega. Þannig skapa hátíðir efnahagslegan- og samfélagslegan ábata fyrir 

hagkerfi svæðisins (Kim, Prideaux og Chon, 2009) og samfélagsins í heild, auka 

ríkistekjur og eru atvinnuskapandi (Frey, 1994). Hátíðir bæta líka lífsgæði íbúanna á 

staðnum og skapa líf og fjör í fámennari byggðarkjörnum (Kim og Petrick, 2005). 

Godfrey og Clarke (2000) benda á að margar hátíðir sem haldnar eru reglulega eiga 

uppruna sinn í einhvers konar félagslegum eða menningarlegum viðburðum sem 

upphaflega voru aðeins fyrir heimamenn, en hafa síðan vaxið og dafnað þar til þeir eru 

orðnir mikilvægt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Dæmi um slíkt eru götuhátíðir, 

skrúðgöngur, tónlist eða aðrar þjóðlegar uppákomur.  

Í samfélögum þar sem hátíðir eru haldnar árlega skapast mikil eftirvænting 

þegar líða tekur að hátíðinni og líta bæjarbúar oft á hana sem eins konar verðlaun. 

Með mörgum hátíðum er stefnt að efnahagslegum ágóða og í þeim tilgangi reynt að 

draga að eins marga gesti og mögulegt er. Þessi efnahagslegi ávinningur er 

mikilvægur fyrir samfélagið en félagslegur ávinningur skiptir líka miklu og getur haft 

djúpstæð áhrif á samfélagið. Því mega skipuleggjendur ekki gleyma hagsmunum 

samfélagsins í ákafa sínum við að mæta þörfum gesta (Delamere, 1999). Þegar hátíðir 

eru haldnar skapast yfirleitt þörf á þjónustu við ferðamenn, ekki aðeins á tilteknum 

stað heldur einnig á ákveðnu tímabili. Hátíðir eru jafnframt nokkuð einstakar að því 

leiti að þær eru oft settar upp án sérstakra markmiða tengdum ferðamennsku en geta 
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engu að síður verið auglýstar sem aðdráttarafl og notaðar af fyrirtækjum, er 

markaðssetja áfangastaði, til að skapa ímynd staðarins (Anderson og Getz, 2009).  

Prentice og Anderson (2003) benda á að hátíðir dragi að breiðan hóp gesta allt 

frá þeim sem ferðast sérstaklega til að taka þátt í viðburðinum til þeirra sem hátíðin er 

„auka“ viðburður fyrir (e. complementary).  

Skipuleggjendur hátíða draga sjálfir í efa efnahagslegt gildi hátíða og margir 

líta á hátíðir sem ánægjulegan samfélagsbyggðan sprottinn viðburð, frekar en að verið 

sé að skapa aðdráttarafl fyrir ferðamenn með einhverju er skilar þeim peningum 

(Gursoy, Kim og Uysal, 2004).  

Í rannsókn O’Sullivan og Jackson (2002) voru þrjár tegundir hátíða 

skilgreindar: (i)‘heimaræktuð’ (e. home-grown), (ii) ‘ferðamannafreistari’ (e. tourist- 

tempter) og (iii) ‘stóri hvellur’ (e. big-bang). ‘Heima-ræktuð’ hátíð er í eðli sínu lítil í 

sniðum og rekin af einum eða fleiri sjálfboðaliðum í þágu staðarins. ‘Ferðamanna-

freistara’ hátíð er ætlað að laða að gesti til að örva efnahagsþróun staðarins. ‘Stóra-

hvells’ hátíðir eru í grundvallaratriðum markaðstól sem auglýsa ógrynni tengdra 

atburða yfir ákveðið landfræðilegt svæði.  

 Heimaræktaða hátíðin sem skoðuð var í rannsókn O’Sullivan og Jackson 

(2002) er haldin í litlum bæ með um 10.000 bæjarbúa. Dregið hafði úr atvinnu í 

landbúnaði þar á síðustu árum á meðan ferðamannageirinn hafði vaxið. Markmið 

hátíðarinnar var að bjóða upp á tveggja vikna skemmtun og fjör yfir sumarið fyrir fólk 

á öllum aldri, bæjarbúa, fólk frá nærliggjandi svæðum auk gesta. Á hátíðinni mátti 

finna tónlist, bókmenntir, ljóð, leikhús, málverk, handverk og dans. Fjármagn fyrir 

hátíðina kom frá fjölbreyttum opinberum styrkjum, framlögum, styrktaraðilum og frá 

miðasölu. Hátíðin var skipulögð af einum aðal sjálfboðaliða auk aðstoðarnefndar frá 

ferðamálasamtökum staðarins og það voru engin hagnaðarmarkmið. Það sem var 

aflögu var notað til að standa undir kostnaði frá ári til árs.  

 Ísland á mörg dæmi um heimaræktaðar hátíðir. Sem dæmi má nefna 

Fiskidaginn mikla á Dalvík, fjölskylduhátíð haldna árlega, þar sem fiskverkendur og 

fleiri framtakssamir í byggðarlaginu bjóða öllum landsmönnum upp á ýmsa fiskrétti 

með hjálp styrktaraðila og sjálfboðaliða. Kvöldið fyrir Fiskidaginn mikla bjóða íbúar 

gestum og gangandi upp á fiskisúpu í heimahúsum auk þess sem vönduð 

skemmtidagskrá er í boði fyrir gesti og er öll hátíðin ókeypis. Í upphafi var gert ráð 

fyrir að hátíðin yrði veisla fyrir íbúa á Dalvík en hún hefur fengið mikla athygli og er 

gestafjöldi kominn upp í 30.000 (Fiskidagurinn mikli, 2010). Aðrar hátíðir sem má 
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nefna eru Eistnaflug, árlega rokktónlistarhátíð á Neskaupstað, Ljósanót, menningar- 

og fjölskylduhátíð Reykjanesbæjar, Lunga, listahátíð ungs fólks á Seyðisfirði og svo 

mætti lengi telja. 

 Ferðamannafreistara hátíðin sem O’Sullivan og Jackson (2002) rannsökuðu var 

haldin í Caerphilly, gömlum iðnaðarbæ þar sem fjárveitingar frá ríkinu eru notaðar til 

að efla ferðamennsku á svæðinu. Hátíðin er skipulögð af ferðamálaráði bæjarins og er 

ekki ætlað að skapa hagnað heldur er hún hluti af stærri áætlun til að koma svæðinu á 

framfæri. Dæmi um slíka hátíð er Halló Akureyri sem haldin er ár hvert um 

verslunarmannahelgi. Bæjarráð Akureyrar styrkti Markaðsstofu Akureyrar árið 1999 

til markaðs- og kynningarstarfsemi í tengslum við Halló Akureyri hátíðina („Bæjarráð 

styrkir“, 1999) og í dag er hún orðin ein af stærstu útihátíðunum yfir 

verslunarmannahelgina.  

 Stóra hvells hátíðin í rannsókninni er haldin í Swansea og var frumkvæðið að 

henni nýleg markaðsherferð sem hönnuð var til að koma á framfæri fjölda atburða 

sem eiga sér stað þar á tímabilinu apríl til ágúst. Í þessu tilviki var starfsmaður í fullu 

starfi við að skipuleggja hátíðina. Iceland Airwaves er gott dæmi um íslenska stóra 

hvells hátíð. Hún byrjaði sem tónleikaviðburður fyrir erlend plötufyrirtæki til að hlusta 

á og uppgötva íslenska tónlist en hún hefur stækkað svo um munar og er nú ómissandi 

partur af menningarlífi Reykjavíkur. Hún dregur að um 2000 erlenda gesti árlega og er 

um helmingurinn fólk úr tónlistariðnaðinum. Tónleikar eru haldnir vítt og breitt um 

Reykjavík á 5 daga tímabili og hljóta þær hljómsveitir sem spila oft mikla athygli og 

jafnvel tækifæri á alþjóðlegri grundu (Iceland Airwaves, 2010). 

Í rannsókn Schneider og Salk (2004) á Leech Lake svæðinu í Minnesota 

reyndust 50% þátttakenda, sem voru á menningarlegu ferðalagi (e. cultural travel), 

vera á leið á hátíð. Einnig kom í ljós að þegar ákvörðun um ferðalag er tekin hefur 

fyrri reynsla og orðspor (e. word of mouth) frá vinum og fjölskyldu mikið vægi auk 

internetsins. Hátíðir eru ein tegund menningarlegrar ferðamennsku og líta heimamenn 

svo á að hátíðir kynni menningu þeirra. Ef heimamönnum líkar það sem fram fer á 

hátíðinni fá þeir vini og fjölskyldu til að koma í heimsókn á meðan á hátíðinni stendur 

og þannig verða þeir að sjálfboðaliðum við undirbúning hátíðarinnar (Martin, Bridges 

og Grunwell, 2006). 

Martin o.fl. (2006) framkvæmdu könnun þar sem gerður var samanburður milli 

ára á tónlistarhátíð í Western Carolina University í Bandaríkjunum sumrin 2002 og 

2003. Þetta var tveggja daga tónlistarhátíð sem ætlað var að fá gesti til að gista í 
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bænum en þannig fékkst meiri hagnaður en ef fólk dvaldi þar aðeins yfir daginn. 

Svæðið þar sem hátíðin fór fram er í dreifbýli og er ferðamennska mikilvægur partur 

af efnahag svæðisins. Uppbygging hátíðanna var svipuð bæði árin, en munurinn sá að 

fyrra árið var jass tónlist höfð í hávegum en seinna árið nútíma sveitarokk (e. 

contemporary country rock). Í rannsókn Martin o.fl. (2006) kom í ljós að þeir sem 

sóttu jasshátíðina voru eldri, höfðu hærri tekjur, eyddu meiru og gistu á hótelum og 

mótelum. Þeir sem sóttu sveitarokkshátíðina gistu oftar hjá vinum og ættingjum, 

eyddu minna og voru yngri. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að á báðum 

hátíðunum dvöldu gestirnir svipaðan tíma í Norður Karólínu ríki, gott orðspor um 

ágæti hátíðanna hafði hvatt þá til að sækja þær og þeim líkaði betur við tónlistina en 

nokkra aðra afþreyingu sem í boði var. Báðir hóparnir létu í ljós mikla ánægju með 

upplifun sína á hátíðunum. Í ljós kom að mismunandi tegund tónlistar dregur að sér 

ólíka gesti með ólík hegðunarmynstur. Af þessu má ráða, að ákveða þarf hvort draga 

eigi þá að sem eyða meiru en eru færri eða þá sem gætu eytt minna en komið í stærri 

hópum (Martin o.fl., 2006). 

 

3.1 Hátíðarferðamennska  

Fyrir rúmum áratug síðan var hátíðarferðamennska (e. festival tourism) talin sú tegund 

ferðamennsku er hvað mesta framtíð ætti fyrir sér en þrátt fyrir mikla aukningu árlegra 

hátíðarhalda síðan þá virðist enn vera hlutfallslega lítið skrifað fræðilega um þetta 

viðfangsefni (O’Sullivan og Jackson, 2002). O’Sullivan og Jackson (2002) skilgreina 

hátíðarferðamennsku sem fyrirbrigði þegar fólk kemur annars staðar að til að mæta á 

og upplifa hátíð. Á hátíðum gerir fólk hluti sem eru utan þeirra daglegu athafna, það 

heldur sig frá þeim hlutum sem það gerir venjulega, hegðar sér öðruvísi og snýr við 

sínu daglega félagslega mynstri. Það er auðvelt að fullyrða að slík ferðamennska gefi 

af sér auknar tekjur en að skilja hin raunverulegu efnahagslegu áhrif á umhverfið er 

flóknara (O’Sullivan og Jackson, 2002).  

 

3.1.1 Áhrif hátíða 

Að mati Ritchie og Beliveau (1974) geta hátíðir lengt ferðamannatímabil og skilað 

tekjum til bæjarfélaga. Auk þess að hafa jákvæð áhrif á efnahagslíf staða með því að 

skapa tekjur, styrkir slík ferðamennska núverandi störf og hvetur fólk til nýrra athafna 
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(Mitchell og Wall, 1986). Hátíðarferðamennska er margslungið rannsóknarefni og 

hafa rannsóknir gefið til kynna að helsti hagur staða af hátíðarferðamennsku sé vegna 

nýrra tækifæra í samfélagslegri þróun og að hún skili auknum tekjum (O’Sullivan og 

Jackson, 2002). Í rannsókn Mitchell og Wall (1986) kom í ljós að minni hátíðir 

sköpuðu mestan efnahagslegan ábata en því þekktari sem hátíðirnar urðu því minna 

mikilvægur varð efnahagslegi ábatinn. Höfundarnir benda á að gott jafnvægi milli 

efnahagslegs- og samfélagslegs ágóða sé mikilvægt, til að draga úr andstöðu 

heimamanna gegn því að hátíðin vaxi og dafni sem ferðamannaviðburður.  

Rannsókn O’Sullivan og Jackson (2002) staðfestir að ávinningur 

hátíðarferðamennsku takmarkast ekki einungis við efnahagsáhrif heldur eru félagsleg 

áhrif einnig í húfi. Að þeirra mati getur hátíðarferðamennska stuðlað að aukinni 

framtakssemi á staðnum sem aftur leiðir til aukinna forystuhæfileika og hefur jákvæð 

áhrif á  ábyrgðarskyldu heimamanna, hvetur til betri samvinnu milli hins opinbera og 

einkaaðila en þetta leiðir allt til gróða fyrir samfélagið á öllum sviðum. Þar að auki 

hefur því verið haldið fram, sérstaklega hvað snertir litla þéttbýliskjarna, að 

uppbygging hátíða er ekki einungis til að gefa af sér tekjur heldur einnig til að vekja 

ánægju innan samfélagsins og vekja staðarvitund sem mun vonandi gefa af sér aukið 

ferðamannaflæði (Janniskee og Drews, 1998).  

 Tengsl milli ferðamennsku og umhverfisverndar hafa löngu verið viðurkennd 

(Mathieson og Wall, 1982) og getur hátíðarferðamennska leitt til fegrunar og 

betrumbóta á umhverfinu þar sem hátíðin er haldin (Janniskee, 1996).  Janniskee 

(1996) bendir á að heimamenn og verslunareigendur taki þátt í að gera staðinn og 

umhverfið frambærilegra áður en hátíðir eru haldnar.  

 Dæmi um vel heppnaða tónlistarhátíð á Íslandi er Iceland Airwaves hátíðin. 

Hún er stærsta tónlistarhátíð sem haldin er á Íslandi og hefur verið árlega síðan 1999 

(Iceland Airwaves, 2010). Árið 2005 gerðu Angel og Hansen (2006) könnun í borgum 

Skandinavíu, þar sem leitast var við að mæla efnahagsleg áhrif viðburða á borgir. 

Markmið verkefnisins var að virkja og deila þekkingu meðal Norðurlandaþjóða sem 

myndi styrkja stöðu þeirra sem viðburðaáfangastað. Tekin voru viðtöl við 540 erlenda 

gesti hátíðarinnar og leiddu niðurstöður í ljós að erlendir gestir Iceland Airwaves 

hátíðarinnar eyða um það bil 300 milljónum króna meðan þeir dvelja í Reykjavík og 

er því ljóst að efnahagslegur ávinningur Reykjavíkur vegna hátíðarinnar er töluverður. 
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3.1.1.2 Samfélagslegur ávinningur hátíða 

Samkvæmt Molloy (2002) hafa opinberir aðilar fjármagnað svæðisbundnar hátíðir 

með það að markmiði að hvetja til aukinna efnahagslegra áhrifa en gefa á sama tíma 

lítinn gaum að félagslegum áhrifum. Rannsakendur hafa gefið félagslegum áhrifum 

viðburða meiri athygli og þá sérstaklega slíkum áhrifum á afskekkt 

landsbyggðarsamfélög þar sem haldnar eru hátíðir og viðburðir (Molloy, 2002). 

Hátíðir hjálpa til við að byggja upp félagslega samheldni með því að efla tengsl innan 

samfélagsins (Rao, 2001). Rao (2001) leggur til að á hátíðum sé boðið upp á fleira en 

afþreyingu eins og sérstakan stað og tíma fyrir fjölskyldur til að sýna hollustu til 

samfélags síns. Með því að taka þátt í hátíðum geta fjölskyldur haft samskipti við 

aðrar fjölskyldur í ánægjulegu umhverfi sem leyfir þeim að mynda sterk sambönd sín 

á milli (Rao, 2001).  

Litlar dreifbýlishátíðir eru í heild sinni flestar mjög ólíkar stórum hátíðum. 

Stærðin er ekki eini munurinn heldur er öll undirliggjandi skipulagning og þátttaka 

íbúa samfélagsins ólík því hvernig stærri hátíðir eru skipulagðar (Molloy, 2002). 

Murphy (1995) telur að samfélög sem ekki eru nálægt stórum borgum, og hafi því 

ekki aðgang að öllu því sem þær hafa upp á að bjóða eins og verslanir og aðföng, þurfi 

á mikilli aðstoð íbúa samfélagsins að halda þegar haldnir eru viðburðir sem gestum er 

leyft að taka þátt í. Því þarf að kanna hvort ávinningur samfélagsins sé meiri en sá 

kostnaður sem það þarf að leggja í til að halda viðburðinn. Janniskee og Drews (1998) 

og Lewis (1997) hafa bent á þann félagslega ávinning sem sprottið getur af hátíðum til 

lítilla heimasamfélaga. Það er til að mynda efling á ímyndar samfélagsins, stolt 

samfélagsþegnanna að geta giftusamlega haldið slíkan viðburð, tækifæri fyrir þá sem 

taka þátt til að þróa nýja hluti eða eignast nýja vini og að góður samstarfsandi myndast 

meðal bæjarbúa.  

Stuðningur samfélagsins getur komið fram á ýmsan máta og byrjar oftar en 

ekki á hugmynd heimamanns þar sem ávinningurinn af hátíðinni er ætlaður 

heimasamfélaginu, en slíkt hefur verið upphaf margra hátíða sem síðan hafa verið 

haldnar reglulega. Undir samfélagslegan stuðning flokkast einnig fjárhagslegur 

stuðningur frá fyrirtækjum í bænum, stuðningur frá fyrirækjum í því formi að þau 

leggja fram vörur, þjónustu og annað, stuðningur frá ríki eða bæ í formi fjármagns, 

starfsmanna eða tækja, auk sjálfboðaliða frá samfélaginu sjálfu (Molloy, 2002). 

Rannsókn Molloy (2002) á samfélagslegum stuðningi hátíða sýnir jákvæð tengsl milli 

þess hve stuðningur samfélagsins við hátíð er mikill og hve einangrað það er. Því 
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lengra sem samfélagið liggur frá stórborg, því sterkari er stuðningur samfélagsins. 

Einnig kom í ljós að raunverulegur fjárhagslegur stuðningur frá bæjarstjórn í 

landsbyggðarsamfélögum er mjög lítill en annar stuðningur er algengari, sérstaklega 

að starfsfólk bæjarfélagsins sé sent á vettvang til aðstoðar.  

Í rannsókn Molloy (2002) kom fram að mikill samfélagslegur stuðningur er 

ómissandi ef hátíð á að heppnast vel. Ef fá á góðan stuðning heimamanna við 

hátíðarhöld þurfa íbúar samfélagsins að skynja sameiginlegan ávinning af hátíðinni, 

ekki aðeins tímabundinn efnahagslegan ávinning sumra af þeim gestum er hátíðina 

sækja og hefur lítil áhrif á þorra íbúanna.  

 

3.2 Landsbyggðahátíðir  

Jolliffe og MacDonald (2003) skilgreina menningarlega ferðamennsku á 

landsbyggðinni (e. cultural rural tourism) sem landsbyggðarsamfélag með sínar eigin 

hefðir, arfleifð, listir, lífsmáta, staði og gildi sem varðveitast milli kynslóða. 

Ferðamenn heimsækja þessi svæði til að læra um menningu og upplifa þjóðsögur, siði, 

náttúrulegt landslag og söguleg kennileiti. Þeir geta líka notið annarra hluta eins og 

náttúru, ævintýra, íþrótta, hátíða, handiðnaðar og almennra skoðunarferða (Jolliffe og 

MacDonald, 2003). 

Samfélagsmiðaðar hátíðir (e. community-based festivals) á landsbyggðinni eru 

smáar í sniðum, unnar frá grasrótinni (e. bottom-up) og stjórnað af sjálfboðaliðum 

fyrir viðkomandi bæjarfélag. Grundvallarmarkmið þeirra er að skemmta 

heimamönnum og gestum þeirra og miðla menningu (O’Sullivan og Jackson, 2002). 

Þeir sem koma á slíkar hátíðir eru fyrst og fremst íbúar nálægra svæða auk 

heimamanna (Bres og Davis, 2001). En þessar hátíðir eru í síauknum mæli sóttar af 

utanaðkomandi gestum sem telja þær sérstakan viðburð og einstaka upplifun (Litvin 

og Fetter, 2006). Gestir landsbyggðahátíða (e. rural festival) færa verslunum, 

veitingastöðum, hótelum, skemmtikröftum og öllum þeim er bjóða þar upp á vöru eða 

þjónustu, efnahagslegan hagnað. Slíkar hátíðir eru álitnar vel heppnaðar ef þær sjá 

fyrir góðri skemmtun og hagnaðurinn nær að greiða allan kostnað. En einnig er þeim 

ætlað að safna í sjóð fyrir þjónustufélög, skapa seljendum staðarins hagnað, bjóða upp 

á vettvang fyrir hæfileikafólk staðarins, skapa jákvæða ímynd af gestgjöfunum, 

innræta íbúunum stolt, fá bæjarbúa í tiltekt og lagfæringar og gera styrktaraðila 

ánægða (Mayfield og Crompton, 1995). Á svipuðum nótum er því haldið fram að 
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hátíðir draga ferðamenn á staði sem þeir annars heimsæktu aldrei og er það góð 

hliðarverkun hátíða sem nær mun lengra en að skapa ferðamannatekjur og felur í sér 

eflingu dreifbýlissamfélaga auk þess að auðga lífsgæði íbúa smábæja (Janniskee og 

Drews, 1998). 

Á stöðum þar sem helstu atvinnugreinar eins og veiðar og landbúnaður eru í 

hnignun verður ferðamennska oft tól til að hjálpa til við að skapa ný störf og bæta 

lífskjör (Felsenstein og Fleischer, 2000). Í landsbyggðarsamfélögum eru hátíðir 

einkum notaðar sem leið til að laða að gesti sem búa ekki á svæðinu í þeirri von að 

eyðsla þeirra verði mikilvægt framlag til hagkerfi staðarins (Chhabra, Sill og 

Cubbage, 2003; Crompton, Lee og Shuster, 2001). Þar af leiðandi er rannsóknum á 

hátíðum oft beint að efnahagslegum áhrifum. Samkvæmt Felsenstein og Fleischer 

(2003) geta litlar hátíðir úti á landi skapað jákvæð efnahagsleg áhrif jafnt og stórar, 

vinsælar hátíðir í þéttbýli og hafa rannsóknir á slíkum hátíðum í Bandaríkjunum, 

Skotlandi og á Ítalíu sýnt fram á efnahaglegan ábata. Í flestum tilfellum sjást áhrifin í 

auknum atvinnutækifærum á staðnum, aukinni eftirspurn eftir ferðaþjónustu á svæðinu 

auk þess sem svæðið fær aukna athygli umheimsins. Felsenstein og Fleischer (2003) 

rannsökuðu tvær hátíðir í Ísrael, tónlistarhátíð í bænum Kfar Blum og leikhúshátíð í 

bænum Acre. Hátíðirnar eru ólíkar en eiga það sameiginlegt að vera mikið styrktar af 

opinberum sjóðum. Í tilfelli tónlistarhátíðarinnar er gistikostnaður fyrir 

tónlistarmennina þriðjungur útgjalda og efnis- og vinnukostnaður annar þriðjungur. 

Það sem greitt er fyrir gistinguna helst innan hagkerfis samfélagsins en það seinna 

lekur að mestu leiti út til annarra staða. Á leikhúshátíðinni nær 

framleiðslukostnaðurinn 60 prósentum af heildar kostnaði við hátíðina og nærri allt fer 

út úr hagkerfi samfélagsins þar sem einkafyrirtæki sjá um uppfærslu 

leikhúshátíðarinnar og lítið situr eftir innan samfélagsins. Á báðum hátíðum er 

launakostnaður lítill þar sem listamennirnir fá engin laun, aðeins greidda gistingu og 

ferðakostnað. 

 

3.3 Geta hátíðir verið hnattrænar? 

Þegar talað er um að hlutir séu hnattrænir (e. global) er átt við að þeir nái yfir allan 

heiminn (Cambridge Dictionaries Online, 2010). Scholte (2000) útskýrir hnattvæðingu 

sem afsvæðavæðingu. Með því á hann við að með nýrri tækni og nýjum samskipta- og 

samgönguháttum séu mannleg samskipti ekki lengur bundin við ákveðið rými eða 



 19 

landfræðileg svæði. Samskipti fari nú í auknu mæli fram í rauntíma, óháð hnattrænni 

staðsetningu og telur Scholte til hraðari flugsamgöngur, fjarvinnslu, bankaviðskipti, 

íþróttaatburði sem sjónvarpað er um gervihnött og notkun heimsgjaldmiðla líkt og 

Evru og Dollara. Scholte (2000) bendir á að þetta sé ekki allt nýtt af nálinni, en að nú 

gerist hlutirnir oftar, hraðar, á fleiri stöðum á hnettinum og með þátttöku sífellt fleiri 

af íbúum hans. Hann telur að afsvæðavædd, hnattræn samskipti, sem orðið hafa til 

vegna nýjunga í upplýsingatækni, séu kjarni hnattvæðingar og einkenni hana öðru 

fremur.   

 Spurningin er hvenær telst staðbundin hátíð orðin hnattræn? Er það þegar fyrsti 

erlendi gesturinn kemur meðvitað til að sækja hátíð? Eða þegar hlustað er erlendis á 

tónlist hátíðarinnar gegnum internetið? 
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4 Sannleiksgildi  
 

Í dag er oftast efnt til hátíða í ljósi menningartengdrar ferðaþjónustu og til að laða að 

ferðamenn, þótt gefið sé í skyn að hátíðirnar endurspegli menningu staðarins sem þær 

eru haldnar á. Því vaknar sú spurning hve upprunalegir þeir hlutir eru sem þar er boðið 

upp á (Getz, 2007). Fræðimaðurinn MacCannell hefur hvað mest rannsakað og skrifað 

um hversu „ekta“ slíkar hátíðir eru. Hann telur að það sem hvetji ferðamenn til að 

sækja slíkar hátíðir, sé þörf til að upplifa eitthvað sem er raunveruleg menning og að 

þeir trúi því að svo sé, þó oft skorti raunverulegar sannanir fyrir slíku (MacCannell, 

1973). Cohen (1998) telur að ferðamenn leiti eftir náttúrulegri og frumstæðri upplifun 

sem er ósnert af nútímaviðhorfum. MacCannell (1973) heldur því fram að við það að 

vöruvæða ferðamennsku eyðileggist menning staða og í staðinn komi „sviðsettur 

sannleikur“ (e. staged authenticity) sem lítið á skylt við raunveruleikann. 

Ferðamenn eru í sífellt meira mæli orðnir þreyttir á yfirborðskenndum 

sýningum á því sem þeim er talin trú um að sé raunveruleg menningararfleifð og selt 

er í gróðaskyni. Þeir hafa áhuga á að upplifa raunverulega menningararfleifð staða og 

það sem þeir álíta raunverulegt líf heimamanna, eitthvað sem er ekta upplifun og 

skilur eftir sig minningar frá raunverulegum aðstæðum (MacCannell, 1999; Cohen, 

1996). 

 Hátíðir lítilla samfélaga hafa sérstakt aðdráttarafl fyrir ferðafólk vegna þess að 

þær gerast í einstöku náttúrulegu umhverfi og þar upplifir það eitthvað annað en eigin 

hversdagsleika. Slíkar hátíðir eru taldar veita ferðamönnum erlendis frá tækifæri á að 

upplifa ósvikið umhverfi annarrar menningar, hitta heimamenn, og taka þátt í 

ósviknum, upprunalegum hátíðarhöldum (Getz, 1989). 

MacCannell (1999) talar um framhlið og bakhlið á þeim stöðum sem 

ferðamenn heimsækja. Framhlið er svæði búið til fyrir ferðamenn en bakhlið er svæði 

heimamanna og þangað komast áhorfendur og utanaðkomandi aðilar oftast ekki. Hann 

bendir á að ferðamenn vilja komast gegnum framhlið svæðisins og inn í bakhliðina 

þar sem þeir geta kynnst samfélaginu eins og það er og öðlast þá upplifun sem þeir 
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sækjast eftir. Hátíðir sem endurspegla upprunaleg og sönn menningarleg gildi og 

samfélagið eins og það er, skilja eitthvað eftir fyrir ferðamennina sem er einstakt og 

þeir taka með sér heim (Getz, 1997).  
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5 Orðspor  
 

Gott umtal fer hraðar eldi og nær eyra þínu betur en klárasta sölumanneskja, 

auglýsingar, póstur, internetið eða aðrir miðlar. Gott orðspor hittir í mark! 

(Silverman, 2001, bls. 24) 

 

Sem hugtak innan markaðsfræði á orðspor alltaf við um tal fólks um vörumerki og 

auglýsingar þar sem fólk ræðir um vöru og þjónustu af fúsum og frjálsum vilja en ekki 

fyrir eða í þágu hagsmunaaðila. Það má því segja að orðspor sé markaðssetning í 

dulargerfi. Það verður til í samskiptum fólks, getur hafist hjá markaðsfólki en því 

verður aldrei stjórnað. Orðspor er því einfaldlega samræður hins almenna neytanda 

um vöru, þjónustu og fyrirtæki á markaði (Nyilasy, 2006). 

Þórhallur Guðlaugsson skilgreinir orðspor sem „persónuleg samskipti 

markhóps tiltekinnar vöru við vini, nágranna, fjölskyldumeðlimi eða samstarfsaðila“ 

(Þórhallur Guðlaugsson, 200, bls. 73). Kotler, Haider og Rein (1993) eru á sama máli 

og segja orðspor vera persónuleg samskipti um vöru milli neytanda og nágranna, vina, 

fjölskyldumeðlima og samstarfsmanna. Einnig telja þeir að fyrirtæki geti stýrt umtali 

viðskiptavina um vörur með því að komast að því hvað þeir eru að ræða sína á milli. 

Síðan geta fyrirtækin gripið til viðeigandi ráðstafana til að fullnægja þörfum neytenda, 

leiðrétta vandamál og hjálpa neytendum að finna upplýsingar um fyrirtækið og vörur 

þess. Margir fræðimenn innan markaðsfræðinnar staðhæfa að samskiptaferlið umtal sé 

eitt öflugasta aflið á markaðinum (Bansal og Voyer, 2000; Silverman, 1997). 

Ástæðuna fyrir því telja Bansal og Voyer (2000) helst vera þá að neytendur reiði sig 

frekar á óformlegar og persónulegar heimildir þegar ákvörðun um kaup á einhverju er 

tekin, en síður á formlegri heimildir eins og auglýsingaherferðir.  

Umtal sem auglýsing gerist þannig, að fólk sem veit af viðburði, segir öðrum 

frá er ekki vita af honum (Jørgensen, Kort og Zaccour, 2006). Það er líka mikilvægt til 

að vekja upp vitund hjá fólki um hluti, að veita upplýsingar um þá og hjálpa fólki 

þannig að velja (Slack, Rowley og Coles, 2008). Gott umtal er draumakynning flestra 
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markaðsfræðinga. Fólk talar saman og segir öðrum frá vörum fyrirtækisins og 

ánægðustu viðskiptavinirnir verða þannig sjálfboða sendiherrar fyrir vörutegundina. 

Umtal er sérstaklega árangursríkt sem kynningarmiðlun því skilaboðin koma frá 

heimildamanni sem fólk treystir: vini, fjölskyldumeðlim eða kunningja (Robinson, 

2006). Kaikati og Kaikati (2004) nefna þá aðferð við markaðssetningu að fólk er ráðið 

á launum til að tala vel um vörumerki og koma því þannig á framfæri. 

Fólki sem kemur aftur og aftur á hátíðir hættir til að eyða sífellt meiru eftir því 

sem komum þess fjölgar (Alegre og Juaneda, 2006; Lehto, O’Leary og Morrison, 

2004), það auglýsir hátíðina með góðu umtali og minnkar þannig fjármagn sem fer í 

markaðssetningu. Gott umtal þessa fólks veldur því að hátíðin fær jákvætt orðspor 

(Oppermann, 2000; Shoemaker og Lewis, 1999). Hátíðir sem eru samfélagsmiðaðar 

og fá flesta gesti sína af nágrannasvæðum hafa þannig hag af endurteknum komum 

gesta og þurfa ekki að auglýsa hátíðirnar eins mikið og ella (Huang, Li og Cai, 2009). 

Í rannsókn Huang o.fl. (2009) sýndu niðurstöður að gestir samfélagsmiðaðra hátíða 

telja hluti eins og fjölskyldusamkennd og vingjarnleika fólks á staðnum mjög 

mikilvæga og átti það sérstaklega við gesti sem höfðu komið áður. Einnig kom í ljós 

að gestir sem höfðu komið áður á hátíðina nutu betur andrúmslofts hátíðarinnar og 

samskipta við heimamenn, en gestir sem voru þar í fyrsta skipti. Þeir síðarnefndu 

kunnu betur að meta efnislega hluti hátíðarinnar en þann tilfinningalega. 
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6 Ímynd  
 

Við búum sjálf til ímynd staða með því að safna og blanda saman trú, hugmyndum, 

hughrifum og skynjunum (Espelt og Benito, 2005). Barich og Kotler (1991) skilgreina 

ímynd sem samsafn skoðana, viðhorfa og upplifana sem einstaklingur eða hópur hefur 

af ákveðnu efni. Efnið getur verið fyrirtæki, vara, vörumerki, staður eða persóna og 

getur upplifunin verið rétt eða röng, raunveruleg eða ímynduð. En hvað sem því líður 

hefur ímyndin áhrif á og mótar hegðun fólks. Ímynd byggist oft á staðalmyndum og 

klisjum sem geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar og getur hún breyst hratt í kjölfar 

viðburða (Forsætisráðuneytið, 2008). Áfangastaðir þróast, bjóða upp á og auglýsa 

viðburði af öllum toga til að ná nauðsynlegum markmiðum. Dæmi um slík markmið er 

að draga að ferðamenn, sérstaklega á lágannatíma, hvetja til umbóta á innviðum 

staðarins, skapa jákvæða ímynd áfangastaða, taka þátt í almennri markaðsfærslu staða 

og auka aðdráttarafl staðarins (Getz, 2008). Rannsóknir sýna að þegar ferðamenn taka 

ákvörðun um hvaða áfangastað á að heimsækja hefur ímynd staðarins áhrif á val 

þeirra. Þættir sem taldir eru hafa áhrif á ímynd staða geta verið náttúran, landslagið, 

veðurfar, menning, samfélagið, vingjarnleiki, þjónustugæði og hvort umhverfið er 

spennandi og afslappandi eða ekki (Nadeau, Heslop, O’Reilly og Luk, 2008). 

Hægt er að miðla ímynd staða gegnum viðburði (Kotler o.fl. 1993). Samfélög 

nota oft hátíðir til að laða ferðamenn til svæðisins og geta vel heppnaðar hátíðir 

hjálpað til við að endurskapa ímynd staða eða gert stað sýnilegri sem er að reyna að 

komast inn á ferðamannakortið (Kotler o.fl., 1993). Auk þess getur snjöll staðsetning 

hátíða á ferðamannadagatali staða hjálpað til við að lengja ferðamannatímabilið (Getz, 

1997). Farið er að nota hátíðir og viðburði í auknum mæli sem hjálpartæki til að 

skilgreina staði og gefa þeim sérstakt sérkenni eða auðkenni (e. brand places) (Getz, 

2007). Felsenstein og Fleischer (2003) telja að nota megi hátíðir og sérstaka viðburði 

til að byggja upp ímynd staða með góðum árangri og gera þá sérstaka í augum 

ferðamanna. Prentice og Andersen (2003) halda því fram að hátíð geti endurgert (e. 
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reposition) ímynd áfangastaða og jafnvel breytt ímynd heilla landsvæða. Getz (2007) 

óttast að séu hátíðir ofnotaðar við markaðssetningu og til að auka ferðamennsku missi 

staðurinn menningarlegan uppruna sinn og offramboð verði af viðburðum fyrir 

ferðamenn. Skoða þarf viðburðarferðamennsku, eins og aðra séráhugasviða 

ferðamennsku (e. special interest tourism) út frá því hve framboð er mikið og hvort 

eftirspurnin er næg. Til að meta hve mikils virði viðburðir eru ákveðnum stað, má 

reyna að skapa jákvæða ímynd, markaðssetja staðinn (e. place marketing) og tengja 

ákveðið vörumerki við viðburðinn eða staðinn. Þótt vörumörkun áfangastaða (e. 

destination branding) sé fremur nýtt hugtak er almennur skilningur meðal fræðimanna 

og sérfræðinga sá að hægt sé að gera staði að vörumerkjum á sama hátt og vörur og 

þjónustu (Anholt, 2002; Cai, 2002). 

Dæmi eru um að landsvæði séu endurmótuð og gerð vinsæl með því að gefa 

þeim nýja ímynd gegnum tónlist og tónlistarflutning. Íbúar landsbyggðarbæjarins 

Tamworth í New South Wales í Ástralíu hafa séð miklar breytingar á efnahag bæjarins 

eftir að bærinn var tengdur við kántrítónlist. Breytingin hófst með aukningu á 

kántrítónlistarsenu í bænum sem hljóðfæraleikarar, söngvarar, hljóðmenn, 

staðareigendur og skipuleggjendur stóðu fyrir. Í framhaldi voru svo skipulagðar stórar 

hátíðir og ferðamennska tengd þeim (Gibson og Davidson, 2004). Ferðamálayfirvöld í 

Ástralíu ásamt kynningarfyrirtækjum og fulltrúum bæjarstjórnar staðarins, tókst með 

þessu að skapa Tamworth stöðu höfuðborgar kántrítónlistar með snjallri 

markaðssetningu bæjarins (Gibson og Davidson, 2004).  

 



 26 

 

 

 

 

7 Tónlist á Ísafirði   
 

Tónlistarmenning er sterk á Ísafirði og verður hér rakin saga fyrsta tónlistarskóla á 

Íslandi. Tónlistarskóli Ísafjarðar er meðal elstu tónlistarskóla á Íslandi og alþekkt er að 

lengi hafa komið frá honum margir góðir nemendur. Tónlistarskóli Ísafjarðar hinn 

eldri var stofnaður 1911 og fékk heiti eftir stofnanda sínum, Tónlistarskóli Jónasar 

Tómassonar og var Jónas eini kennari skólans. Talið er að þessi skóli hafi verið fyrsti 

formlegi tónlistarskóli Íslands. Hann var rekinn til ársins 1918 er hann lagðist af vegna 

kreppuástands í landinu við lok fyrri heimstyrjaldarinnar. Þann 11. október 1948 var 

svo Tónlistarskóli Ísafjarðar stofnaður og voru 23 nemendur skráðir í píanónám fyrsta 

veturinn. Skólastjóri Tónlistarskólans var Ragnar H. Ragnar. Næstu ár á eftir fjölgaði 

nemendum jafnt og þétt og haustið 1958 voru nemendur orðnir 81. Haustið 1970 tók 

Menntaskólinn a Ísafirði til starfa og tókst góð samvinna milli hans og 

tónlistarskólans. Talsvert var um það að nemendur stunduðu báða skólana og héldu 

því tónlistarnámi áfram, lengur en tíðkast hafði, þ.e. eftir 16 ára aldur. Veturinn 1979 

voru nemendur  tónlistarskólans orðnir 203 og kennarar auk skólastjóra 18, fleiri en 

nokkru sinni áður (Björn Teitsson, 1998). 

 Helsta og líklega þekktasta sérkenni Tónlistarskóla Ísafjarðar frá upphafi voru 

samæfingar, reglulegir tónleikar þar sem nemendur léku hver fyrir annan. Voru þær 

haldnar áratugum saman í stofunum á heimili Ragnars H Ragnars og konu hans 

Sigríðar Jónsdóttur að Smiðjugötu 5 á Ísafirði. Var heimili þeirra einna fremst í röð 

menningarheimila á Ísafirði áratugum saman enda var mannleg hlýja og gestrisni 

hjónanna víðfræg (Björn Teitsson, 1998).  

 Árið 1984 tók dóttir Ragnars og Sigríðar, Sigríður Ragnarsdóttir, við 

skólastjórn Tónlistarskólans og voru nemendur alls 144, þar af tólf nemendur sem 

tóku tónlist sem valgrein í Menntaskólanum á Ísafirði. Stofnað var útibú frá skólanum 

í Súðavík árið 1988 og voru nemendur þar 23 og 201 á Ísafirði. Fjöldi nemenda náði 

hámarki árið 1991 þegar þeir töldust 255 bæði á Ísafirði og í Súðavík. Árið 1995 var 
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nýtt útibú stofnað á Suðureyri (Björn Teitsson, 1998). Skólinn starfar með ágætum 

enn þann daginn í dag og eru nemendur nú 273 samkvæmt Sigríði Ragnarsdóttur 

skólastjóra.  

 

7.1 Samanburður á fjölda nemenda í tónlistarskólum 

 

 

 
Mynd 2. Nemendur í tónlistarskólum sem hlutfall af íbúafjölda 2002-2003.  

(Ágúst Einarsson, 2004) 
 

 

Ágúst Einarsson (2004) skoðaði tónlistarskóla á Íslandi og á mynd 2 má sjá fjölda 

nemenda í tónlistarskólum sem hlutfall af íbúafjölda, skipt eftir landshlutum. Mikill 

munur er milli landshluta þegar skoðað er hlutfall nemenda af íbúum viðkomandi 

svæðis. Aðeins 3% íbúa á höfuðborgarsvæðinu stunda tónlistarnám en flestir á 

Austurlandi eða 8,8%. Vestfirðir eru í þriðja sæti með 6,6% miðað við fjölda íbúa er 

stunda tónlistarnám. 
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Mynd 3. Nemendur í tónlistarskólum 15 ára og yngri sem hlutfall af börnum á 

grunnskólaaldri 2002-2003. (Ágúst Einarsson, 2004) 

 
 

Mynd 3 sýnir hlutfall nemenda í tónlistarskólum, 15 ára og yngri, sem hlutfall af 

börnum á grunnskólaaldri á svæðinu. Á Vestfjörðum stunda 33% barna 15 ára og 

yngri tónlistarnám en aðeins 16% á höfuðborgarsvæðinu. Greinilegt er að tónlistarnám 

er mun vinsælla á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu og eru Vestfirðir 

engir eftirbátar í þeim efnum (Ágúst Einarsson, 2004).  
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8 Rannsóknaraðferð 
 
Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að öðlast skilning á því hvaða áhrif 

Aldrei fór ég suður hátíðin hefur á samfélagið þar sem hún er haldin. Til að rannsaka 

þetta var notuð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem sú aðferð þótti henta 

rannsóknarefninu best, því viðmælendur verkefnisins hafa mismunandi tengsl við 

hátíðina og ógerlegt hefði verið að nota staðlaðan spurningalista af þeim sökum, en 

það hefði verið nauðsynlegt ef um megindlega rannsókn er að ræða. 

Tveim aðferðum var beitt við gagnaöflun í þessari rannsókn. Annars vegar 

voru tekin opin viðtöl og er markmiðið með þeim að rannsaka umræðuefnið opinskátt, 

en þau gera viðmælendum kleyft að láta í ljós skoðanir sínar og hugmyndir með eigin 

orðum (Esterberg, 2002). Hins vegar var internetið nýtt og viðtöl tekin gegnum 

tölvupóst sem er frekar ný rannsóknaraðferð og hefur ýmsa kosti fram yfir hefðbundin 

persónuleg viðtöl. Birnbaum (2004) telur að kostur þess að nota rafræn viðtöl sé sá að 

rannsakendur geta safnað gögnum frá viðmælendum hvar sem þeir eru staddir í 

heiminum og hvenær sem er. Það tekur líka stuttan tíma að senda gögn á milli auk 

þess sem tími og vinna sparast við afritun. Hunt og McHale (2007) benda einnig á að 

þátttakendur hafa lengri tíma til að velta fyrir sér spurningunum og því eru svörin 

betur grunduð og úthugsaðri. Creswell (2003) ítrekar mikilvægi þess að viðtalið fari 

fram á hlutlausum stað þar sem viðmælanda líði vel. Í viðtölum gegnum tölvupóst 

getur fólk svarað spurningunum á þeim stað sem því líður best og á hvaða tíma 

dagsins sem þeim hentar. 

Markmiðið með opnum viðtölum í eigindlegum rannsóknum, er að rannsaka 

efnið opinskátt og gera viðmælendum kleyft að láta í ljós skoðanir sínar og hugmyndir 

með eigin orðum (Esterberg, 2002). Aðal rannsóknarverkfærið er rannsakandinn 

sjálfur. Hann safnar gögnum, greinir þau, leggur áherslu á að skilja gögnin og reynir 

að lýsa þeim flókna veruleika sem rannsóknarefnið er. Rannsakandinn reynir einnig að 

setja sig í spor þeirra sem hann rannsakar, reynir að skilja viðhorf þeirra og einnig 

reynir hann að skilja sín eigin viðhorf til rannsóknarefnisins (Esterberg, 2002). 
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Þegar gögn eru greind í eigindlegri rannsókn fer rannsakandi kerfisbundið í 

gegnum öll gögnin sem aflað var, les þau línu fyrir línu og tekur eftir þemum, 

málefnum eða hugmyndum. (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Í viðtölunum er stuðst 

við spurningaramma (sjá viðauka 1) og er það gert til að ná fram ákveðnum þáttum frá 

öllum viðmælendum. Stuðst var við mismunandi spurningaramma eftir því hvernig 

viðmælendur tengjast hátíðinni, t.d. hvort um er að ræða blaðamenn, skipuleggjendur, 

tónlistarfólk, gesti eða heimamenn. En rauði þráðurinn var samt sá sami í öllum 

viðtölunum. 

 
8.1 Viðmælendur 

Lykilviðmælendur voru fjölbreyttur hópur fólks sem öll tengjast Aldrei fór ég suður 

hátíðinni á einhvern hátt:  

 

• Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur sem Mugison, tónlistarmaður ættaður 

frá Ísafirði. Hann og faðir hans, Guðmundur M. Kristjánsson, komu Aldrei fór 

ég suður hátíðinni á laggirnar árið 2004 og hafa séð um skipulagningu 

hátíðarinnar síðan þá. 

• Kristján Freyr Halldórsson, trommuleikari hljómsveitarinnar Reykjavík!, en 

hann hefur verið í undirbúningsnefnd Aldrei fór ég suður síðan árið 2005. 

• Örvar Þóreyjarson Smárason, tónlistarmaður, og spilar með hljómsveitunum 

Múm og FM Belfast. 

• Haukur S. Magnússon, Ísfirðingur, gítarleikari í rokkhljómsveitinni Reykjavík! 

og ritstjóri blaðsins Reykjavík Grapevine. Hann hefur einnig komið að 

undirbúningi Aldrei fór ég suður hátíðarinnar. 

• Gísli Halldór Halldórsson, forseti bæjarstjórnar og formaður 

félagsmálanefndar Ísafjarðar. 

• Ariel Hyatt, stofnandi Ariel Publicity & Cyber PR, stafræns 

almannatengslafyrirtækis sem tengir listamenn við blogg, hlaðvarp (e. 

podcast), net-útvarpsstöðvar og samskiptamiðlunar-síður (e. social media 

sites). Hún ferðast um heiminn og heldur fyrirlestra og námskeið fyrir 

tónlistarmenn. Auk þess fer hún mikið á tónlistarhátíðir og segir frá þeim á 

netsíðum sínum og kynnir hljómsveitir fyrir lesendum sínum.  
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• Olaf Furniss, Skoskur sjálfstæður blaðamaður, sem skrifar um tónlist í blöð og 

tímarit eins og The Scotsman, Music Week og The Fly. Hann hefur tvisvar 

verið á Aldrei fór ég suður hátíðinni og skrifað greinar um hana. 

• Benjamin Weber, blaðamaður hjá Music Express í Þýskalandi, en hann fór á 

Aldrei fór ég suður hátíðina 2009 og skrifaði grein um hana. 

• Alexei, breskur maður sem kom til Íslands og á Aldrei fór ég suður, eftir að 

hafa séð myndskeið á internetinu af lendingu á Ísafjarðarflugvelli sem var 

titlað: „furðuleg lending flugvélar“ (e. weird plane landing).  

 

Einnig voru tekin styttri viðtöl við 8 heimamenn á tónleikasvæðinu og 17 erlenda gesti 

sem komu frá eftirtöldum löndum: Danmörku, Englandi, Frakklandi, Grikklandi, 

Ítalíu, Póllandi, Spán, Sviss og Svíþjóð. Stór hluti þeirra var búsettur á Íslandi, í vinnu 

eða skiptinámi, en nokkrir voru ferðamenn. Rannsakandi tók einnig stutt viðtöl við 

starfsmenn gististaða bæjarins og starfsfólk fataverslunar og áfengisverslunar. Rafræn 

viðtöl voru tekin við þrjá aðila, tvo erlenda blaðamenn frá Bretlandi, Andrzej 

Lukowski og Wyndham Wallace, sem báðir hafa verið á Aldrei fór ég suður hátíðinni 

og skrifað greinar um hana og Önnu Hildi Hildibrandsdóttur, framkvæmdastjóra 

ÚTÓN. 

 

8.2 Framkvæmd rannsóknar 

 
Páskahelgina 9.-12. apríl 2009 fór rannsakandi til Ísafjarðar til að vera viðstaddur 

Aldrei fór ég suður hátíðina. Þrjú viðtöl voru tekin í menningarmiðstöð Ísafjarðar, 

Edinborgarhúsi á föstudeginum 10. apríl. Auk þess rölti rannsakandi um bæinn og tók 

stutt viðtöl við starfsmenn Hótel Ísafjarðar, Gamla Gistihússins, verslunarinnar Konur 

og Menn og Áfengisverslunar ríkisins. Einnig tók rannsakandi átta stutt viðtöl við 

heimamenn og 17 við erlenda gesti á meðan hátíðinni stóð.  

Eftir að heim var komið af hátíðinni hafði rannsakandi samband við 

viðmælendur með tölvupósti þar sem þeim var kynnt rannsóknin og þeir beðnir um 

þátttöku. Tvö viðtöl voru tekin við viðmælanda sjálfan, annað á kaffihúsinu 

Hressingarskálanum og hitt í Odda, byggingu félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands. 

Fimm símaviðtöl voru tekin gegnum internetið með hjálp samskiptaforritsins Skype. 

Sú leið var farin vegna þess að viðmælendurnir voru búsettir úti á landi eða erlendis. 
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Til að hljóðrita viðtölin var forrit er nefnist Pamela for Skype notað, en það hljóðritar 

sjálfkrafa símtöl sem fara fram í gegnum Skype og breytir þeim í hljóðskrá er gerir 

manni fært að hlusta aftur á samtölin. Að auki voru þrjú rafræn viðtöl tekin gegnum 

tölvupóst.  

Rannsakandi var með fyrirfram formaðar spurningar til að byggja viðtölin á og 

voru þær ólíkar eftir því hvern af eftirfarandi hópum viðmælandi flokkaðist undir, 

skipuleggjandi hátíðarinnar, blaðamaður, tónlistarmaður, heimamaður, gestur eða 

starfsmaður verslunar/gististaðar. Í upphafi hvers viðtals var viðmælendum sagt frá 

því að rannsóknin væri liður í lokaverkefni rannsakanda í námi sínu við Háskóla 

Íslands.  

 Stuttu eftir að búið var að taka viðtölin voru þau afrituð, en að gagnaöflun 

lokinni tók við greining á gögnunum. Áður en hafist var handa við greiningu 

gagnanna hafði rannsakandi ákveðnar hugmyndir um hvers hann leitaði í viðtölunum 

þar sem verkefnið var fyrirfram skilgreint af ÚTÓN og ákveðnir hlutir sem því var 

ætlað að rannsaka. Við lestur gagnanna komu mörg ný þemu í ljós sem vert var að 

skoða nánar ásamt þeim sem fyrirfram var búist við og byggja niðurstöður 

rannsóknarinnar á þeim öllum. Þess ber að geta að ummæli erlendra viðmælenda hafa 

verið þýdd úr ensku yfir á íslensku af rannsakanda. 
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9 Niðurstöður 

 

Hér á eftir verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá þeim 

meginþemum sem fram komu við greiningu gagnanna og reynt að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að fólk er almennt mjög jákvætt í garð Aldrei fór ég suður 

hátíðarinnar og ánægt með hana og telja hana hafa góð áhrif á samfélagið.  

 

9.1 Einstök hátíð 

Aldrei fór ég suður hátíðin er svo sannarlega einstök og á hún sér ekki margar líkar í 

heiminum. Hátíðir eru oft settar á laggirnar af borgum og bæjarfélögum til að bæta 

efnahag og hvetja til ferðamennsku á svæðinu. En tilgangurinn með Aldrei fór ég 

suður hátíðinni er ekki að hagnast af henni og kemur Ísafjarðarbær hvergi nálægt 

umsjón hátíðarinnar. Það sem er hvað merkilegast er að aðgangur að hátíðinni er 

ókeypis öllum. Ekki þarf að greiða aðgangseyri inn á tónleikastaðinn og verð á mat og 

drykk á svæðinu er stillt í hóf.  

Kristján Freyr Halldórsson, einn af skipuleggjendum Aldrei fór ég suður 

hátíðarinnar, talar um að fólk geti farið á Hróarskeldu, South by Southwest eða 

Glastonbury hátíðirnar en þær séu ekki jafn „genuine“ [ísl. ekta]: „Þarna ertu bara 

kominn í lítið sjávarþorp“. Mugison tekur í sama streng: 

 
... einmitt af því þetta er flottur „kontrast“ á aðrar hátíðir í 
heiminum. Það er svo margt sérstakt við hana. Eins og það eru 
engin „soundcheck“ og það er ókeypis. Og bönd spila bara í 20 
mínútur ... og svona bara sjarminn, hvað þetta er sveitó ... og 
einhvern veginn svona ... hvað getur maður kallað þetta ... þetta er 
svolítið svona beint af kúnni einhvern vegin ... en það er alveg 
æðislegt. 
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Einnig minntist Kristján Freyr blaðamanns sem kom á hátíðina og varð mjög hrifinn 

hversu einstök hátíðin var. Hann skrifaði grein um hátíðina sem Kristján Freyr 

minntist svo:  

 
Þessir músíknördar geta ferðast um heiminn og farið á 
tónlistarhátíð í Texas og Reading í Englandi og Roskilde en þetta 
er allt það sama. Þú ferð og horfir á þetta band á sviðinu og svo 
ferðu í hitt tjaldið og færð þér svo Tuborg og hamborgara og málið 
er dautt ... og sefur í tjaldi. En þarna ertu allt í einu kominn í 
eitthvað sjávarpláss norður á heimskautabaug niður á höfn á 
geðveika rokktónleika með frábærum hljómsveitum. Þú sérð þetta 
ekki neins staðar annars staðar og það er alveg staðreynd. Þarna er 
bara verið að gera eitthvað allt annað. Menn hafa kveikt á því og 
þetta hefur vakið gríðarlega athygli og umtalsverð skrif.  

 
 
Kristján Freyr og þeir sem standa að hátíðinni vita alveg hvað þeir eru með í 

höndunum og vilja ekki að menn eins og Einar Bárðarson, oft nefndur umboðsmaður 

Íslands, komist með puttana í hana og geri hana að einhverju „over produced dæmi“. 

Þetta snýst ekki um peninga fyrir þá sem standa að hátíðinni eða að fá eins mikið af 

fólki á hana eins og hægt er heldur aðeins um að skemmta fólki. Haukur Magnússon 

tekur í sama streng: „ ... ef hún [hátíðin] verður of „professional“, ef það verður of 

mikill peningur í henni þá breytist hún svolítið í andhverfu sína og þá tapar hún því 

sem gerir hana að því sem hún er“.  

Hátíðin hefur farið ört stækkandi með árunum og hafa skipuleggjendur verið í 

vandræðum með að finna nógu stórt húsnæði. Rætt hefur verið um hvernig sé hægt að 

leysa húsnæðisvandamál hátíðarinnar þar sem halda þarf hana inni sökum veðurfars á 

þessum árstíma (um páska). Eins og Kristján Freyr ítrekar:  

 

... þetta má eiginlega ekkert vaxa mikið. Aðallega út af því að við 
erum í húsnæðisvandræðum. Af því líka að við getum ekki farið 
inn í íþróttahúsið því þá missum við allan sjarma. Verður bara að 
vera í einhverju svona hráu húsnæði ... því partur af þessari hátíð 
og partur af sjarmanum er að vera í svona húsi. 

 

Mugison minntist einnig á hugmynd sem einhver kom með um stækkun hátíðarinnar: 

 

... einhver var með þá hugmynd að fá MTV awards hingað 
einhvern tíman og vera með þá báta við bryggju og eitthvað 
svoleiðis en ég held að það þú veist ... gæti bara svolítið drepið 
svona þú veist ... þá er þetta orðið peningaspursmál. Mér finnst 
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svolítið gaman í lífinu þegar fólk er ekki að hugsa um peninga sko 
... þá einhvern vegin er meira stuð í gangi alltaf.  

 

Fyrir blaðamanninn Olaf Furniss stendur hátíðin upp úr að því leiti að hún blandar vel 

mismunandi tónlistarstefnum: „Að hafa einhverja eins og Ultra Mega Technobandið 

Stefán og XXX Rottweiler spilandi á sama sviði og ljúft stelpu, popp eða atriði 

heimamanns er það sem gerir hátíðina sérstaka“. Orðin sem Olaf notar til að lýsa 

hátíðinni eru: „einstök, hvetjandi, DIY (Do it yourself), [ísl. gerðu það sjálfur] og 

geðveikt (e. mental)“. 

Blaðamaðurinn Benjamin Weber nefndi, að venjulega hefðu hátíðir eina 

tónlistarstefnu, en Aldrei fór ég suður hátíðin væri mjög blönduð hátíð. Og þótti 

honum gaman að sjá hve opið fólk var fyrir mismunandi tegundum tónlistar og virtist 

honum fólk kunna að meta allar hljómsveitirnar jafnt. 

Hjá Hauki Magnússyni kom fram að yfirleitt þurfi að „selja” blaðamönnum 

tónlistarhátíðir, því þær séu svo margar um allan heim. En þess þarf ekki með Aldrei 

fór ég suður hátíðina og er það gott dæmi um hvað hún þykir sérstök:  

 

... „ég er hérna með tónlistarhátíð“ bara: „já ok frábært“. „Sem er 

... hérna úti í rassgati og ... með erfiðasta aðflug í heimi ... og 
popparar og frægar stjörnur spila við hlið óþekktra 
tónlistarmanna“. Og þá bara: „Já er það? “. Þá vilja þeir koma.  

 

Blaðamanninum Andrzej Lukowski þótti hátíðin mjög ólík öðrum hátíðum sem hann 

þekkir til og sagðist hafa fundist hún frekar eins og samfélagshátíð fyrir heimamenn 

heldur en stór glans rokkviðburður. Öðrum blaðamanni, Wyndham Wallace, þótti 

hátíðin eftirtektarverð, fyrir þær sakir að hún er haldin af samfélaginu og er algjörlega 

ókeypis fyrir alla. Einnig þótti honum hátíðin njóta sín vel í einfaldleika staðarins þar 

sem hún er haldin í heimilislegu umhverfi og vonaðist hann til að hátíðin myndi 

haldast lítil og sérstök. Ariel Hyatt hefur unnið við og séð allskonar tegundir hátíða, 

allt frá litlum heimaræktuðum (e. homegrown) til risa hátíða eins og Woodstock og 

hátíða sem haldnar eru á skemmtiferðaskipi á siglingu til Mexico. Hún segist þó 

aldrei hafa farið á hátíð sem er jafn einstök og Aldrei fór ég suður hátíðin og í 

þokkabót ókeypis „... Ég hef aldrei séð hátíð á jafn afskekktum stað með jafn 

heimilislegu andrúmslofti“. Hún lýsir því einnig hvernig henni þykir það vera 

forréttindi að vita af hátíðinni, það séu ekki allir sem hafi aðgang að henni sökum 

staðsetningar og smæðar:  



 36 

 

Það er eins og þú þurfir hálfpartinn að „vera í klúbbnum“ til að 
vera boðið á þessa hátíð. Ég meina þetta er magnað, auðvitað getur 
hver sem er komið en það er eitthvað svo sérstakt við það að 
enginn þarf að borga til að komast inn ... Ég veit að hann 
[Mugison] hefur búið til atburð þar sem enginn er stjarnan. Þú bara 
spilar þitt 20 mínútna sett og allir spila sama settið og það er bara 
þannig. Ég held það sé eitthvað magnað við jafnræðið. 

 

Að margra mati er hátíðin sérstök vegna jafnræðisandans sem ríkir yfir henni og 

þekkist ef til vill ekki á öðrum hátíðum. Öllum er gert jafn hátt undir höfði, allar 

hljómsveitirnar spila jafn lengi og er tímaröðun þeirra ekki háð frægð eins og tíðkast á 

öðrum hátíðum. Sem dæmi má nefna spilaði Mugison seinnipart dags á Aldrei fór ég 

suður hátíðinni 2009, en þar sem hann var einn frægasti tónlistarmaðurinn á hátíðinni, 

hefði þótt eðlilegt að hann spilaði með þeim síðustu, seint um kvöldið og þeir minna 

þekktu á undan.  

Mikill fjöldi erlendra gesta var á hátíðinni og tók rannsakandi stutt viðtöl við 

þó nokkra þeirra og lýstu þeir allir yfir ánægju sinni með hátíðina. Nokkrir voru 

búsettir á Íslandi og að koma í annað og þriðja sinn á hátíðina. Þegar þeir voru inntir 

eftir því hvernig þeim þætti hátíðin stóð ekki á svörunum: „Hún er frábær, hún er 

hrein, hún er fábrotin, einföld og ókeypis!“. Annar gestur talaði um að hann teldi að 

hátíðin væri sett saman fyrir lítinn pening og að það væri viljandi gert sem honum 

þótti takast mjög vel. Einnig hafði hann orð á því að hann væri ánægður með þá 

umgjörð sem hátíðin hefur eins og það að hún fer fram í iðnaðarhúsnæði. Skiptinema 

frá Frakklandi varð á orði að hátíðin væri einstök og einangruð, fólkið væri gott og 

landslagið fallegt. Öðrum skiptinema, frá Póllandi, þótti hátíðin mjög áhugaverð og 

fannst ótrúlegt að svona lítill bær gæti haldið svo stóra hátíð. Honum þótti 

andrúmsloftið sérstakt og ótrúlegt að það væru 4000 manns í þessum litla bæ til að 

njóta hátíðarinnar.  

 

9.1.1 Vekur athygli á Ísafirði 

Ísafjarðarbær er staðsettur utan hins svokallaða hringvegar um Ísland og er því ekki í 

alfaraleið og telur Mugison að Vestfirðirnir hafi verið sniðgengnir: „... þessi landshluti 

hefur verið svolítið „boycottaður“ ... þetta er ekki hluti af til dæmis hringnum, þá er 

þetta svona fýlupúkinn úti í horni ... þetta hefur verið svolítið svona ... litla sérvitra 
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barnið út í horni“. Kristján Freyr Halldórsson tekur í sama streng og bendir á að 

Vestfirðir eigi við gamlar mýtur að etja í þjóðfélaginu sem erfitt er að þurrka burt.  

 

A „það eru svo slæmir vegir Vestur“ en það er svo langt síðan. 
Foreldrar þínir gætu kannast við það ... þetta eru svo gömul mýta, 
það er bara svo langt síðan. B „það er rosalega slæmt að fljúga 
þangað, versta aðflugið á landinu“ en þetta er ekkert verra aðflug 
en hvar annarsstaðar. Mér er illa við að fljúga en ég læt það ekki 
stoppa mig, þegar ég flýg til Egilsstaða og Akureyrar finnst mér 
það alveg eins ... Svo er þetta saga snjóflóða og þetta er allskonar 
svona sem hjálpar ekki okkur í þessu. Það fyndna er að það vantar 
bara að þurrka þetta burt. 

 

Kristján telur að fólk þurfi að koma og sjá með eigin augum að hlutirnir eru ekki 

lengur svona og láta boðskapinn berast, þannig sé hægt að leiðrétta þessar gömlu 

mýtur um Vestfirði. 

Heimamaður hafði það á orði að Aldrei fór ég suður hátíðin væri vinsæl og af 

hinu góða því hún kæmi Ísafirði og Vestfjörðum betur á kortið. Eldri hjón á 

áttræðisaldri sem stödd voru á hátíðinni voru mjög ánægð með hátíðina, sögðu meira 

um að vera og töldu hana vekja athygli á staðnum. Að sama skapi sagði Gísli Halldór 

Halldórsson, forseti bæjarstjórnar, bæjarfélagið Ísafjarðarbæ mjög ánægðan með 

hátíðina og halda nafninu á lofti í jákvæðum skilningi:  

 

Okkur finnst allt svona tilefni til jákvæðrar umfjöllunar um það 
sem hér gerist vera gagnlegt og okkur finnst ekki alltaf kannski 
nást kynning á því sem hér er jákvætt en á Aldrei fór ég suður næst 
mjög góð kynning og umfjöllun um Ísafjarðarbæ ... þetta fær alveg 
pottþétta umfjöllun og mikið af fólki sem lítur á þetta sem 
hálfgerða pílagrímsför að kíkja á Aldrei fór ég suður þannig að við 
sjáum þetta bæði sem góða kynningu og svo sem mikla og góða 
skemmtun. 

 

 

9.1.2 Aðdráttarafl 

Kristján bendir einnig á, að eftir að Aldrei fór ég suður hátíðin varð til, komi fólk 

hvaðanæva af landinu, fólk sem annars mætti ætla að kæmi ekki til Ísafjarðar, væri 

ekki fyrir hátíðina: „... það er fullt af fólki sem hefur varla komið út fyrir 101 sem er 

allt í einu kominn á norðurhjara veraldar um páskana til að hlusta á rokktónleika niðrá 

höfn“. Ferðamaðurinn Alexei hafði einnig orð á því að hann héldi að fólk þyrfti að 
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hafa ástæðu til að koma á Ísafjörð, hann hefði aldrei komið þangað ef það væri ekki 

eitthvað sérstakt um að vera.  

Þegar Alexei var spurður hvar hann frétti fyrst af hátíðinni sagðist hann hafa 

mikinn áhuga á fluglendingum og skoðaði oft myndbönd af þeim á „YouTube“ 

heimasíðunni. Einn daginn rakst hann á myndband titlað „furðuleg lending flugvélar“ 

og var það af lendingu flugvélar á Ísafjarðarflugvelli í stormi. Undir myndbandinu 

stóð að viðkomandi hefði verið á leiðinni á Aldrei fór ég suður hátíðina og var athygli 

Alexei þá vakin og fann hann upplýsingar um hátíðina á internetinu. Hann fékk þó 

litlar upplýsingar þar sem allt var á íslensku en ákvað engu að síður að kaupa sér 

flugmiða til Íslands og fara á hátíðina. Hann tók það fram að hann var ekki að leita sér 

að tónlistarhátíð til að fara á, var ekki einu sinni að leita sér að fríi, honum þótti 

hátíðin einfaldlega öðruvísi og áhugaverð og ákvað því að láta slag standa þótt hann 

vissi lítið út í hvað hann var að fara. Hann svaf til að mynda í tjaldi, í snjó. 

Hljómsveitirnar kannaðist hann ekki við, hefði kannast við Sigurrós en þær skiptu 

hann ekki svo miklu máli, það var frekar stemmingin og andrúmsloftið sem vakti 

áhuga hans: „Bara andrúmsloftið. Og oftast þegar hlutir eru ókeypis er andrúmsloftið 

allt öðruvísi. Um leið og það er komið lokað grindverk þá er það öðruvísi“. 

Mugison nefndi líka að stemningin á hátíðinni væri önnur en á mörgum öðrum 

hátíðum. Þeir hefðu alltaf fengið ýmis samtök, eins og til dæmis foreldrafélög og 

Lions klúbbinn til að vinna með sér eins og að sjá um gæslu eða mat og bjórsölu. 

Þessir aðilar fá greitt fyrir hjálpina og nýta það fé í ferðasjóð eða til að standa straum 

að kostnaði við eitthvað sem þeir eru að fást við.  

 
En það virkar líka mjög vel að vera með svona hagsmuna ... eða 
góðgerðarfélög og við erum sko sem ekki fyrstir í heiminum að 
gera það, náttúrulega Hróarskelda líka en mér finnst það virka rosa 
vel upp á að það býr til allt aðra stemmingu heldur en að hafa 
einhver vaxtartröll í hurðinni og þú veist það er eins og allir andi 
rólegra, bæði almenningur og lögregla og tónlistarmenn. Býr ekki 
til þessa spennu. Alveg eins og á Hróarskeldu, það er gott fordæmi 
sko. Þeir sem hafa hagsmuna að gæta eru svona góðgerðarfélög. 
Býr til allt annan fíling. 
 

Þegar Ariel Hyatt var spurð hvort hún teldi að hátíðin laði fólk að utan úr heimi stóð 

ekki á svarinu: „Algjörlega“. Henni þykir staðsetning hátíðarinnar og umgjörð mjög 

sérstök og telur hún það aðal aðdráttaraflið. Ariel tók sem dæmi hátíð í 

Bandaríkjunum sem hún hefur unnið við og sá þar líkingu með Aldrei fór ég suður 
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hátíðinni. Þar skipti staðsetningin mestu máli en  hátíð þessi var haldin í skógi nálægt 

San Francisco, þar sem fólk gat komið með fjölskylduna og tjaldað og andrúmsloftið 

var öðruvísi og skemmtilegt.  

 

9.2 Áhrif hátíðarinnar  

Allir þeir sem rætt var við voru því sammála að hátíð eins og Aldrei fór ég suður hefði 

gríðarlega mikil áhrif á samfélagið á Ísafirði og í kring. Eins og einn heimamaður 

komst að orði: „Þetta hefur bara mikil áhrif allstaðar“. Margir telja að áhrif 

hátíðarinnar séu tvenns konar, annars vegar samfélagsleg, og hins vegar efnahagsleg. 

Heimamenn kunna að meta samfélagsleg áhrif hátíðarinnar mun betur heldur 

en þau efnahagslegu. Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða þýðingu þeir teldu að 

hátíðin hefði fyrir samfélagið bar skemmtanagildi fyrst á góma hjá langflestum. Þegar 

Mugison var inntur eftir því, hvaða þýðingu hátíðin hefur fyrir hann, tekur hann fram 

að þeir gera þetta fyrir skemmtunina en ekki peningana og hafa engra hagsmuna að 

gæta: 

 
Fyrir okkur er það fyrst og fremst stuð. Að fá fullt af stuðboltum 
heim til okkar eiginlega og þeir eru í stuði, við erum í stuði og það er 
það eina sem skiptir okkur máli í rauninni því þetta snýst ekki um 
peninga.  

 

Haukur Magnússon hafði svipaða sögu að segja:  
 

Ég upplifi hana bara sem tóma gleði. Ég hef auðvitað líka upplifað 
hana sem tómt stress og ... maður er að standa í framkvæmd og 
skipulagningu en fyrst og síðast þá er þetta tóm gleði. 
 

 

9.2.1 Samfélagsleg áhrif 

Þegar aðrir viðmælendur voru spurðir, hvaða áhrif þeir teldu að Aldrei fór ég suður 

hátíðin hefði á samfélagið á Ísafirði, kom á óvart að allir nefndu fyrst samfélagsleg 

áhrif áður en þeir töluðu um efnahagslegu áhrifin. 

Þegar blaðamaðurinn Benjamin Weber var spurður um mun á Aldrei fór ég 

suður hátíðinni og öðrum hátíðum sem hann hafði sótt stóð þátttaka samfélagsins upp 

úr. Að hans mati var þetta stór hátíð fyrir allt samfélagið á Ísafirði því áhorfendur 

hátíðarinnar voru á öllum aldri, frá smábörnum upp í afa og ömmur: „... ég býst við 
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því að þetta sé kannski stærsti munurinn, að ég fann raunverulega fyrir þessum 

samfélagslega hluta“. Annar blaðamaður, Wyndham Wallace, taldi hátíðina mjög 

mikilvægan fyrir fólkið í samfélaginu:  

 

Ég fékk það á tilfinninguna að næstum hver einasta manneskja sem 
býr þar vildi taka þátt í henni á einn hátt eða annan. Það veitti fólki 
augljóslega stolt að fólk kom langt að til að koma í bæinn þeirra, 
og margir sem ég hitti þarna … voru ákafir í að benda á hluti í 
bænum sem gerðu þau stolt. Ég man, til dæmis, eftir einum manni 
frá dagblaði bæjarins sem sagði mér hversu margir af 
tónlistarmönnunum á sviðinu höfðu gengið í tónlistarskóla 
bæjarins.  

 

Ariel Hyatt telur að tónlist sé besta leiðin til að byggja upp gott samfélag: „Ég meina 

það er í raun ekkert meira „ekta“ í uppbyggingu samfélaga heldur en að tengjast 

hjörtum fólks. Ég meina líttu á þennan stað! [bendir út um gluggann á fallegt landslag 

Ísafjarðar]. Ef þessi staðar getur það ekki getur það enginn“. 

Kristján Freyr minntist á áhugaverðan þátt sem hátíðin veldur. Þar sem allt 

gistirými fyllist löngu fyrir hátíð hefur fólk samband við ættingja á Vestfjörðum í leit 

að gistingu og með því styrkir það fjölskyldutengsl. 

 
... það er nú eitt svona svolítið líka fallegur vinkill á þetta líka að 
fólk er kannski svolítið að ja leita róta sinna. Fólk bara: „bíddu á ég 
ekki frænda þarna ... frændi hennar mömmu býr þarna ... tékka á 
því“, það er svo fallegur vinkill. Enda höfum við sagt við fólk ... 
endilega farið þið inn á Íslendingabók og tékka bara og hringja 
bara: „heyrðu  hérna frændi þinn hérna, sonur hennar Siggu, má ég 
gista í sófanum?“ Þetta element. 

 

Að mati Mugison hefur hátíðin góð áhrif á sálarlíf fólks á svæðinu: „... ég held það 

sem það gerir mest er bara eitthvað andlegt sko. Ég held það bara brýtur upp þetta 

munstur sem er bara þú veist, vetur, vetur er oft svolítið þungir hérna“. Hann lýsir því 

einnig að það sé gaman fyrir íbúana fyrir vestan að þar sé skemmtilegur og einstakur 

viðburður sem er hvergi annars staðar á landinu:  

 

Það er gaman fyrir fólk hérna fyrir vestan að það sé eitthvað 
svolítið stórt að gerast. Og einstakt ... sem er bara að gerast hérna. 
... allavega finnst mér að þetta er svona ... á andlegu leveli finnst 
mér þetta alveg æðislegt. Þetta er svolítið svona afmælisbarnið að 
standa upp og segja brandara. 
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Heimamaður tekur í sama streng og segir hátíðina lyfta bænum upp og skiptinemi frá 

Frakklandi taldi hátíðina gefa heimamönnum eitthvað til að hlakka til. Ein heimakona 

lýsir hátíðinni svo: „Þetta rokk er bara æðislegt ... þetta er svona partý, allur aldur, sem 

er svo æðislegt og það er eiginlega það skemmtilegasta við þetta. Koma fólki saman“. 

Skiptinemi frá Spáni taldi hátíðina sameina fólk, fá fólk til að koma saman og 

skemmta sér. Öðrum skiptinema frá Sviss þótti hátíðin safna saman mismunandi 

hópum fólks, heimamönnum, erlendum gestum og fólki frá öðrum borgum og bæjum 

kringum landið.  

 

9.2.1.1 Aukinn tónlistaráhugi 

Eins og áður hefur komið fram var fyrsti tónlistarskóli Íslands stofnaður á Ísafirði og 

hefur tónlistarmenning ávallt verið rík hjá íbúum Vestfjarða. Með tilkomu Aldrei fór 

ég suður hátíðarinnar hefur tónlistaráhugi ungs fólks fyrir vestan aukist samkvæmt 

viðtölum rannsakanda við heimamenn: „... svo voru 13 ára strákar að spila í dag og 

þetta smitar út frá sér áhuga á tónlist. Af því Ísafjarðarbær er mjög sterkur 

tónlistarbær“. Kristján Freyr tekur undir þetta, nefnir að það sé rík tónlistarmenning á 

Ísafirði og hún hafi verið gegnum aldirnar og kallar Ísafjörð höfuðstað menningar og 

verslunar fyrr á árum.  

 

Til dæmis bara mín kynslóð, það er mikið af tónlistarmönnum ... 
svolítið merkilegt. Mikið um að krakkar fari í tónlistarnám ... það 
er gríðarleg tónlistarmenning og bara rétt eins og krakkar að æfa 
fótbolta. 

 

Einnig er áberandi í viðtölum hve opnir gestir hátíðarinnar eru fyrir mismunandi 

tegundum tónlistar og tilbúnir að hlusta á og kynnast nýrri tónlist. Hátíðin er góður 

vettvangur fyrir fólk að kynnast tónlist sem það ef til vill myndi að öðrum kosti ekki 

hlusta á. Haukur Magnússon orðaði það vel:  

 
... bæjarbúar allir ... og aðrir sem koma á hátíðina virðast hafa jafn 
mikla þolinmæði fyrir öllum. Fólk er mjög duglegt ... þarna einmitt 
... kemur amma mín og fylgist með tilraunakenndri raftónlist og ... 
karlakór í röð ... þannig að fólk er rosa mikið að fella varnirnar og 
gefa sénsa í þessum anda hátíðarinnar. 
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9.2.2 Efnahagsleg áhrif 

Það er nokkuð augljóst þegar íbúatala lítils bæjarfélags þrefaldast yfir eina helgi þá 

skilar það sér í auknum tekjum til bæjarfélagsins. Margir viðmælendur töluðu um það 

að bærinn fylltist af fólki sem skapar augljóslega auknar tekjur fyrir bæinn auk þess 

sem allt gistirými fyllist og bærinn iðar af lífi þessa helgi. En í viðtölum við forseta 

bæjarstjórnar Ísafjarðar og aðstandendur hátíðarinnar er ljóst að ekkert er gert til að 

meta þau efnahagslegu áhrif sem hátíðin leiðir af sér.  

Mugison efast um að Ísafjarðabær átti sig á hverju hátíðin skilar samfélaginu 

efnahagslega þar sem ekkert bókhald er yfir hversu mikið fyrirtæki bæjarins hagnast 

af hátíðinni : 

 

... ég líka leyfi mér að efast um að þeir geri sér grein fyrir því ... 
það eru engar tölur ... það er ekkert talið inn á hátíðina og það er 
ekkert gefið upp hver velta fyrirtækja bæjarins er eftir þessa helgi 
og það er ekki til neinar svona ... nema bara hjá hverjum og einum 
í einhverri rassvasa bók hvað var áður en hátíðin kom og hvað er 
eftir að hátíðin er. 

 

Gísli Halldór Halldórsson, forseti bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar, viðurkennir að það sé 

veruleg búbót af því að halda hátíðina: „Það er auðvitað mikið að gera í sjoppunni og 

verslunum þó svo að skíðavikan hafi verið töluverð að þá bætir þetta mikið við og 

vandinn er sá að þetta ... þetta fyllir öll gistirými hér“. Hann telur að hin almenna 

kynning sem bærinn fær sé meira virði en peningalegir hagsmunir og vill meina að 

Aldrei fór ég suður hátíðin sé stuðningur við skíðavikuna sem hefur verið haldin síðan 

árið 1935: „... það verður svona eins og útvíkkun á því [skíðavikunni] og svona 

stuðningur við það þannig að það eru eiginlega má segja komin fleiri egg í körfuna 

með þessa skíðavikuhátíð“. Að auki lýsir Gísli Halldór yfir óánægju sinni með það 

hvað lítið er minnst á skíðasvæði Ísafjarðar þegar nefnt er í útvarpi hvaða skíðasvæði 

eru opin á landinu. Það er því ljóst að Aldrei fór ég suður hátíðin fær mun meiri 

athygli og umfjöllun heldur en skíðavikan. Haukur Magnússon, sem er tónlistarmaður 

og uppalinn Ísfirðingur, vill meina að skíðavikan hafi dottið svolítið niður undanfarin 

ár vegna snjóleysis og þá hafi Aldrei fór ég suður hátíðin séð um að laða fólk til 

Ísafjarðar um páska. Einnig nefnir hann hversu mikilvæg Airwaves hátíðin er fyrir 

Reykjavíkurborg og telur að um 300 milljónir króna spýtist inn í hagkerfi 

Reykjavíkurborgar í keyptri þjónustu og vörum meðan á hátíðinni stendur. Hann segir 



 43 

það því ekki glatað fé sem lagt er í tónlistarhátíðir, heldur skili það sér margfalt til 

baka.  

Ariel Hyatt hefur mikla reynslu af hátíðum og hún hefur séð hve mikil áhrif 

það getur haft fyrir bæjarfélag að halda hátíð. Sem dæmi tekur hún South by 

southwest hátíðina í Texas, en þar hefur ráðstefnuhúsið sem hátíðin er haldin í verið 

stækkuð og rúmtak þess fjórfaldað síðan hátíðin hófst. „Og ég virkilega, virkilega, 

virkilega, trúi því að það er vegna þess að svo mikið af peningum eru að koma inn. 

Þannig að þegar þú hefur eitthvað eins og það getur það virkilega hagnast 

samfélögum“. Einnig nefnir hún að Mugison hafi sagt henni að kostnaðurinn við að 

halda hátíðina sé takmarkaður við um eina milljón króna, en það þótti henni ótrúlegt 

og bendir á mikilvægi þess að peningurinn sem gestirnir skilja eftir sig fari til 

samfélagsins.  

 Í viðtölum við heimamenn taldi enginn upp efnahagsleg áhrif hátíðarinnar 

heldur einblíndu allir á samfélagslegu áhrifin. En erlendu gestirnir nefndu hvoru 

tveggja. Þeir töluðu um að Ísafjörður væri núna orðinn þekktari ferðamannastaður en 

áður og síaukinn fjöldi ferðamanna kæmi á hátíðina. Þetta þýddi svo aukna eftirspurn 

eftir þjónustu sem skilaði meira fé til samfélagsins. Blaðamaðurinn Wyndham 

Wallace var meðal þeirra sem svo litu á málin.  

9.2.2.1 Aukning milli ára 
Engar tölur eru til yfir fjölda gesta sem sækja Aldrei fór ég suður hátíðina og hefur 

aldrei verið lagt upp úr því að telja hversu margir koma, hvorki af hendi 

skipuleggjenda né Ísafjarðarbæjar. Rannsakandi brá á það ráð að fara þá óhefðbundnu 

leið til að mæla fjölgun gesta milli ára út frá tölum Áfengis- og tóbaksverslunar 

ríkisins, yfir fjölda seldra lítra af áfengi viku fyrir páska ár hvert allt frá því áður en 

hátíðin hófst1.  

 

                                                 
1 Sölutölur fengnar úr sölukerfi ÁTVR 
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Mynd 4. Sala áfengis í lítrum viku fyrir páska. 
 

Á mynd 4 má sjá fjölda lítra áfengis selda í vikunni fyrir páska (mánudag til 

laugardags). Ári áður en Aldrei fór ég suður hátíðin hófst, 2003, var salan 8.944 lítrar 

en þegar fyrsta hátíðin var haldin 2004 jókst sala um tæplega 1000 lítra. Árið 2009 fór 

salan upp í 14.777 lítra og hefur salan síðan árið 2003 þegar hátíð var ekki byrjuð 

aukist um 5.800 lítra. Þess má geta að salan í vikunni á undan páskavikunni árið 2009 

var 3.844 lítrar. Út frá þessum tölum má því áætla að annað hvort hefur áfengisneysla 

Vestfirðinga stóraukist síðustu ár eða það sé stöðug aukning gesta á Aldrei fór ég 

suður hátíðina.  

Flugleiðir hafa verið í góðu samstarfi við þá er halda hátíðina og hefur orðið 

gríðarleg fjölgun á flugferðum til Ísafjarðar um páskahelgina eftir að hátíðin hófst. 

Áður en Aldrei fór ég suður hátíðin byrjaði var ekki flogið frá Reykjavík til Ísafjarðar 

á föstudaginn langa. Mikil eftirspurn eftir flugi varð eftir að hátíðin byrjaði og 

brugðust Flugleiðir við með því að bæta við flugferðum. Að mati Kristjáns Freys segir 

það mikið um vinsældir hátíðarinnar og aukningu gesta þegar farið er að bæta við 

flugferðum á frídegi sem þessum. Einnig segist Kristján hafa farið í Vínbúðina á 

Ísafirði fyrir nokkrum árum til að forvitnast hvort salan hefði aukist mikið: „... ég fékk 

að vita að laugardagsmorgun var á við Þorláksmessu. Rosalegar tölur. Þetta er 

náttúrulega bara gríðarlega öflugt“. 
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Að mati Kristjáns Freys er hátíðin mikilvæg fyrir Ísafjörð og Vestfirði þegar 

hugsað er til framtíðar:  

 

Aldrei er að gera gríðarlega hluti til frambúðar. Þannig að þó að 
tekjurnar séu ekki að koma akkúrat þarna þá er þetta að byggjast 
upp. Við erum að ala upp. Þú veist Goggi og Snorri í 
Sprengjuhöllinni eiga eftir að koma með börnin sín, það er alveg 
bókað mál.  

 
 

9.2.3 Endurtekin koma á hátíðina  

Mugison nefnir aukna ferðamennsku og endurtekna komu fólks til Ísafjarðar sem ein 

af hliðaráhrifum hátíðarinnar og er hann mjög ánægður með það, en tekur það fram að 

það hafi ekki verið markmið hátíðarinnar. Fólk sem heimsótt hefur Ísafjörð í því skyni 

að koma á hátíðina gæti fengið löngun til þess að heimsækja staðinn aftur á öðrum 

árstíma. Þannig auki hátíðin ferðamannastrauminn á öðrum árstímum. Kristján Freyr 

var á sama máli og sagði: „... maður hefur bara heyrt það og veit það fyrir víst að það 

er svo mikið af fólki sem snýr til baka, kemur aftur og er að koma í sumar og gerir sér 

ferð“. Einnig nefndi Kristján, að mikið af tónlistarmönnum sem eru persónulegir vinir 

hans, og höfðu aldrei áður komið vestur né áttu nein tengsl þangað, komu á hátíðina 

og líkaði svo vel að þeim langar til að koma þangað aftur að sumri til. Heimamaðurinn 

Friðrik Jóhannsson tók í sama streng: „Svo veit maður að fólk sem kemur á þessa 

hátíð er að koma hingað kannski fyrst, það kemur aftur að sumri til að sjá hvernig 

sumarið er hérna líka“. 

 Þegar erlendu gestirnir voru spurðir hvort þeir hefðu hug á því að koma aftur 

til Ísafjarðar svöruðu allir játandi og margir minntust á að þeir væru mikið til í að 

koma aftur að sumarlagi. Á Gamla Gistihúsinu sagðist starfsmaður hýsa sama fólkið 

ár eftir ár og að aðrir hefðu orð á því að þeir vildu koma aftur til Ísafjarðar að 

sumarlagi. Anna Hildur Hildibrandsdóttir sagðist ekki í nokkrum vafa að hátíðin hafi 

orðið til þess að auka ferðamennsku Íslendinga yfir sumartímann til Vestfjarða þar 

sem gott umtal skapist meðal fólks eftir slíka skemmtun. 
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9.3 Markaðssetning  

Skipuleggjendur Aldrei fór ég suður hátíðarinnar leggja enga áherslu á að 

markaðssetja og auglýsa hátíðina. Mugison sagði að í upphafi hafi hún verið hugsuð 

sem partý fyrir stofnendur hátíðarinnar og vini þeirra innan tónlistargeirans: „... var 

þetta nú eiginlega bara afsökun til að fá Ragga Kjartans á fyllerí hérna fyrir vestan ... 

og nokkra vini“. En tónleikarnir vöktu athygli heimamanna og var öllum frjálst að 

mæta. Tónleikarnir slógu í gegn og þótti fólki sjálfsagt að hátíðin yrði endurtekin að 

ári: 

 

En svo einhvern vegin ... mætti fólk ... og skemmti sér vel og 
fannst þetta æðislegt og þá kom einhvern vegin þessi kvöð að við 
þyrftum að gera þetta aftur og þá má eiginlega segja þá var þetta 
aðeins svona meira batterí sko. 
 

Vinna skipuleggjenda hátíðarinnar er sjálfboðavinna og hafa þeir engan hagnað annan 

af henni annað en að vera í stuði eins og Mugison orðar það. Einnig nefnir hann að 

þeim þyki sú kvöð að halda tónleikana stundum pirrandi: 

 

Við höfum oft djókað með það að við getum bara breytt þessari 
helgi í bara vídeókvöld fyrir okkur ... Eða hvað sem er. Við getum 
alveg breytt þessu í myndlistarhátíð ... bara prumpkeppni eða ég 
veit ekki hvað sko ... Það kæmi ekkert á óvart að einn daginn 
myndum við halda badmintonmót fyrir einhenta ... bara til þess að 
breyta vinklinum því þetta væri orðið staðnað og við værum farnir 
að gleyma okkur í að þóknast einhverju sem heitir ... venja. En enn 
sem komið er, er þetta allavega ennþá gaman og við höfum oft 
djókað með að þetta er nærri því orðið fyndið hvað fólk er farið að 
ætlast til ... eins og við séum hluti af skólpræstikerfinu á Ísafirði. 

 

Með hverju ári hefur hátíðin vaxið og dafnað, orðspor hennar hefur breiðst út og fólk 

hvaðanæva úr heiminum streymir orðið til Ísafjarðar um páska. En þetta hefur að 

mestu gerst að sjálfu sér, skipuleggjendur hátíðarinnar standa ekki að skipulagðri 

markaðssetningu. Kristján Freyr sagði: „... það er ekkert sem við gerum ... erum ekki 

einhverjir snillingar í markaðsfræðum sem gerir það að verkum að fólk er að koma 

utanað heimi. Það er svo mikill meðbyr sem hefur verið með íslenskri tónlist“. 

Mugison nefnir þó að þeir hafi stundum neyðst til að setja upp auglýsingar vegna 

styrktaraðila:   
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Við höfum aldrei auglýst neitt sko ... nema bara að það hefur verið 
kvöð frá „sponserum“ að vera með auglýsingar stundum og við 
höfum bara til að brjóta ekki samninga stundum sett auglýsingar í 
Grapevine og Fréttablaðið og Rás 2 og eitthvað svoleiðis. En það 
hefur alltaf verið svona kvöð sem við höfum verið að uppfylla. 

 

Haukur Magnússon tekur í sama streng: „... það hefur ekki verið farið í neitt 

markaðsátak til að gera hinn almenna borgara meðvitaðan um hana [hátíðina]. Eins og 

er gert með Airwaves hátíðina, þá er verið að auglýsa pakkaferðir á hátíðina“. Auk 

þess telur hann best að hátíðin fái að vaxa á sínum eigin forsendum:  

 
... ég held að hægur og organískur vöxtur fari henni betur en að 
liggja í einhverjum markaðsátökum. Ég held það sé bara hollara, 
um leið og þú ferð að opna dyrnar of mikið og markaðssetja of 
mikið þá glatast oft hluti af sjarmanum sem gerir hana eins og hún 
er. 

 

Skipuleggjendur hátíðarinnar, Mugison og Kristján Freyr Halldórsson, voru spurðir 

hvort hátíðin væri auglýst erlendis en svo er ekki, eins og Kristján útskýrir:  

 

Það er ekki á okkar vegum að neinu leiti en það er alveg 
hugsanlegt að í einhverjum upplýsingum frá IMX 
[Útflutningsmiðstöð tónlistar] og eitthvað svoleiðis en engar beinar 
auglýsingar. En það hafa orðið svo mikil skrif í þessum 
tónlistartímaritum og Iceland Review. Brian Sweeney er 
ljósmyndari og hann til dæmis í fyrra birti í Rolling Stones, sem 
vakti gríðarlega athygli, þá var geðveik mynd af þeim feðgum, 
Mugison og pabba hans, þeir voru naktir í snjó. En það er engin 
bein markaðssetning.  

 

Kristján Freyr og Mugison voru líka spurðir hvort það væri tilgangur hátíðarinnar að 

koma íslenskri tónlist á framfæri. Mugison sagði að þeir sjálfir hefðu ekkert pælt í því 

en minntist á að Anna Hildur, sem vinnur við að koma íslenskri tónlist á framfæri, hafi 

notað hátíðina til slíks. Úr því hafi orðið til jákvæður hliðarvinkill. 

 

... hún hefur í rauninni bara þú veist hérna ... verið svona á 
hliðarlínunni með það sjálf sko. En í rauninni ekki komið okkur 
neitt við. Hún hefur nýtt sér tækifærið bara eins og sjoppan á 
Ísafirði, Hamraborg, hefur selt fleiri pylsur eða eitthvað. Við 
höfum samt ekki tekið beinan þátt í því í rauninni. En þar er samt 
mjög skemmtilegur vinkill og jákvætt því náttúrulega 
tónlistarmenn eru að gefa vinnuna sína og frábært ef einhverjir eru 
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að fá athygli út á þetta. En hérna þetta er ekkert sem við setjum 
upp þú veist í okkar pælingu. 

 

Kristján Freyr tók undir með Mugison:  

 

IMX og Anna Hildur ... þau hafa ... verið með puttann í þessu ... 
þau hafa reyndar viljað vera meira með í þessu en ella en ... það 
verður að viðurkennast að það er ekki búið að vera allt of mikið 
„feedback“ frá okkur. Þetta hefur þá aðallega snúist um það að 
Anna Hildur hefur verið að „promotera“ þetta úti. 

 

Einnig nefnir Kristján Freyr að hátíðin hafi fengið mjög jákvæð viðbrögð frá erlendum 

blaðamönnum sem Anna Hildur hefur boðið á hátíðina. Þeir hafa skrifað greinar um 

hátíðina í blöð erlendis sem að sjálfsögðu virkar sem ágætis auglýsing. Anna Hildur 

segist ekki hafa staðið fyrir neinni markaðssetningu á Aldrei fór ég suður hátíðinni. 

Hún lítur svo á að blaðamennirnir er koma á hátíðina gefi íslenskri tónlist almenna 

kynningu með áherslu á þær hljómsveitir sem koma fram á Aldrei fór ég suður og 

segir það hafa tekist mjög vel. 

 

9.3.1 Orðspor 

Í viðtölum við gesti hátíðarinnar komu áhrif orðspors sterklega í ljós. Niðurstöður 

sýna að allir erlendu gestir hátíðarinnar sem talað var við, fengu fregnir af hátíðinni 

gegnum aðra, vini og kunningja jafnt íslenska sem og erlenda. Tvær sænskar stelpur 

voru í fríi á Íslandi og gistu hjá Íslendingum í Reykjavík gegnum „Couchsurfing“ 

heimasíðuna, sem er samfélagsvefur þar sem fólk býður ferðalöngum gistingu á 

sófanum hjá sér. Þær vissu ekki af Aldrei fór ég suður hátíðinni áður en þær komu til 

landsins og mælti gestgjafi þeirra með hátíðinni.  

Alexei telur hátíðina auka orðstír bæjarins sem leiðir til þess að fleiri 

heimsækja Ísafjörð. Hann lýsir því líka hvernig orðspor berst meðal fólks erlendis: „... 

það þarf ekki marga útlendinga til að fara til baka og segja öðrum frá ... þetta hefur 

margfeldisáhrif ... Ég fer til baka og segi kannski 10 manns, einn af þessum kemur 

aftur og hann segir 10 manns ... þú veist“. Kristján Freyr lýsti orðsporsáhrifum á 

svipaðan hátt: „Þetta fólk er að koma þarna og þeir segja vinum sínum sem segja 

áfram“. 

Einnig hafði Gísli Halldór Halldórsson orð á því að hann teldi orðsporsáhrif 

verða til þess að fólk heimsótti Vestfirði meira: „... fólk sem hingað kemur og segir frá 
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því hvað hér hefur verið að gerast, það kynnir það fyrir kunningjum sínum og ef að 

veðrið er gott koma þá og heimsækja svæðið“. 

Kristján Freyr er sjálfur í hljómsveit þar sem allir koma að vestan fyrir utan 

söngvarann og hafa þeir farið á margar tónlistarhátíðir erlendis. Hann segir þá duglega 

að kynna hátíðina öðrum hljómsveitum og vinum sínum og reyna að fá þá til að koma.  

 

9.3.2 Ímynd  

Að mati Hauks Magnússonar er Aldrei fór ég suður hátíðin mjög mikilvæg fyrir 

Ísafjörð og Ísafjarðarbæ þar sem hátíðin skapar bænum góða ímynd sem hann á 

fyllilega skilið að hans mati. Haukur telur að ímyndin leiði til þess að bærinn verði 

einnig vinsæll áfangastaður á öðrum tímum ársins. Blaðamaðurinn Benjamin Weber 

telur að á Íslandi sé mjög skapandi fólk og leggur til að íslensk tónlist verði notuð til 

að bæta ímynd landsins eftir efnahagshrunið. Gísli Halldór hjá Ísafjarðarbæ er 

ánægður með það að hátíðin haldi nafni bæjarins á lofti í jákvæðum skilningi. 

Mugison lýsir yfir ánægju sinni með þá jákvæðu athygli sem hátíðin hefur fært 

Ísafirði:  

 
Mér finnst það mjög töff sko ... mér finnst æðislegt að ... Ísafjörður 
hefur fengið smá stimpil út af hátíðinni að einhverju leiti ... ég veit 
ekki alveg hvaða stimpil en í kringum hátíðina hefur verið svona 
jákvæður stimpill á Ísafjörð ... svona stuð og stemming.  

 

Þegar erlendur gestur á hátíðinni, sem búsettur er á Íslandi, var spurður hvað hann 

teldi að hátíðin gerði fyrir lítið bæjarfélag eins og Ísafjörð, lýsti hann því hvernig fólk 

tengir Ísafjörð við Aldrei fór ég suður hátíðina: „... fólk segir „Ísafjörður“ og allir 

hugsa um Aldrei. Það kemur upp í hugsann er það ekki? Jafnvel fólk sem hefur ekki 

komið hingað hugsa það. Þetta er mikilvægt!“. 

 

9.4 Hnattræn hátíð? 

Þegar rætt var við viðmælendur hvort Aldrei fór ég suður hátíðin væri orðin hnattræn 

(e. global) töldu þeir það misjafnt eftir því hvernig fólk skilgreinir það að vera 

hnattrænn. 

Þegar Mugison var inntur eftir því hvort hann teldi hátíðina vera orðna 

hnattræna taldi hann svo ekki vera þar sem hún var ekki hugsuð sem slík. En hann 
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nefnir þó að hún gæti talist hnattræn að því leitinu til, að hátíðin hefur undanfarin ár 

verið send út á netinu og hann veit til þess að Íslendingar erlendis og þá sérstaklega 

Vestfirðingar, hafi hlustað á hana gegnum netið.  

 

... ég held að Anna Hildur einmitt, hún er kannski búin að gera 
þetta að einhverju leiti [hnattrænt] ... snappa umfjöllun sko ... Það 
er erfitt að segja hvenær eitthvað er orðið global en þetta ... vekur 
athygli á bænum þegar það er verið að skrifa um þessa hátíð og þá 
náttúrulega ... það er einmitt mjög töff ... að það standi í einhverju 
blaði í Þýskalandi ... að einhver hafi skemmt sér á Ísafirði yfir 
páskana ... þetta er samt ekki global eins og I-phoninn eða 
Hróarskelda.  

 

 

Þegar Anna Hildur Hildibrandsdóttir var spurð hvort hún teldi Aldrei fór ég suður 

hátíðina orðna hnattræna sagði hún: „Ísafjörður kemur nú mun oftar upp í bloggi í 

margvíslegu samhengi vegna þeirra blaðamanna og erlendu gesta sem sótt hafa 

hátíðina. Að því leyti laðar hún global áhuga“. Haukur Magnússon nefndi að hátíðin 

sé ekki jafn þekkt og Glastonbury eða Woodstock, og verði það sennilega aldrei, en 

hins vegar sé hún mjög frambærileg og þarf ef til vill ekki mikið til þess að festa sig í 

sessi.  

 
... ég hugsa að hún ... gæti alveg farið nálægt því að vera global 
brand, sérstaklega ... ef haldið er áfram. Þetta er eitthvað sem gerist 
hægt og rólega og einhvern tíman gæti kannski, gæti runnið upp sá 
dagur að það er farið að auka flug frá Bretlandi, Þýskalandi, Spáni 
eða hvar til þess að fylgjast með henni. Ég myndi halda að núna 
væri hún kannski á því stigi, og sem þú græðir kannski á í 
fjölmiðlum, að hún er svona forvitnileg. 

 

Kristján Freyr telur Mugison sjálfan eiga stóran þátt í því að hátíðin sé orðin jafn stór 

og alþjóðleg og raun ber vitni, en einnig eigi íslensk tónlist almennt hlut að máli þar 

sem hún sé orðin þekkt víða um heim:  

 

... við erum að tala um tónlist þarna og íslensk tónlist hefur fengið 
rosa mikinn meðbyr og er aðdráttarafl. Partur af því að maður 
þekkir mann og við erum að tala um Mugison sem hefur búið þetta 
til og þetta er samofið eiginlega hans sögu svolítið síðustu árin. 
Mugison og Aldrei fór ég suður er náttúrulega svolítið 
„combined“. 
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Kristján Freyr nefnir einnig að umfjöllun um hátíðina sé alltaf að aukast, en hann 

notar forritið Google Alerts til að gera sér kleift að fylgjast með því sem skrifað er um 

hátíðina á netinu. Ariel Hyatt var stödd á Aldrei fór ég suður hátíðinni árið 2009 og 

eftir hátíðina fjallaði hún um hana á Twitter og Facebook heimasíðum sínum, auk þess 

að búa til myndaalbúm á Flickr myndasíðunni, þar sem fólk gat skoðað myndir frá 

ferð hennar. Samkvæmt Ariel fylgjast um 10.000 manns, allstaðar að úr heiminum, 

með skrifum hennar á netinu sem að mati rannsakandi telst mjög svo hnattrænt.  

Haukur Magnússon segir frá því að hann og Anna Hildur hafi verið með 

hugmyndir um hvort selja mætti pakkaferðir á hátíðina líkt og gert er með Iceland 

Airwaves hátíðina og gera þannig Aldrei fór ég suður alþjóðlegri og um leið 

hnattrænni. En eftir að hafa velt þessum möguleika fyrir sér komust þau að þeirri 

niðurstöðu, að hluti af sjarmanum lægi í því hvað hátíðin er lítil og afskekkt og telja 

jákvæðara að hún fái að vaxa á sínum eigin forsendum.  

 

9.5 Tillögur viðmælenda 

Allir þeir sem talað var við voru mjög ánægðir með hátíðina og telja að þar sé verið að 

gera góða hluti en alltaf má gott bæta. Það sem helst var nefnt að þyrfti að koma til er 

aukinn styrkur og hjálp frá Ísafjarðarbæ. Nokkrum þótti Ísafjarðarbær ekki gera sér 

grein fyrir hversu góð áhrif hátíðin hefði fyrir bæjarfélagið og þess vegna mætti það 

styrkja hátíðina enn betur. Eða eins og Kristján Freyr Halldórsson orðaði það: „Ég 

vona innilega að bæjaryfirvöld átti sig á því að þetta er stórt og mikið tækifæri fyrir 

bæjarfélagið og þeim ber að taka betur undir þetta ... þó þeir hafi ekki gert það illa, 

þetta er ekki gagnrýni ...“. 

Kristján Freyr hafði samt orð á því að Ísafjarðarbær er mjög viljugur til að lána 

þeim bíla og aðstöðu en það komi ekki mikill fjárhagslegur styrkur frá þeim: „... en 

bærinn náttúrulega kemur að þessu, en persónulega ... myndi ég miklu frekar vilja fá 

meira feedback frá bæjarfélaginu af því fyrst og fremst er þetta gríðarlega mikilvægt 

fyrir Ísafjarðarbæ og ef maður hugsar út í það sko í tengslum við ferðamál og annað 

slíkt“. 

Haukur Magnússon tók undir þetta: „... bæjarapparatið hefur ekki verið nógu 

duglegt að kveikja á þessu [áhrifum hátíðar á Ísafjörð sem ferðamannastað]“. Hann 

taldi þó Ísafjarðarbæ meðvitaðan um það á hve hátt stig hátíðin væri komin, en þó 
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ekki það mikið að bærinn sé farinn að sjá fyrir sér hvernig hann getur orðið hátíðinni 

að liði.  

 

Við skulum segja, Ísafjarðarbær hleypur undir bagga en mér finnst 
hann ekki gera nóg af því, af því ég trúi því sjálfur, og ég held það 
þurfi ekki að hafa neinar vöfflur um það alveg eins og Airwaves 
hátíðin er gríðarlega mikilvæg fyrir Reykjavíkurborg og landið allt 
varðandi ferðamannastraum og ímynd og annað þá er Aldrei fór ég 
suður hátíðin mjög mikilvæg fyrir Ísafjörð. 

 

Hauki finnst að bæjarfélagið mætti styðja betur við hátíðina og telur að fólk þar á bæ 

átti sig ekki á hversu mikil auðlind hátíðin sé fyrir samfélagið: „Ef ég væri að stjórna 

bænum þá myndi ég átta mig á að þetta er auðlind og það er mikla peninga úr því að 

hafa ... það er ekki glatað fé sem er sett í þetta“. En Haukur segist einnig átta sig á því 

að bæjarfélagið hefur ekki staðið vel lengi og tekur fram að þó það sé komin kreppa á 

Íslandi þá sé hún búin að vera býsna lengi á Ísafirði og víða þurft að skera við nögl. 

Haukur telur að skipuleggjendur hátíðarinnar ættu ef til vill sjálfir að taka saman og 

reikna út hagræn áhrif hátíðarinnar og sýna bænum.  

Kristján Freyr, Mugison og Haukur telja allir þjónustuna í bænum ábótavant 

meðan á hátíðinni stendur. Þeir minnast á að heimamenn eru vanafastir, það eru 

páskar og þá fari þeir á skíði og verslunum sé lokað. Mugison lýsti því svo: „... fólk 

hefur bara farið í páskafrí og dottið í það ... og farið á skíði“. Og Haukur bætti við. 

„Ég held að það sé jafnvel sér ísfirskt: „nei, nei við höfum bara frí““og telur að það sé 

ekki alltaf verið að leggja saman tvo og tvo, í sambandi við það að hafa verslanir 

opnar meðan bærinn er fullur af fólki. Kristján Freyr tekur í sama streng og segir 

Ísfirðinga þurfa að svara eftirspurninni sem myndast þegar íbúatala þrefaldast eða 

fjórfaldast yfir þessa einu helgi: „Það dugar ekki alveg að hafa tvær nýfermdar stúlkur 

í búðinni“.  

 Kristján segist einnig hafa gert óformlega könnun eina hátíðina á starfsemi 

verslana í bænum og kom í ljós að ekkert samræmi var í opnunartíma þeirra: „... bara í 

miðbænum á þessum litla bletti þá var bókabúðin, skóbúðin og þessi búð og hin búð, 

það var kannski opið til 12, tvö, eitt og hálf tvö ... bara algjörlega út úr kú“. Hann kom 

einnig með þá tillögu að í bókabúðinni yrði settur upp rekki með tónlist 

hljómsveitanna sem koma fram á hátíðinni þannig að tónlistin væri aðgengileg þeim 

sem hefðu áhuga.  



 53 

 Þess að auki nefndi Kristján að mikið væri um listafólk fyrir vestan sem gæti 

nýtt sér þennan fjölda fólks sem kemur Vestur og kynna verk sín: 

 

Það eru margir með einhverja hönnun til dæmis ... þú ert með fullt 
af fólki sem er að koma þarna, er ekki hægt að búa til eitthvað? ... 
fólk er að búa til úr gleri og keramik og alls konar dóti ... eru með 
sér verslun með hannyrði. Þú veist þetta fólk myndi ég alveg vilja 
sjá þarna. Búa til einhvers konar Aldrei fór ég suður minjagrip. Það 
væri mjög töff sko. 

 

Önnu Hildi þykir þurfa stórbæta þjónustu við ferðamenn í bænum og telur hátíðina 

þurfa komast í fastari farveg svo hægt sé að efla alla þætti í kringum hana og leifa 

þeim að njóta sín.  

Sænskri stelpu, sem var á hátíðinni í fyrsta sinn, þótti heimasíða hátíðarinnar 

ábótavant hvað varðar upplýsingar á ensku. Hún taldi að væri heimasíðan betrumbætt 

og meiri upplýsingar varðandi hljómsveitirnar og hátíðina sjálfa hafðar á ensku, 

myndi fleira fólk koma á hátíðina erlendis frá. Kristján Freyr nefndi sjálfur þessa 

annmarka heimasíðunnar og stendur til að lagfæra hana. 
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10 Umræður og ályktanir 
 
Í upphafi var Aldrei fór ég suður hátíðin haldin í gríni af Mugison og pabba hans þar 

sem halda átti smá tónleika og hafa gott partý fyrir vini og heimamenn á Ísafirði. 

Tónleikarnir heppnuðust svo vel að þess var nánast krafist að þetta yrði gert árlega og 

úr varð Aldrei fór ég suður hátíðin. Síðan þá hefur hátíðin stækkað svo um munar og 

vakið athygli og dregið að gesti bæði frá Íslandi og erlendis frá. Er það í samræmi við 

kenningar Godfrey og Clarke (2000) sem benda á að margar hátíðir eigi uppruna sinn í 

félagslegum eða menningarlegum viðburðum, sem upphaflega var ætlað að þjóna 

heimamönnum, en hafa vaxið og orðið eitt helsta aðdráttarafl staðarins. Aldrei fór ég 

suður hátíðin samræmist þó ekki kenningum Chhabra, Sill og Cubbage (2003) og 

Crompton, Lee og Shuster (2001), um að í landsbyggðarsamfélögum séu hátíðir settar 

á laggirnar í þeim tilgangi að laða að gesti sem ekki búa á svæðinu, í von um að 

hagkerfi staðarins styrkist. Slíkt hefur aldrei verið tilgangur skipuleggjenda 

hátíðarinnar. Þeir líta þó á það sem mjög jákvæð hliðaráhrif og eru mjög ánægðir að 

hátíðin skuli hjálpa til við að auka efnahag bæjarins. Tilgangur aðstandenda 

hátíðarinnar er einungis sá að allir skemmti sér vel á hátíðinni og að hægt sé að standa 

straum af kostnaði, eins og flugi og gistingu fyrir tónlistarmenn og tækjaleigu. Það 

styður aftur á móti vel kenningu Mayfield og Crompton (1995) um að 

landsbyggðarhátíðir séu álitnar vel heppnaðar sjái þær fyrir góðri skemmtun og nái að 

borga upp kostnað. Auk þess er landsbyggðahátíðum ætlað að safna í sjóð fyrir 

þjónustufélög, skapa hagnað fyrir atvinnulíf staðarins, vera vettvangur fyrir 

hæfileikafólk staðarins, gefa jákvæða mynd af samfélaginu fyrir gesti, gera íbúana á 

svæðinu stolta og gera styrktaraðila ánægða (Mayfield og Crompton, 1995).  

Samkvæmt skilgreiningu Getz (1997) á viðburðum flokkast hátíðin undir 

aðalmerkisviðburð, þar sem skapast hefur árleg hefð fyrir hátíðinni, hún hefur sterkt 

aðdráttarafl og fengið góða ímynd og mikið umtal. Aldrei fór ég suður fellur undir 

marga flokka samkvæmt formgerðarflokkun Getz (1995) á viðburðum. Þeir flokkar 
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sem hátíðin myndi falla undir eru: menningarhátíðir, listir og skemmtun, viðskipti og 

verslun og síðast en ekki síst afþreying. Ástæða þess að Aldrei fór ég suður hátíðin 

passar í svo marga flokka er sú að hátíðin er fjölbreytt, hún höfðar til allra 

aldursflokka og hefur gott orðspor sem virkar sem aðdráttarafl fyrir marga. O’Sullivan 

og Jackson (2002) skilgreindu þrjár tegundir hátíða og fellur Aldrei fór ég suður 

hátíðin vel undir „heimaræktuðu“ skilgreininguna. Hátíðin er lítil í sniðum og haldin 

af sjálfboðaliðum, henni er ekki ætlað að skapa hagnað heldur er hún ókeypis 

skemmtun fyrir alla. Janniskee og Drews (1998) halda því fram að hátíðir dragi 

ferðamenn á staði sem þeir að öðrum kosti heimsæktu aldrei, rétt eins og Kristján 

Freyr hafði orð á, að fólk úr miðbæ Reykjavíkur sem kom á Aldrei fór ég suður 

hátíðina,  hefði annars líklega ekki sótt Vestfirði heim. Blaðamaðurinn Andrzej 

Lukowski nefndi að hann hefði komið til Reykjavíkur áður, en honum hefði að öllum 

líkindum aldrei dottið í hug að fara alla leiðina til Vestfjarða ef ekki væri fyrir 

hátíðina. Hann sagði að eftir á hefði sér þótt Vestfirðirnir mjög heillandi og fannst 

hann sjá aðra hlið af Íslandi. Þetta telja Janniskee og Drews (1998) jákvæða 

hliðarverkun sem sé mun mikilvægari en það að skapa eingöngu tekjur af 

ferðamönnum þar sem dreifbýlissamfélög eflast og lífsgæði þar auðgast. Samkvæmt 

Gursoy, Kim og Uysal (2004) líta margir skipuleggjendur hátíða á þær sem 

ánægjulegan samfélagslegan viðburð, frekar en aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem skilar 

þeim peningum. Er það sami hugsunarháttur og hjá skipuleggjendum Aldrei fór ég 

suður hátíðarinnar, þeir líta á aukna ferðamennsku til svæðisins sem jákvæða 

hliðarverkun, en það er ekki takmark þeirra með hátíðinni heldur að skemmta sér og 

öðrum í samfélaginu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fólk, jafnt heimamenn sem og 

gestir, er yfir sig ánægt með framtak Mugison og hans manna og telja hátíðina 

jákvæða fyrir samfélagið og bæjarfélagið. Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða 

áhrif þeir teldu Aldrei fór ég suður hátíðina hafa fyrir samfélagið á Ísafirði nefndu allir 

félagsleg áhrif áður en þeir töluðu um efnahagsleg áhrif. Það styður kenningu 

Delamere (1999) um að félagslegur ávinningur hátíða geti haft mun djúpstæðari áhrif 

á samfélagið heldur en efnahagslegir ávinningar. Einnig talar hann um að mikil 

eftirvænting skapist í samfélögum, þar sem hátíðir eru haldnar árlega og að bæjarbúar 

líti oft á hátíðina sem eins konar verðlaun. Ísfirðingar, bæði núverandi og brottfluttir, 

sögðu í viðtölum við rannsakanda að þeir hlökkuðu mikið til hátíðarinnar og þeir 

brottfluttu lýstu mikilli eftirvæntingu eftir að komast á gamlar heimaslóðir yfir 
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páskahátíðina. Heimamenn sögðu líka að mikið væri um að vera meðan á hátíðinni 

stendur og bærinn fylltist af lífi og fjöri, rétt eins og Kim og Petrick (2005) halda 

fram, en það er að aukin lífsgæði í samfélaginu skapist af félagslegum ávinningi 

hátíða sökum aukins lífs og fjörs í bænum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að Ísafjarðarbær hagnast mikið á því 

að Aldrei fór ég suður hátíðin er haldin þar, bæði efnahagslega og samfélagslega. Það 

segir sig sjálft, að þegar íbúatala lítils bæjarfélags margfaldast á einni helgi og gistihús 

svæðisins anna ekki eftirspurn, að það skilji eftir sig gróða fyrir samfélagið. 

Samkvæmt Frey (1994) skapast auknar tekjur og atvinna á svæði þar sem hátíðir eru 

haldnar sem á vel við Aldrei fór ég suður hátíðina þar sem bærinn fyllist af fólki og 

eftirspurn eftir þjónustu skapast í bænum. Blaðamaðurinn Wyndham Wallace taldi að 

hátíðin skilaði aukinni atvinnu fyrir íbúana og fjármagni inn í samfélagið. Ef til vill 

ekki í mjög miklu magni en þó þannig að eftir því væri tekið. Að mati blaðamannsins 

Andrzej Lukowski hefur hátíðin komið Ísafjarðarbæ á heims-kortið. Kotler ofl. (1993) 

héldu því einmitt fram að vel heppnaðar hátíðir stuðli að sýnileika staða og hjálpi til 

við að endurskapa ímynd staða. Á árum áður var Ísafjörður sjávarþorp og tengdist 

ímynd staðarins fiskveiðum og fiskverkun en óhætt er að segja að ímynd Ísafjarðar sé 

nú tengd rokktónlist, enda er Aldrei fór ég suður hátíðin kölluð rokkhátíð alþýðunnar 

og á myndmerki (e. logo) hátíðarinnar stendur „Ísafjörður – the Icelandic Rock City“. 

Samkvæmt Felsenstein og Fleischer (2003) eru hátíðir góðar til að byggja upp ímynd 

staða sem skapandi og einstakur staður og halda Prentice og Andersen (2003) því fram 

að hátíð geti endurgert ímynd áfangastaða og jafnvel breytt ímynd svæða. Að mati 

Kristjáns Freys virðist Aldrei fór ég suður hátíðin hafa gert einmitt það, en áður tengdi 

fólk Ísafjörð við þunga vetur, snjóflóð og erfitt aðgengi sem hefur breyst með tilkomu 

hátíðarinnar. Fólk er farið að sjá að það er ekki eins erfitt og það hélt að ferðast til 

Ísafjarðar og nýtur fólk þess að sækja svæðið heim og njóta alls þess sem það hefur 

upp á að bjóða. Auk þess er hátíðin nú orðin óaðskiljanlegur hluti af ímynd 

Ísafjarðarbæjar, og tengir fólk Ísafjörð við Aldrei fór ég suður hátíðina. Eða eins og 

einn erlendur gestur orðaði: „... fólk segir „Ísafjörður“ og allir hugsa um Aldrei“. Það 

er búið að tengja vörumerki við áfangastað og það sama er uppi á teningnum með 

Iceland Airwaves, fólk tengir hátíðina við Reykjavík. Rétt eins og Anholt (2002) og 

Cai (2002) héldu fram að hægt er að gera staði að vörumerkjum á sama hátt og vörur 

og þjónustu.  
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Fræðimenn innan markaðsfræðinnar telja að umtal sé eitt öflugasta aflið á 

markaðinum þar sem fólk tekur meira mark á óformlegum og persónulegum 

heimildum, heldur en formlegri heimildum eins og auglýsingaherferðum (Bansal og 

Voyer, 2000; Silverman, 1997). Umtal virkar því sem auglýsing og hjálpar til við að 

vekja fólk til vitundar um vöru og þjónustu (Jørgensen, Kort og Zaccour, 2006; Slack, 

Rowley og Coles, 2008). Aldrei fór ég suður hátíðin hefur aldrei verið markaðssett né 

auglýst og sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að flestir erlendu gestirnir nefndu umtal 

og orðspor ástæðu þess að þeir vissu af hátíðinni. Þeir höfðu heyrt um hátíðina frá 

vinum og kunningjum, sem höfðu áður farið á hátíðina og eru þeir því eins konar 

sjálfboðasendiherrar fyrir hátíðina samkvæmt Robinson (2006). Auk þess segir hann 

umtal sérstaklega árangursríkt sem kynningarmiðil þar sem skilaboðin komi frá 

heimildamanni sem fólk treystir eins og vini, fjölskyldumeðlim eða kunningja.  

Að mati Ritchie og Beliveau (1974) og Getz (1997) getur góð staðsetning 

hátíða á ferðamannadagatali staða lengt ferðamannatímabil og gerir Aldrei fór ég 

suður hátíðin það vel, þar sem lítið sem ekkert var um erlenda ferðamenn á Ísafirði um 

páska áður en hátíðin hófst, samkvæmt Hauki Magnússyni. En nú kemur fjöldi 

erlendra ferðamanna yfir páskahátíðina til að njóta hátíðarinnar. Kristján Freyr benti 

auk þess á að fólk sýndi því mikinn áhuga á að heimsækja svæðið aftur yfir 

sumartímann. Í rannsókn Martin, Bridges og Grunwell (2006) á tveim 

tónlistarhátíðum, jass og sveitarokk, kom í ljós að mismunandi tegund tónlistar á 

hátíðum dregur að ólíka gesti. Þeir sem sóttu jass hátíðina voru eldri, höfðu hærri 

tekjur, eyddu meiru og gistu á hótelum og mótelum, en þeir sem sóttu sveitarokk 

hátíðina reyndust frekar gista hjá vinum og ættingjum, eyddu minna og voru yngri. 

Þessir ólíku hópar sækja Aldrei fór ég suður hátíðina af því tónlistin þar er mjög 

fjölbreytt og nær til breiðs áhorfendahóps, margir gista í heimahúsum hjá ættingjum 

og vinum en hótel og gistirými eru einnig yfirfull. 

Getz (1989) heldur því fram að samfélagshátíðir hafi sérstakt aðdráttarafl fyrir 

erlenda gesti því þeir fá tækifæri til að upplifa ósvikið menningarlegt umhverfi, hitta 

heimamenn og taka þátt í ósviknum upprunalegum hátíðarhöldum. En þetta er einmitt 

það sem laðar fólk að Aldrei fór ég suður hátíðinni, hún er náttúruleg og óhefluð og 

ekki skemmir staðsetning og náttúrufegurð fyrir. Ariel Hyatt taldi einstaka 

staðsetningu og umgjörð hátíðarinnar hafa mikið aðdráttarafl fyrir erlenda gesti. 

MacCannell (1999) talar um framhlið og bakhlið á ferðamannastöðum þar sem 

framhliðin er svæði búið til fyrir ferðamenn en bakhliðin svæði heimamanna þar sem 
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utanaðkomandi aðilum er oft ekki hleypt inn. Svo er ekki með Aldrei fór ég suður 

hátíðina,  hún er ekki sett á svið fyrir útlendinga til að njóta, heldur var hún fyrst og 

fremst fyrir heimamenn og tónlistarvini skipuleggjenda en öllum velkomið að mæta. 

Það má því segja að gestum sé boðið inn á bakhlið hátíðarinnar. Einnig höfðu nokkrir 

erlendir gestir og blaðamenn orð á því hve sérstakt þeim þótti að sjá Mugison og fleira 

tónlistarfólk í áhorfendaskaranum á tónleikunum þar sem hver sem er gat gengið upp 

að þeim. Það eru því engin skil milli bakhliðar og framhliðar á Aldrei fór ég suður 

hátíðinni. 

Þegar erlendu gestirnir voru spurðir hvernig þeim þótti hátíðin báru orð eins og 

einstök og ekta oft á góma. Enginn hafði heyrt um jafn óhefðbundna tónlistarhátíð og 

þótti þeim staðsetningin mjög sérstök og heillandi. Þar að auki minntust þeir á að 

uppsetning tónleikanna væri mjög einstök og þótti frábært að það væri ókeypis á 

hátíðina. Hátíðin á því vel við kenningu Getz (1997). Samkvæmt henni tengist 

sannleiksgildi og einstakleiki þannig, að viðburðir sem byggja á upprunalegum 

menningarlegum gildum og eiginleikum munu í eðli sínu teljast einstakir. 

Ummæli viðmælenda um stuðning Ísafjarðarbæjar við hátíðina var á þá vegu 

að fjárhagslegur stuðningur væri ekki mikill og mætti vera meiri, en annar stuðningur 

væri algengari eins og lán á starfsmanni, tækjum og aðstöðu. Þetta kemur heim og 

saman við rannsókn Molloy (2002), en hún leiddi í ljós að fjárhagslegur stuðningur frá 

stjórnvöldum í landsbyggðarsamfélögum er mjög lítill, en annar stuðningur sé 

algengari eins og að senda starfsfólk bæjarstjórnar á vettvang til aðstoðar. 

Skipuleggjendur hátíðarinnar eru ánægðir með þann stuðning sem Ísafjarðarbær hefur 

lagt fram en telja hann mega vera meiri í ljósi þess að Ísafjarðarbær „græðir“ á því að 

hátíðin sé haldin þar.  

 Það kom rannsakanda á óvart hve illa upplýst bæjarstjórn Ísafjarðar virðist 

vera um jákvæð efnahagsleg áhrif af völdum hátíðarinnar og virðist ekki gera sér fulla 

grein fyrir því hversu mikið hátíðin gerir fyrir bæjarfélagið. Samkvæmt Mugison eru 

engar tölur til um fjölda fólks sem heimsækir bæinn yfir páskana og ekki eru á lausu 

tölur um veltu fyrirtækja bæjarins eftir helgina, ekki nema í „rassvasabókhaldi“ hjá 

hverjum og einum verslunareiganda. Gísli Halldór, starfsmaður Ísafjarðarbæjar, lagði 

mikla áherslu á Skíðavikuna, sem haldin hefur verið í 75 ár, og taldi Aldrei fór ég 

suður hátíðina vera stuðning við hana. Ætla má að Skíðavikan dragi meira að 

heimamenn en Aldrei fór ég suður dragi fólk hvaðanæva að úr heiminum. Eins og 

fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar kannaði rannsakandi aukningu á seldum 
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áfengislítrum í Vínbúð Ísafjarðar og sést þar gríðarleg aukning í sölu síðan Aldrei fór 

ég suður hátíðin hóf göngu sína, sem gefur til kynna mikla fjölgun á gestum eftir að 

farið var að halda hátíðina.   

Skipuleggjendur Aldrei fór ég suður hátíðarinnar standa sig líka vel í að halda 

efnahagslegum ágóða innan heimasamfélagsins þar sem þeir leggja sig fram við að 

versla í heimabyggð og nýta krafta og aðföng af heimasvæðinu. Ariel Hyatt talaði um 

mikilvægi þess að peningarnir færu aftur inn í samfélagið en lækju ekki út til annarra 

staða eða einkafyrirtækja. Í rannsókn Felsenstein og Fleischer (2003) á tveim hátíðum 

í Ísrael var þessu öðruvísi farið þar sem mikið lak út til nágrannasamfélaga og 

einkafyrirtækja.  

Að mati rannsakanda veitir þessi ritgerð sterka innsýn inn í samfélagslegan 

ávinning af Aldrei fór ég suður hátíðinni sem má án efa heimfæra á fleiri 

samfélagshátíðir sem haldnar eru á Íslandi. Það var ekki hlutverk ritgerðarinnar að 

kortleggja efnahagslegan ávinning, sem þó má áætla að sé nokkur, og er það efni í 

aðra rannsókn. 
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11 Viðauki 1 
 
 
Eftirfarandi spurningar voru hafðar til viðmiðunar í viðtölum við 

skipuleggjendur Aldrei fór ég suður hátíðarinnar. 

 
ALMENNT UM HÁTÍÐINA 

- Sagan á bak við hátíðina 

- Fjöldi gesta 

- Þátttaka heimamanna 

- Hvernig styður Ísafjarðarbær við hátíðina 

- Styrkir 

- Hver er framtíðarsýnin 

- Hvernig er þín upplifun af hátíðinni 

 

ÁHRIF HÁTÍÐARINNAR  

- Hver eru áhrifin hátíðarinnar á samfélagið að þínu mati 

- Aukning 

- Athygli heima/erlendis 

- Tölur um hagnað fyrirtækja í bænum 

 

MARKAÐSSETNING 

- Auglýst heima/erlendis 

- Áætlun um að fá útlendinga á hátíðina 

- Vekja athygli á íslenskri tónlist 

HNATTRÆN 

 - Er hátíðin orðin hnattræn (e. global) að þínu mati 

 



 61 

Eftirfarandi spurningar voru hafðar til viðmiðunar í viðtölum við tónlistarmenn 

er hafa spilað á Aldrei fór ég suður hátíðinni. 

 

ALMENNT 

- Hvaða hljómsveit 

- Spilað áður á Aldrei fór ég suður 

- Verið sem gestur á Aldrei fór ég suður 

- Tekið þátt í undirbúning 

 

HÁTÍÐIN 

- Munur á Aldrei fór ég suður og öðrum hátíðum 

- Hvað felst í því að spila á hátíðinni 

- Eftirsótt 

- Af hverju 

- Lýsing á hátíðinni / upplifun 

 

ÁHRIF HÁTÍÐARINNAR 

- Hver eru áhrif hátíðarinnar á samfélagið að þínu mati 

- Aukning 

- Athygli heima/erlendis 

 

 

HNATTRÆN 

 

 - Er hátíðin orðin hnattræn (e. global) að þínu mati 
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Eftirfarandi spurningar voru hafðar til viðmiðunar í viðtölum við erlenda 

blaðamenn sem hafa verið viðstaddir Aldrei fór ég suður hátíðina. 

 

 

GENERAL 

 

- Where are you from 

- What media do you represent 

- How did you hear about the festival 

- Have you been to the festival before 

o If yes: Do you notice any difference 

 

THE FESTIVAL 

 

- How did you like the festival 

- How is it different from others you have been to 

- How would you describe the festival 

 

THE EFFECTS OF THE FESTIVAL 

 

- Effects on the community 

 

GLOBAL 

 

- Do you think the festival is global 
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