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Útdráttur
Eftir sameiningu sveitarfélaga í Skagafirði árið 1998 var stofnað sveitarfélagið Skagafjörður.
Við sameininguna eignaðst nýja sveitarfélagið níu félagsheimili. Snemma árs 2009 var
félagsheimilið Miðgarður í Varmahlíð opnað eftir miklar breytingar og tilkostnað sem
menningarhús. Bifröst á Sauðárkróki hefur verið breytt í kvikmynda- og leikhús með föst
sæti. Önnur félagsheimili í Skagafirði hafa enga forskrifaða stefnu og eru rekin á
lágmarkskostnaði.
Í þessari rannsóknarritgerð er leitast við að skoða forsendur þess að Miðgarði í
Varmahlíð var breytt úr félagsheimili í menningarhús sem hefur það hlutverk að vera
glæsilegt tónlistarhús sem getur tekið 300 manns í sæti. Þessi spurning er mikilvæg í ljósi
þess að í Varmahlíð búa einungis um 130 manns. Þá er einnig fjallað um áætlanir um
byggingu menningarhúss á Sauðárkróki og mögulega framtíð menningarhúsa og
félagsheimila í Skagafirði.
Helstu niðurstöður eru að byggingu menningarhúsa í Skagafirði má rekja til
byggðastefnu menntamálaráðuneytisins og er því um þjónandi menningarstefnu að ræða.
Menningarhúsið Miðgarður þjónar að mestu sama tilgangi og áður, breyting á nafni hússins
þjónar helst þeim tilgangi að breyta ímynd hússins en hugtökin félagsheimili og
menningarhús fela í sér nánast sömu merkingu. Litið var til kenninga Chartrand um tengsl
opinbers valds og fjárfestinga til listalífs og komist að þeirri niðurstöðu að í tilfelli
menningarhússins Miðgarðs fellur menntamálaráðuneytið í flokk velgjörðamannsins sem
leggur til fé í verkefni en hefur svo ekki meiri afskipti af verkinu. Þetta er nokkuð merkilegt
þar sem almennt myndi stefna menntamálaráðuneytisins í menningarmálum falla betur að
arkítektamódelinu.
Framtíð Miðgarðs og félagsheimila í Skagafirði veltur mest á stefnumótun og að
unnin sé forskrifuð stefna fyrir öll þessi hús. Mikilvægt er að vinna náið með nærsveitungum
hvers félagsheimilis að stefnu þeirra þar sem um viðkvæmt mál er að ræða. Framtíð
menningarhúss á Sauðárkróki veltur að mestu á framtíð fjárhags ríkissjóðs og hvort og
hvenær menntamálaráðuneytið getur staðið við þá samninga sem hann gerði við
sveitarfélagið Skagafjörð um fjárstuðning við verkið en ljóst er að áhugi sveitarfélagsins á
byggingunni hefur ekki minnkað.
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Formáli
Ritgerð þessi er rannsóknarverkefni til fullnaðar M.A. gráðu í menningarstjórnun við
Háskólann á Bifröst vorið 2010. Vægi ritgerðarinnar er 30 ESTC einingar. Ritgerðin fjallar
um uppbyggingu menningarhússins Miðgarðs í Varmahlíð, hugmyndir um menningarhús á
Sauðárkróki og framtíð félagsheimilanna í Skagafirði.
Áhugi á rannsónarefninu vaknaði þegar ég frétti af því að félagsheimilinu Miðgarði
hafði verið breytt í menningarhús sem ætti að þjóna sem tónlistarhús. Þetta fannst mér mjög
merkilegt í ljósi þess að í Varmahlíð búa mjög fáir og ég vissi til þess að Miðgarður hafði
verið lítið notaður síðustu ár. Þegar ég fór síðan að rannsaka tildrög þess að Miðgarði hafði
verið breytt í menningarhús víkkaði rannsóknarsviðið og ég fékk áhuga á því að vita hvort og
hvernig menningarhús á Sauðárkróki myndi líta dagsins ljós og hvað yrði í framhaldi af
breytingu Miðgarðs í menningarhús um önnur félagsheimili í Skagafirði.
Leiðbeinandi var dr. Haukur F. Hannesson og vil ég færa honum mínar bestu þakkir.
Einnig vil ég þakka Áskeli Heiðari Ásgeirssyni sviðsstjóra markaðs- og þróunarsviðs
sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir að finna og deila með mér gögnum sveitarfélagsins og að
svara ótal fyrirspurnum mínum. Gísla Þór Ólafssyni skjalaverði í Héraðsskjalasafni
Skagafjarðar vil ég þakka fyrir að leita að og finna ýmis gögn fyrir mig. Ég vil þakka öllum
viðmælendum mínum fyrir að taka þátt í rannsókninni og Dagrúnu, Diddu, pabba og Sigga
fyrir yfirlestur. Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir ómælda þolinmæði og
stuðning.
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1. Inngangur
Við upphaf undirbúnings að þessari ritgerð var nýbúið að opna glæsilegt tónlistarhús í
Varmahlíð í Skagafirði. Félagsheimilið Miðgarður hafði verið gert upp, lagað til og breytt í
fullbúið tónlistarhús. Áhugi kviknaði strax hjá rannsakanda að skoða þetta mál nánar þar sem
nokkuð sérstakt verður að teljast að byggja tónlistarhús sem tekur 300 manns í sæti í
byggðarlagi þar sem búa rúmlega 130 manns. Hverjar voru forsendur þess að farið var út í
svo stórtækar breytingar á Miðgarði var því fyrsta spurningin sem vaknaði. Í framhaldi kom í
ljós að breytingarnar voru hluti af uppbyggingu menningarhúsa á landsbyggðinni að
frumkvæði menntamálaráðuneytis. Upphaflega hafði verið ákveðið að byggja tvö hús í
Skagafirði, menningarhúsið Miðgarð og menningarhús á Sauðárkróki. Ekkert hefur þó enn
orðið af uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki og óljóst hvort nokkuð verður af því í
ljósi efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008.
Eftir þessa frumrannsókn í málinu var því spurningin hvaða aðstaða væri til staðar í
Skagafirði til menningarstarfs og var þörf á uppbyggingu menningarhúss í Varmahlíð? Hefði
verið betra að byggja frekar menningarhús á Sauðárkróki? Einnig vöknuðu spurningar um
alla þá aðstöðu sem sveitarfélagið átti til menningarstarfs í þeim félagsheimilum sem
sveitarfélagið átti, þar sem sveitarfélagið hafði eignast níu félagsheimili við sameiningu allra
sveitarfélaga í Skagafjarðarsýslu utan Akrahrepps árið 1998. Nú var búið að gera tvö þeirra
upp, Miðgarð í Varmahlíð sem tónlistarhús og Bifröst á Sauðárkróki sem kvikmyndasal og
leikhús, en hver var þá framtíð hinna félagsheimilanna? Hér er um að ræða Árgarð í
Lýtingsstaðahreppi, Höfðaborg á Hofsósi, Ketilás í Fljótum, Ljósheima í Skarðshreppi,
Melsgil í Staðarhreppi, Félagsheimili Rípurhrepps og Skagasel í Skefilsstaðahreppi.
Niðurstaðan var því að rannsóknin myndi vera tvíþætt. Aðaláherslan væri á
uppbyggingu, forsendur og framtíð menningarhúsanna sem ríkið hafði samþykkt að veita
styrki til þ.e. menningarhúsið Miðgarð og menningarhús á Sauðárkróki en einnig yrði skoðuð
möguleg framtíð annarra félagsheimila í Skagafirði.
Rannsóknarspurningarnar voru því eftirfarandi:
•

Hvaða forsendur lágu fyrir uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði, hvernig fór
uppbygging þeirra fram og hver er möguleg framtíð þeirra?

•

Hver er möguleg framtíð félagsheimila í Skagafirði?
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Rannsóknarþættirnir voru síðan að skoða hvort sú stefna sem birtist í uppbyggingu
menningarhúsanna og rekstri þeirra og félagsheimilanna væri þjónandi menningarstefna og
hvort að stefnan væri forskrifuð eða sjálfssprottin. Þá var einnig til umfjöllunar notkun á
hugtökunum menning og stefna, þar sem notkun og skilningur á þessum hugtökum getur
verið mjög mismunandi og haft áhrif á menningarstefnu ríkis og sveitarfélaga. Þessi
menningarstefna hefur síðan bein áhrif á uppbygginu aðstöðu til menningar- og listastarfs.
Einnig voru kenningar um tengsl opinbers valds og fjárfestinga til listalífs skoðaðar og bornar
saman við rannsóknargögnin til þess að reyna að greina hver tengsl opinbers valds á Íslandi
voru við fjármögnun, uppbyggingu og rekstur menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði.
Til þess að skoða breytingu Miðgarðs úr félagsheimili í menningarhús og mismun á
menningarhúsinu Miðgarði og öðrum félagsheimilum í Skagafirði var reynt að rýna í mun á
hugtökunum menningarhús og félagsheimili og hvort í raun væri einhver munur á þessum
hugtökum.
Rannsóknir og kenningar á gildi opinberra menningarhúsa og erfiðleikar sem að þeim
steðja voru skoðaðar til þess að athuga hvort draga mætti af þeim lærdóm við uppbyggingu
og stefnumótun í menningarhúsum í Skagafirði. Þá voru einnig skoðaðar kenningar um
stefnumótun í listastofnunum til þess að greina hvort rétt sé að móta stefnu fyrir
menningarhús og félagsheimili í Skagafirði og hvernig best sé þá að framkvæma slíka
stefnumótun.
Að lokum voru niðurstöður dregnar saman og reynt að spá um mögulega framtíð
menningarhússins Miðgarðs, menningarhúss á Sauðárkróki og félagsheimila í Skagafirði.
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2. Aðferðir
Til þess að geta skoðað forsendur uppbyggingar menningarhúsa í Skagafirði var rýnt í ýmsar
samþykktir hjá ríkinu, samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, sveitarfélaginu
Skagafirði og Akrahreppi. Hér er átt við þá samninga sem ríkið og sveitarfélögin gerðu áður
en farið var í uppbygginu menningarhúsa í Skagafirði, lög um félagsheimili, tilkynningar
menntamálaráðuneytisins varðandi uppbyggingu menningarhúsa, skýrslu sveitarfélagsins sem
það vann um uppbyggingu menningarhúsa áður en uppbygging Miðgarðs hófst og fleiri
opinber gögn er varða uppbyggingu menningarhúsa og framtíð félagsheimilanna í Skagafirði.
Til þess að komast að sögu félagsheimilanna í Skagafirði var notast við þjónustu
Héraðsskjalasafns Skagfirðinga, þar sem rýnt var í bækur um héraðssögu svæðisins,
fundargerðir og önnur gögn fyrrverandi hreppa svæðisins. Einnig var viðhorf eigenda
menningarhússins Miðgarðs skoðað en eigendur eru fjórir, sveitarfélagið Skagafjörður,
Akrahreppur, kvenfélag Seyluhrepps og karlakórinn Heimir.
Þá voru tekin viðtöl við fulltrúa eigenda Miðgarðs og reynt að draga fram viðhorf
eigendanna til gildi hússins, uppbyggingarinnar, núverandi rekstrarforms, stefnumótun,
breyttum tilgangi hússins og framtíð þess. Tilgangur viðtalanna var að athuga hvort viðhorf
eigendanna væru samræmanleg en einnig til þess að reyna að fá sem fjölbreyttast sjónarhorn
á menningarhúsið Miðgarð. Til að fá breiðari sýn og að geta sett fram mögulega framtíð
menningarhússins Miðgarðs var rætt við núverandi rekstraraðila hússins og fyrrverandi
húsnefndarformann Miðgarðs sem þekkir vel til reksturs hússins fyrir breytingar.
Að lokum voru tekin viðtöl við þá sem starfa að menningarmálum á svæðinu,
starfsmann og sviðstjóra Markaðs- og þróunarsviðs Skagafjarðar og menningarfulltrúa
Norðurlands vestra. Þessi viðtöl sneru ekki einungis að Miðgarði heldur einnig að
uppbyggingu menningarhússins á Sauðárkróki og framtíð félagsheimilanna í Skagafirði.
Í öllum viðtölunum var notast við spurningaramma sem var hafður til hliðsjónar, en
spurningunum var hagrætt og breytt eftir því sem við átti í hverju viðtali. Viðtölin voru tekin
upp á stafrænt form, þau voru síðan afrituð nákvæmlega orð frá orði inn í Wordskjal sem
rannsakandi sendi viðmælendunum í tölvupósti en þeir höfðu þá kost á því að bæta við eða
breyta ummælum sínum. Öll viðtölin voru tekin undir nafni og var viðmælendum gert það
ljóst áður en viðtalið hófst og að vísað yrði í viðmælendur með nafni og þeir samþykktu það.
Hvert viðtal var frá því að vera 12 mínútur upp í 35 mínútur en einungis var miðað við að
allar upplýsingar sem rannsakandinn leitaði eftir kæmu fram. Þegar viðmælendur höfðu
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samþykkt viðtölin voru þau kóðuð með meginhugtökum sem komu fram í viðtölunum. Í
niðurstöðum viðtala var síðan dregið saman og gerður samanburður á ummælum viðmælenda
út frá þeim spurningum sem lagðar voru fyrir þá.
Notast var við kenningar og rannsóknir í listrekstrarfræði til þess að greina
rannsóknarefnið. Fræðilega hluta ritgerðarinnar var skipt upp í átta kafla þar sem fjallað var
um hugtökin menning og stefna og notkun þeirra í menningarpólitískum bakgrunni
menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði. Þá var skoðað hvort þær stefnur sem fjallað
hefði verið um í ritgerðinni væru forskrifaðar eða sjálfssprottnar menningarstefnur út frá
kenningum Mintzbergs og Waters. Síðan var fjallað um muninn á hugtökunum menningarhús
og félagsheimili og hvort sá munur væri sjáanlegur í breytingunum sem höfðu átt sér stað á
menningarhúsinu Miðgarði en það var áður kallað félagsheimili. Þá var rætt um mikilvægi
stefnumótunar í listastofnunum og hvort að þær stefnur sem væru til staðar um menningarhús
og félagsheimili í Skagafirði væru þjónandi menningarstefnur. Gildi opinberra
menningarhúsa var rætt og hvert gildi menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði væri. Að
lokum voru svo rannsóknir á erfiðleikum sem steðja að opinberum menningarhúsum
skoðaðar og hvort niðurstöður þeirra gætu átt við menningarhús og félagsheimili í Skagafirði.
Til þess að finna heimildir um rannsóknir og kenningar tengdar rannsóknarefninu var
notast við rafræn gagnasöfn á Internetinu, ProQuest, EBSCOhost og ScienceDirect. Einnig
var leitað að heimildum á bókasafnavefnum Gegni og notast við bækur annaðhvort beint eða í
millisafnaláni frá bókasafni Háskólans á Bifröst.
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3. Fræðilegur hluti – hugtök
Í þessum kafla er farið yfir þau hugtök og kenningar sem nauðsynlegt er að skilgreina til þess
að umræðan síðar í ritgerðinni sé skýr og hægt sé að greina niðurstöður rannsóknarinnar út
frá fræðilegum forsendum. Þá er farið yfir kenningar um menningu, stefnu, stefnumótun,
forskrifaðar og sjálfssprottnar menningarstefnur, þjónandi menningarstefnu en einnig tengsl
opinbers valds og fjárfestinga til menningarlífs. Þá er farið yfir rannsóknir um gildi opinberra
menningarhúsa og erfiðleika sem að þeim steðja.

3.1. Hugtakið menning
Þegar fjallað er um menningarmál er nauðsynlegt að skilgreina hvað átt er við með hugtakinu
menning.
Menning er fjölþætt orð, það felur í sér marga hluti og er túlkun orðsins mismunandi á
milli hópa. Sumir fræðimenn telja að hugtakið sé orðið svo togað og teygt að það sé varla
nothæft. Í menningarfræðilegri hugtakabók Raymond Williams (1983, bls. 87-93), Keywords,
segir hann að menning sé eitt af flóknustu hugtökum sem til eru. Hann flokkar notkunina á
orðinu í þrjá flokka þar sem hugtakið menning;
1. lýsir vitsmunalegri, andlegri og fagurfræðilegri þróun.
2. lýsir ákveðnu lífsmynstri, hjá fólki, tímabili, hópi eða mannkyni almennt.
3. lýsir vitsmunalegum verkum og vinnu og þá sérstaklega listrænum athöfnum.

Þriðja og síðasta skilgreiningin segir Williams að sé algengasta notkun á hugtakinu
menning í nútímanum en þar innan fellur skilgreining eins og að menning sé tónlist,
bókmenntir, myndlist, leikhús og kvikmyndir en við þá skilgreiningu er oft bætt heimspeki,
fræðimennska og sagnfræði (Williams, 1983, bls. 87-93).
Eftirfarandi mynd sýnir hvernig Duelund (1995, bls. 33) lýsir mismunandi þrepum í
skilgreiningu sinni á hugtakinu menning. Þar efst í píramídanum er hugtakið í sínum þrengsta
skilningi þar sem menning hefur sömu merkingu og listir. Í öðru þrepi hefur stuðningur við
listir bæst við merkingu hugtaksins. Þriðja þrepið er þjóðmenning, hugtakið menning lýsir
sameiginlegum gildum, viðhorfum, hefðum og lífsháttum heildarinnar, þá eru íþróttir og
tómstundastarf komið inn í stuðning við menningu. Að lokum er víðasti skilningur á
hugtakinu menning, þar sem menning stendur fyrir allar samfélagslegar athafnir.
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Aðgerðir

Skilgreining

SMenning = list

Menning = upplýsingar,
afþreying og upplifun

Menning = sameiginleg gildi,
viðhorf, hefðir og lífshættir
heildarinnar

Menning = samfélag eða
allar lífsvíddir

Listir

Stuðningur við listir

Fjölmiðlar

Þjóðmenning

Stuðningur við fjölmiðla við að
kynna menningu og listir

Styðja menningarlýðræði,
men
þar með
talið íþróttir og tómstundastarf

Samfélag

Stuðningur við viðhald og þróun
samfélagsins

Mynd 1 - Menningarpíramídi
arpíramídi Duelunds (1995, bls. 33) – þýð: Helgi Gestsson 2005

Það er nauðsynlegt að skoða hvaða merkingu orðið menning felur í sér þegar litið er
til fjárveitinga til menningar. Menning í skilgreiningu menntamálaráðuneytisins felur í sér
listir, menningararf, útvarp og aðra fjölmiðla, málrækt, íþróttir og æskulýðsmál
(Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 5).
5) Mörgum
um finnst skjóta skökku við að íþróttir og
æskulýðsmál séu settt undir sama hatt og listir og vilja að stuðningur við listir sé aðgreindur
frá stuðningi við önnur málefni.
Þar sem hugtakiðð menning getur staðið fyrir svo ólíka hluti er auðséð að þeir sem
heyra orðið menningarhús leggi mismunandi merkingu í það orð. Hvernig
ernig starfsemi er í
menningarhúsi, eru það listir eða eru þar stundaðar íþróttir? Nánar er fjallað um hugtakið
menningarhús í kaflanum hér að neðan 3.4. Menningarhús eða félagsheimili.
félagsheimili
Í umfjöllun um menningarhús
menningarh og félagsheimili og þá starfsemi
semi sem þar fer fram er
stundum fjallað um hvort þar sé hámenning eða lágmenning, einnig bregður fyrir hugtakinu
menningarlegt. Slíka aðgreiningu á menningu er merkilegt að skoða. Franski
félagsvísindamaðurinn Pierre Bourdieu rannsakaði hvernig hægt var að greina mismunandi
smekk ákveðinna hópa út frá félagslegum aðstæðum. Menning hvers hóps var þá mismunandi
út frá þeim félagslegu aðstæðum sem hann ólst upp við,, kerfi tilhneiginga (habitus) einkennir
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mismunandi stéttir og stéttabrot (Bourdieu, 2007 [1970], bls. 41). Því má spyrja í þessu
samhengi hvort menning landsbyggðarinnar sé sú sama og menning borgarinnar eða hvort
uppbygging menningarhúsa sé tilraun landsbyggðarinnar til þess að breyta sinni menningu
svo hún verði líkari borgarmenningunni.

3.2. Hugtakið stefna
Seinna í þessari ritgerð er fjallað um menningarstefnur og stefnumótun, það er því
nauðsynlegt að fjalla hér stuttlega um hvað er átt við með hugtakinu stefna. Á íslensku er
hugtakið stefna mjög vítt og það nær yfir bæði ensku hugtökin policy og strategy. Samkvæmt
ensk-íslenskri veforðabók (Jón Skaptason ritstj., 1986, bls. strategy, policy) geta bæði
hugtökin policy og strategy þýtt stefna en helsti munurinn felst í því að orðið strategy hefur
verið notað í ensku til að lýsa stefnu í hernaðarmálum. Það er því ákveðin hernaðarleg hugsun
sem tengist orðinu strategy en policy tengist frekar stefnu opinberra aðila. Hér verður ekki
fjallað nánar um þennan mun og notað orðið stefna til að lýsa báðum þessum hugtökum.
Stefna (e. strategy) í listum samkvæmt Ann O‘Connell getur verið skilgreind sem
samspil á milli þess hvernig stofnun nýtir eigin auðlindir út frá þeim ógnunum, áhættum eða
tækifærum sem skapast í því ytra umhverfi sem stofununin starfar í. Með því er átt við áætlun
stofnunarinnar um að nálgast markaði og markhóp, þróun lista eða listforma til að styrka
stöðu sína og hvernig innri auðlindir – einstaklingar, færni, fjármagn og kerfi – verða nýtt
(O'Connell, 1997, bls. 71).
Stefna (e. strategy) á samkvæmt Porter (1998, bls. 76-79) ekki að snúast endilega um
hvernig hagkvæmast sé að reka fyrirtæki. Það leiðir til þess að sýn fyrirtækisins glatast og þó
svo að hagnaður náist í stuttan tíma þá skili það ekki langtíma hagnaði. Nauðsynlegt er fyrir
fyrirtæki að hafa stefnu sem gerir fyrirtækið einstakt, sérstakt á sínu sviði. Kjarni stefnunnar
liggur í því hvað fyrirtækið gerir, ekki hver markhópurinn er eins og sumir stjórnendur
virðast halda.
Til þess að ákveða hvernig fyrirtækið getur verið sérstakt þarf það að staðsetja þá
þjónustu eða vöru sem það er með. Samkvæmt kenningum Porters (Porter, 1998, bls. 79-82)
getur staðsetningin verið þrenns konar:
1. Staðsetning út frá úrvali (variety-based positioning). Vara eða þjónusta mjög sértæk,
sinnir mjög afmörkuðum hópi.
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2. Staðsetning út frá þörf (needs-based positioning). Vara eða þjónusta sinnir flestum
eða öllum þörfum ákveðins hóps
3. Staðsetning út frá aðgengi (access-based positioning). Aðgengi að neytendum er
mismunandi og getur verið skilgreint út frá landfræðilegum þáttum eða öðrum þáttum
sem hafa áhrif á hvernig hægt er að ná til neytenda. Þessir þættir geta verið mjög
sértækir og fyrirtæki geta staðsett sig út frá þessum þáttum.

Porter segir að val á staðsetningu ákvarði ekki einungis hvernig vöru eða þjónustu
fyrirtæki muni bjóða og hvernig það muni haga einstaka þáttum starfseminnar, heldur einnig
hvernig verkefni tengjast hvert öðru. Hér má alls ekki rugla saman stefnu (e. strategy) og
skilvirkniaðgerðum (e. operational effectiveness). Skilvirkniaðgerðir eru til þess að ná
framúrskarandi árangri í einstaka þáttum starfsemi fyrirtækja en stefna snýst um að sameina
alla starfssemi fyrirtækisins (Porter, 1998, bls. 86)
Annar fræðimaður sem er áberandi í stefnu og stefnumótunarfræðum er Henry
Mintzberg. Hann skipti stefnum upp í fimm flokka eða fimm P á ensku, plan, ploy, pattern,
position og perspective (Mintzberg, Five Ps for strategy, 2003, bls. 5-9). Þessa fimm flokka
má þýða sem áætlun, kænska, snið/mynstur, staða, sjónarhorn
1. Áætlun (e. plan), hér er átt við leiðarljós sem er myndað meðvitað og markar ákveðna
leið eða röð atburða til að takast á við ákveðnar aðstæður.
2. Kænska (e. ploy) ákveðið bragð notað til að komast í betri samkeppnisstöðu og vinna
andstæðinginn.
3. Mynstur (e. pattern) stefna felst í mynstri atburða, þar sem stefnan birtist í samræmi
atburða. Þessi stefna er ekki alltaf ákveðin fyrirfram heldur birtist oft í því sem hefur
verið gert.
4. Staða (e. position) stefna getur birst í því hvar stofnun staðsetur sig í því umhverfi
sem hún starfar í. Þetta getur verið landfræðileg staðsetning en getur einnig átt við
staðsetningu í samkeppnisstöðu.
5. Sjónarhorn (e. perspective) stefnan felst í sjónarhorni stjórnar, viðhorfum og ímynd.

Samkvæmt Mintzberg (2003, bls. 5-9) getur stefna fallið inn í fleiri en einn flokk af
þessum fimm og verið því til dæmis bæði sjónarhorn og kænska.
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3.3. Forskrifaðar og sjálfssprottnar menningarstefnur
Einn þáttur í þessari rannsókn er að greina hvort menningarstefnur menningarhúsa í
Skagafirði séu forskrifaðar eða sjálfssprottnar. Hér á eftir verður kenningum Mintzbergs og
Waters um forskrifaðar og sjálfssprottnar stefnur lýst.
Menningarstefna getur annað hvort verið forskrifuð eða sjálfssprottin. Samkvæmt
Mintzberg og Waters (1985, pp. 257-8) eru til fimm tegundir af stefnum. Myndin hér að
neðan sýnir hvernig þeir setja upp ferli og samspil þessara stefna.

Áætluð stefna

Framkvæmd stefna
Forskrifuð stefna

Óframkvæmd stefna

Sjálfssprottin stefna

Mynd 2 - Forskrifuð og sjálfssprottin stefna. (Mintzberg & Waters, 1985, bls. 258)

Á þessari mynd sést hvernig forskrifuð stefna (e. deliberate strategy) er sú stefna sem er
ákvörðuð fyrir fram og ætlunin er að framkvæma en raunin er yfirleitt sú að inn kemur önnur
stefna sem er sjálfssprottin (e. emergent strategy). Hreinasta form forskrifaðrar stefnu birtist í
lögum og reglugerðum en forskrifuð stefna getur einnig birst í stefnumótunarskjölum og öðru
sem hefur áhrif á stofnanir. Forskrifuð stefna er gerð í þeirri trú að hægt sé að ákveða stefnu
fyrirfram og að hún hafi mótandi áhrif á framtíð stofnana. Hreinasta framkvæmd forskrifaðrar
stefnu er þegar áætluð stefna (e. intended strategy) verður sú sama og framkvæmd stefna (e.
realized strategy) (Mintzberg & Waters, 1985, bls. 258).
Sjálfssprottin stefna er sú stefna sem er ekki ákvörðuð fyrirfram í forskrifaðri stefnu en
birtist í framkvæmdri stefnu. Sjálfssprottin stefna bregst við breytilegum þáttum í umhverfi
stofnana sem ekki er hægt að spá fyrir um nákvæmlega. Hreinasta form sjálfssprottinnar
stefnu er þegar regla eða endurtekning birtist í athöfnum án þess að athafnirnar hafi verið
ákveðnar fyrirfram (Mintzberg & Waters, 1985, bls. 258).
Menningarstefnur geta verið hvort heldur sjálfssprottnar eða forskrifaðar en yfirleitt eru
framkvæmdar menningarstefnur hvorutveggja. Samkvæmt Mintzberg og Waters (1985, bls.
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258) er mjög sjaldgæft að finna stofnun með hreina sjálfssprottna eða hreina forskrifaða
stefnu. Utanaðkomandi og ófyrirsjáanlegar aðstæður eru alltaf til staðar innan
menningarstofnana og við þeim þarf að bregðast, þá er óraunhæft að ætla að hafa einungis
forskrifaða stefnu innan menningarstofnana. Stefna menningarstofnana getur einnig verið nær
því að vera sjálfssprottin heldur en forskrifuð þó svo að hefð sé fyrir forskrifaðri stefnu að
einhverju leyti með markmiðasetningu innan menningarstofnana.

3.4. Menningarhús eða félagsheimili?
Til að fjalla um nafnabreytinguna á Miðgarði úr félagsheimili í menningarhús er nauðsynlegt
að skoða merkingu hugtakanna félagsheimili og félagsstarf og menningarhús og
menningarstarf. Til þess að komast að kjarna málsins á því hver munurinn sé á
menningarhúsi og félagsheimili er nauðsynlegt að velta fyrir sér hver sé munurinn á
menningarstarfi og félagsstarfi. Eins og fjallað er um í kaflanum hérna fyrir ofan um hugtakið
menningu getur það falið í sér margar mismunandi skilgreiningar. Menningarstarf getur því
verið allt frá tónleikum til íþróttasamkomu eða stuðning við viðhald og þróun samfélagsins
eins og í víðustu skilgreiningu Duelunds (1995, bls. 33). Félagsstarf gæti fallið innan þess
ramma sem Duelund setur sem víðustu skilgreiningu á menningu. Þannig er í raun enginn
munur á félagsstarfi og menningarstarfi nema að hugtakið menning sé skilgreint í þröngri
merkingu.
Um miðja síðustu öld risu félagsheimili á Íslandi víða um land, sett voru lög um
félagsheimili árið 1970 (Lög um félagsheimili nr. 107/1970), en þar stendur að
„með félagsheimilum er átt við samkomuhús, sem ungmennafélög, verkalýðsfélög,
íþróttafélög, lestrarfélög, bindindisfélög, skátafélög, kvenfélög, búnaðarfélög og hvers
konar önnur menningarfélög, er standa almenningi opin án tillits til stjórnmálaskoðana,
eiga og nota til fundahalda eða annarrar félagsstarfsemi, enn fremur samkomuhús
sveitarfélaga.“ (Lög um félagsheimili nr. 107/1970, 1.gr.)
Þar kemur fram að félagsheimilin eru í eign þessara félaga en sveitarfélög og ríki veita styrki
til byggingar þeirra.
Árið 2000 kom út skýrsla á vegum samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni
(Karitas H. Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir Árnason, 2000) þar er
sérstaklega tekin fyrir aðstaða til menningarstarfs á landsbyggðinni. Í upphafi er rætt um
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félagsheimili en þar segir „við hugsanlega ráðstöfun þessara húsa til annara nota er mikilvægt
að þess verði gætt að skerða ekki aðstöðu til menningarstarfs á viðkomandi svæði“. Þarna er
greinilega verið að gera ráð fyrir að félagsheimilin verði nýtt á annan hátt en áður en ekki er
sagt á hvaða hátt. Einnig er sérstaklega tekið fram að í lögum um félagsheimili standi að ekki
megi selja félagsheimili sem hafa verið styrkt af opinberum aðilum án leyfis frá þeim (Karitas
H. Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir Árnason, 2000, bls. 11). Það er því
óljóst hvort menntamálaráðuneytið sé að leggja til að félagsheimilin verði seld en það liggur
þó undir niðri að það sé valkostur sem þurfi að huga að. Í beinu framhaldi af umræðu um
félagsheimili er síðan rætt um uppbyggingu menningarhúsa. Þar kemur fram að „fullkomin
aðstaða til menningarstarfs og listviðburða, s.k. menningarhús, skyldu byggð upp á nokkrum
stöðum á landinu þannig að hún yrði aðgengileg íbúum í hverjum landsfjórðungi“ (Karitas H.
Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir Árnason, 2000, bls. 11).
Í janúar árið 1999 tilkynnti ríkisstjórnin áform um uppbyggingu menningarhúsa á
landsbyggðinni. Í fréttatilkynningu frá menntamálaráðuneytinu um undirbúning byggingar
menningarhúsa stendur að í stað félagsheimilanna sé nauðsynlegt að huga að nýjum húsakosti
fyrir menningarstarfsemi þar sem kröfur hafi breyst. Einnig beri að taka tillit til ferðaþjónustu
(Menntamálaráðuneytið, 1999b).
Þarna er þá strax kominn fram einhverskonar mismunur á skilningi ríkisins á
félagsheimilum og menningarhúsum. Félagsheimili er samkomuhús sem er opið almenningi
og er notað til fundahalda og félagsstarfsemi, þau eru aðgengileg fyrir nærsveitarmenn. En
menningarhús hefur stærra hlutverk þar sem það þjónar stærra svæði, heilum landshluta, og
þar skal vera fullkomin aðstaða til menningarstarfs og listviðburða. Grundvallarmunurinn
liggur því í að annað þjónar litlu svæði og er fyrir félagsstarf en hitt þjónar stóru svæði og er
fyrir menningarstarfsemi og listviðburði. En þá er umræðan í raun komin í hring, hver er
munurinn á menningarstarfsemi, listviðburðum og félagsstarfsemi? Í raun má líta svo á að öll
þessi hugtök rúmist innan menningarpíramída Duelunds (1995), þar sem listviðburðir eru
efst, síðan kemur menningarstarfsemi aðeins neðar og neðst er félagsstarfsemi.

3.5. Stefnumótun í listastofnunum
Í þessum kafla verður leitast við að svara hvernig og hvers vegna á að fara í stefnumótun á
listastofnunum og litið verður til hugmynda Ann O‘Connell í þeim efnum. Í kaflanum hér að
ofan er rætt um forskrifaðar og sjálfssprottnar menningarstefnur út frá kenningum Mintzbergs
16

og Waters. Samkvæmt kenningum þeirra verður forskrifuð stefna aldrei framkvæmd að öllu
leyti, heldur kemur ávallt til einhver sjálfssprottin stefna. En til hvers þarf þá
menningarstofnun að móta sér stefnu? Hér fyrir neðan verður skoðað hver sé ávinningurinn
af því að móta stefnu fyrir listastofnanir.
Stefna eða stefnumótandi áætlun er samkvæmt O‘Connell (O'Connell, 1997, bls. 7071) nokkurskonar grunnteikning af stjórnunarlegum svörum við þremur
grundvallarspurningum í stefnumótun:
1. Hvað viljum við gera og fyrir hvern?
2. Hvaða markmiðum viljum við ná?
3. Hvernig getum við rekið stofununina þannig að hún nái þessum markmiðum?

O‘Connel segir að stefnumótun gefi ákveðna leið til að halda áfram en skipta megi ávinningi
af stefnumótun upp í fimm þætti, en þeir eru:
1. „Samhæfðari skilningur á sýn og markmið stofnunarinnar
2. Bætt teymisvinna vegna þátttöku starfsmanna í áætlanagerð
3. Skilvirkari og hagkvæmari nýting á auðlindum: fólki, færni, aðstöðu, fé og kerfum
4. Samhentari stofnun þar sem tengslanet og samlegð eru fyllilega nýtt
5. Bæta innri og ytri samskipti, þar sem stefnuskjalið verður gagnlegt samskiptatól“
(O'Connell, 1997, bls. 71)

William J. Byrnes leggur mikið upp úr því að mikilvægt sé fyrir listastofnanir að gera
áætlanir, einn þáttur í því ferli er að búa til stefnu. Það sé þó mikilvægt að áætlanir geri ráð
fyrir ákveðnum sveigjanleika þannig að hægt sé að koma til móts við breytingar í umhverfi
stofnunarinnar (Byrnes, 2003, bls. 85).
Það er því miklvægt að gera forskrifaða stefnu til þess að auka samhæfni og skilvirkni
en stefnan verður þó að gera ráð fyrir sjálfssprottinni stefnu og því hafa rúm fyrir
sveigjanleika og breytingar. Mintzberg og Waters leggja mikið upp úr því að læra af
stefnumótunarferlinu og framkvæmdri stefnu og því sé nauðsynlegt að læra af reynslu
forskrifaðrar og sjálfssprottinnar stefnu sem birtist í framkvæmdri stefnu áður en farið er í
áframhaldandi stefnumótunarvinnu. Stefnumótun er því hringferli og þarf að vera í stöðugri
endurskoðun (Mintzberg & Waters, 1985, bls. 271).
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3.6. Þjónandi menningarstefna
Þjónandi menningarstefna er þegar stuðningur við lista- og menningarstarfsemi er rökstuddur
með því að vísa til þess að menningin bæti aðra þætti samfélagsins (Gray, 2007, bls. 203204). Geir Vestheim (1994, bls. 65) skilgreinir þjónandi menningarstefnu sem tilhneigingu til
að nota vettvang, framlag og hag menningarmála til þess að ná settum markmiðum í öðrum
málaflokkum en menningarlegum. Þá er í því samhengi oft rætt um að t.d. listmenntun dragi
úr glæpum eða að hún hafi forvarnargildi til að minnka eiturlyfjanotkun, þessa skoðun má
m.a. sjá í Vegvísi til listfræðslu sem UNESCO gaf út þar sem sagt er að listfræðsla efli
friðarmenningu (UNESCO, 2007). Annað þekkt dæmi er þegar menningarstefna á að efla
byggðaþróun eða ferðaþjónustu.
Þar sem þjónandi menningarstefna er við lýði er áhersla lögð á mælanlegan árangur
og þar sem markmiðið er að styrkja aðra þætti en listir og menningu er árangurinn mældur
eftir því hversu vel markmiðunum er náð, hvort sem það er minni glæpatíðni, aukin
ferðaþjónusta eða annað (Belfiore, 2004, bls. 196).
Elenora Belfiore rannsakaði þjónandi menningarstefnur í Bretlandi og hún bendir á að
kröfur um mælanlegan árangur aukist með hverju ári og þar sem bitist er um opinbert
fjármagn keppa menningarmálin við önnur mál um hversu miklum hagnaði þau skila inn í
samfélagið. Til þess að fá fjármagn í menningarmál eru þau sögð skila hagnaði til annarra
málaflokka. Raunin er þó sú að ekki hefur tekist að sanna félagslegan og fjárhagslegan
ávinning af menningarstarfsemi á hreinan og sannfærandi hátt. Belfiore segir einnig að
fagmennsku í vinnubrögðum sé ábótavant í þeim rannsóknum sem hafi verið gerðar á
hagrænum áhrifum menningar og lista og því sé ekki hægt að byggja rökstuðning á þeim.
Hún segir enn fremur að þjónandi menningarstefna hafi verið til frá því að opinbert fjármagn
fór að fara í menningarmál, þá hafi listirnar og menningin leitað að rökstuðningi til að tryggja
sér opinbert fé og þá leitað í smiðju hagfræðinnar. Þessi aðferð sem var fyrst ef til vill notuð
til þess að bjarga listunum gæti orðið til þess að sökkva þeim þar sem nýlegar rannsóknir sýni
að listir standi ekki undir þessum væntingum (Belfiore, 2004, bls. 199-200).
Belfiore leggur til að í stað þjónandi menningarstefnu leiti listirnar í eigin smiðju og
reyni að selja sig út frá því sem gerir listina einstaka, eins og markaðsfræðin segir til um. Þá
eigi listin að reyna að skilgreina innra virði listanna (Belfiore E, 2004, bls. 200).
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3.7. Gildi opinberra menningarhúsa og erfiðleikar sem að þeim steðja
Samkvæmt kenningum menningarhagfræðingsins David Throsby er efnahagslegt gildi
menningar ekki endilega og alltaf það sama og menningarlegt gildi. Erfitt getur þó reynst að
aðgreina menningarlegt gildi frá hagrænu gildi og verður slík aðgreining aldrei fullkomin, til
þess spila of margir þættir saman milli þessara tveggja heima. Sem dæmi má nefna menningu
sem hefur mikið menningarlegt gildi en lítið hagrænt gildi t.d. atonal (tóntegundarlaus)
tónlist. Þá er sápuópera í sjónvarpinu gott dæmi um menningu sem hefur lítið menningarlegt
gildi en mikið hagrænt gildi. Mismunandi menningarlegt gildi getur endurspeglast í ólíku
sjónarmiði á hámenningu og lágmenningu (Throsby, 2001).
Í kaflanum hér að ofan um þjónandi menningarstefnur er vísað í orð Belfiore (2004,
bls. 200) um að menningin verði að leita í eigin smiðju til þess að réttlæta tilvist sína og
fjárstuðning við menningu og listir. Ef fjármagið sem á að fara í menningu og listir er
samfélagslegt getur reynst erfitt að rökstyðja stuðning við listir og menningu án þess að vísa í
samfélagslega þætti. Mike Ross (2007, bls. 757) prófessor í listmenntunarfræðum segir að
menningarhús séu staðir til þess að auðga hugann, þar sem fólk getur mögulega upplifað
einstaka og þýðingarmikla atburði. Ross leggur mikið upp úr hlutverki menningarhúsa sem
stað þar sem fólk getur upplifað fagurfræðilega atburði sem næra sálina. Hér má velta því
fyrir sér hvort slíkar röksemdir nægi til þess að lýsa gildi opinberra menningarhúsa, en erfitt
getur reynst að finna annarskonar gildi ef reynt er að komast hjá því að menningin sé sett í
þjónandi hlutverk fyrir aðra þætti.
Í bókinni From Maestro to Manager er kafli þar sem þrír spænskir sérfræðingar taka
saman stjórnendaeftirlit og mat á opinberum menningarhúsum á Spáni (Bonet, Cubelles, &
Roselló, 1997). Þar kemur fram að eftir 40 ára einvaldastefnu hafi verið mikil vöntun á
húsnæði fyrir menningarstarfsemi, það hafi því verið lagst í mikla uppbyggingu á 9. og 10.
áratug síðustu aldar.
Bonet, Cubelles og Roselló (1997, bls. 85-87) skipta sameiginlegum erfiðleikum í
rekstri opinberra menningarhúsa í þrennt:
1. erfitt er að meta árangur af stofnunum sem eru reknar án gróða (non-profit).
2. erfitt getur reynst að ákveða markmið vegna árekstra innan markmiðanna og því erfitt
að forgangsraða þeim. Markmiðin eru einnig oft metnaðarfyllri en fjármögnun leyfir.
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3. erfitt er að setja langtímamarkmið vegna stuttra kjörtímabila á öllum stigum stjórnar
menningarmála, þ.e. ríkisstjórn og sveitarstjórn. Þannig verða tíðar mannaskiptingar í
stjórn menningarmála og þau verk sem unnin eru snúast oft meira um magn heldur en
gæði, þar sem þeir sem sitja í stjórn hverju sinni vilja reisa sér minnisvarða um sitt
stjórnunartímabil.

Katja Lindqvist (2007) rannsakaði opinber menningarahús í Svíþjóð og komst hún að
mjög svipaðri niðurstöðu og Bonet, Cubelles og Roselló. Hún leggur einna mestu upp úr því
að það geti verið mjög erfitt fyrir listastofnun að vera háð opinberu fé og að slíkar stofnanir
séu oft fjársveltar. Markmiðin frá hinu opinbera eru háleit en fjármagnið til að framkvæma
þau séu ekki í samræmi við markmiðin. Lindqvist segir einnig að það geti verið mjög erfitt
fyrir opinberar listastofnanir að æðsta vald stofnana séu pólitískir aðilar sem eru kosnir til
skamms tíma í senn. Opinberar listastofnanir geta ekki hafnað verkefnum sem koma sem
skipun frá hinu opinbera, þær geta bara komið áfram skoðun sinni á verkefninu, en hið
opinbera ræður að lokum hvaða verkefni eru tekin fyrir (Lindqvist, 2007, bls. 311-312).
Lindqvist áréttar afstöðu Duelunds um að opinberar stofnanir þurfi að vera reknar eftir
reglu hæfilegrar fjarlægðar. Duelund varar við því að stofnanir séu reknar beint af opinberum
aðilum, nauðsynlegt sé að reglu hæfilegrar fjarlægðar (útskýrt nánar í kafla 3.8) sé beitt til að
tryggja að pólitísk afskipti séu í lágmarki (Duelund, 2003, bls. 499-501). En Duelund áréttar
einnig að árangurssamningar milli opinberra aðila og menningarstofnana geti orðið til þess að
ýta undir að menningarstefnan verði þjónandi, en nánar er rætt um þjónandi menningarstefnu
í kaflanum hér að ofan 3.6. Þjónandi menningarstefna.

3.8. Tengsl opinbers valds og fjárfestinga til listalífs
Uppbygging menningarhúsa á landsbyggðinni og þar með í Skagafirði má rekja til
menntamálaráðuneytisins. Hugmyndin og töluvert fjármagn kom frá ríkinu til uppbyggingar
menningarhúsanna. Hér verður líkan Chartrand og McCaughey um tengsl opinbers valds og
fjárfestinga til listalífs skoðað til þess að hægt sé að greina seinna tengsl ríkisins við
uppbygginu menningarhúsa í Skagafirði.
Chartrand og McCaughey (1989, bls. 1) settu fram líkan um tengsl opinbers valds og listalífs
árið 1989. Líkanið lýsir fjórum mismunandi hugmyndum um menningarstefnur:
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1. Miðlaramódelið (Facilitator model)
2. Velgjörðamannamódelið (Patron model)

Meiri styrkur og stjórnun frá
einkageiranum

3. Arkitektamódelið (Architect model)
4. Verkfræðingamódelið (Engineer model)

Meiri styrkur og stjórnun frá ríkinu

Samkvæmt miðlaramódelinu veitir ríkið skattaafslátt til einstaklinga og fyrirtækja sem
styrkja menningu. Ríkið veitir enga eða nánast enga beina styrki til menningarmála. Þar sem
menningin er styrkt í gegnum skattaafslátt hefur ríkið ekkert val á menningu eða listum sem
eru styrkt. Valið er í höndum einstaklinganna og fyrirtækjanna sem þiggja afsláttinn.
Miðlaramódelið er það módel Chartrand og McCaughey þar sem mestur styrkur og stjórnun
kemur frá einkageiranum og stjórnun og styrkur frá ríkinu er í lágmarki (Chartrand &
McCaughey, 1989, bls. 1).
Ríkið er í hlutverki velgjörðamannsins í menningarstefnu sem byggir á
velgjörðamannamódelinu. Æðsta markmið módelsins er að styrkja og efla gæði menningar og
lista en ekki að allir fái að njóta þeirra. Ríkisstyrkirnir eru elítumiðaðir og aðgengi að list er
byggt á markaðslögmálum og styrkjum frá einkageiranum. Í þessu líkani er algengt eins og í
miðlaramódelinu að ríkið veiti skattaafslátt af styrkjum til menningar og lista. Ríkið ákveður
hversu mikið fjármagn fer til lista og menningar en mismunandi ráð sjá um að deila út
styrkjunum (Chartrand & McCaughey, 1989, bls. 1).
Arkítektamódelið er það módel sem er ríkjandi í Norðurlöndunum og sést í
menningarstefnu Íslands þó svo að módelin birtist sjaldnast í algjörlega hreinu formi, heldur
er menningarstefna landa yfirleitt blanda módela (Haukur F. Hannesson, 2009, bls. 17-26).
Módelið byggir á miklum styrkjum frá ríkinu til lista og menningar. Menningarmálaráðuneyti
sér um að setja menningarstefnu og setur fram yfirmarkmið. Ríki sem falla undir þetta módel
eru lýðræðisríki þar sem almenningur kýs sér fulltrúa og þannig á vilji fólksins að birtast í
þeirri stefnu sem fulltrúinn setur fram. Sjálfstæð listráð sem eru í sumum tilfellum óháð
stjórnvöldum sjá um að útdeila styrkjum frá ríkinu. Í arkitektamódelinu skiptir aðgengi að
menningu og listum fyrir alla miklu máli, menningarstefnan er hluti af almennu velferðarkerfi
(Chartrand & McCaughey, 1989, bls. 1).
Samkvæmt verkfræðingamódelinu hefur ríkið fulla stjórn á menningunni, öll list þarf að
falla innan þess ramma sem ríkið setur fram í menningarstefnu sinni. Þessi stefna er ríkjandi í
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alræðisríkjum. Pólitísk stefna hefur áhrif á alla listsköpun og list sem ekki rammast innan
pólitísku stefnunnar er bæld niður, fjarlægð eða skemmd af ríkinu (Chartrand & McCaughey,
1989, bls. 1).
Samkvæmt túlkun Hauks F. Hannessonar (2009, bls. 26) og fleiri fræðimanna á líkani
Chartrands og McCaughey geta lýðræðisríki sem iðka þjónandi menningarstefnu fallið innan
verkfræðingamódelsins. Þjónandi menningarstefna er þá sú stefna þar sem menning er styrkt
til að styrkja aðra þætti samfélagsins s.s. ferðaþjónustu eða byggðaþróun. Sú hugmynd að
lýðræðisríki geti fallið undir verkfræðingamódelið er mjög umdeild á milli fræðimanna í
menningarstjórnunarfræðum en samkvæmt þessari túlkun gæti ríki eins og Danmörk fallið að
hluta til undir verkfræðingamódelið í stað arkítektamódelsins, þar sem Norðurlöndin eru
yfirleitt staðsett. Þar sem menning hefur verið notuð markvisst sem tól í byggðaþróun í
Danmörku og árangursamningar ríkisins við menningarstofnanir eru íþyngjandi. Haukur
nefnir Arken nýlistasafnið sem er rétt fyrir utan Kaupmannahöfn sem dæmi, þar sem safnið
fær ekki styrki nema það uppfylli ákveðinn heimsóknarkvóta. Í þessu líkani geta komið upp
valdakjarnar í stjórnsýslunni, þar sem tilfærsla verður á valdi frá menningarstofnuninni yfir í
stjórnsýsluna, listrænt frelsi menningarstofnananna er takmarkað (Haukur F. Hannesson,
2009, bls. 26).
Grunnhugmynd reglu hæfilegrar fjarlægðar samkvæmt Chartrand og McCaughey
(1989, p. 1) er að sá sem veiti opinberan fjárhagslegan stuðning við ákveðið málefni s.s. listir
hafi ekki afskipti af hvernig peningarnir séu notaðir innan menningar og lista, heldur ákveði
aðeins heildarupphæðina. Þetta er gert í þeirri trú að það minnki líkur á hagsmunaárekstrum
og frændsemi í fjárveitingum, þá á þetta líkan að draga úr misnotkun á valdi og myndun
valdakjarna (Chartrand & McCaughey, 1989, bls. 3).
Í miðlaramódelinu er fjarlægð á milli ríkis og listastofnana eða listamanna mjög mikil
þar sem ríkið veitir einungis skattaafslætti til einstaklinga og fyrirtækja sem veita fé til
menningarmála. Þar er ekki hægt að segja að regla hæfilegar fjarlægðar sé notuð þar sem
fjarlægðin er orðin of mikil til þess að hún sé hæfileg. Ákvarðanir um fjárveitingar til lista eru
af hagrænum toga út frá styrktarveitandanum en ekki út frá hugmyndum um menningarstefnu
þjóðar eða út frá hugmyndum um gæði eða fagmennsku í list (Chartrand & McCaughey,
1989, bls. 1).
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Í listum má sjá reglu hæfilegrar fjarlægðar í listaráðum sem eru skipuð fagfólki sem
tengist ekki stjórnvöldum. Listráðið fær þá fjármagn frá ríkinu sem það deilir út til listamanna
(Duelund, 2003, bls. 21). Þetta form má sjá í velgjörðamannamódelinu.
Þessi skil eru þó ekki alltaf svona skýr og stundum er formaður nefndarinnar eða einn
eða fleiri nefndarmenn skipaðir af ráðherra eða stjórnvöldum (Duelund, 2003, bls. 21). Þá er
spurning hvort fjarlægðin frá uppruna fjármagnsins og útdeilingu þess sé hæfileg. Í formlegri
skilgreiningu á hæfilegri fjarlægð er fjarlægðin hætt að vera hæfileg um leið og stjórnsýslan
hefur eitthvert vald yfir listum. Þetta er form sem má oft sjá í arkitektamódelinu þar sem regla
hæfilegar fjarlægðar er ekki formleg en er höfð að leiðarljósi.
Í verkfræðingamódelinu stýrir ríkið algjörlega því fjármagni sem fer í menningu og
listir og því er regla hæfilegar fjarlægðar hvorki viðhöfð né höfð að leiðarljósi. Fjarlægðin frá
ríki til lista er hverfandi lítil.
Þannig má segja að velgjörðamannsmódelið sé eina módelið þar sem regla hæfilegar
fjarlægðar er notuð en í arkitektamódelinu er hún höfð að leiðarljósi. Verkfræðingamódelið
og miðlaramódelið nota ekki reglu hæfilegrar fjarlægðar en í verkfræðingamódelinu er
fjarlægðin lítil sem engin og í miðlaramódelinu er fjarlægðin mjög mikil.
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4. Umfjöllun
4.1. Menningarhús í Skagafirði
Skagaf

4.1.1. Staðsetning
Til umfjöllunar eru menningarhús í Skagafirði, hér á eftir verður fjallað um uppbyggingu
þeirra á gagnrýnin hátt út frá staðsetningu þeirra. Það er því nauðsynlegt að rekja hér í stuttu
máli aðstæður, staðsetningu
setningu og íbúafjölda í Skagafirði
Sk
og þá sérstaklega í Varmahlíð þar sem
Miðgarður er og á Sauðárkróki þar sem áætlanir eru um að byggja annað menningarhús.
Í Skagafjarðarsýslu eru tvö sveitarfélög, Sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur,
eftirfarandi mynd sýnir staðsetningu sýslunnar á norðvesturlandi.

Mynd 3 - Skagafjarðarsýsla http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Skagafjardarsysla.png

Eftirfarandi töflur
öflur sýna mannfjölda í Skagafirði og á Norðurlandi vestra
vestr í byrjun júní
2009. Þar má sjá að í Varmahlíð þar sem menningarhúsið Miðgarður er staðsett búa 134
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manns, en Miðgarður getur tekið 300 manns í sæti. Þetta hljómar undarlega, en þegar litið er
til þess að í Skagafjarðarsýslu búa 4330 manns þá er það ef til vill ekki eins skrítið.
Varmahlíð er staðsett 24 km suður af Sauðárkróki og er í miðju sýslunnar.
Sauðárkrókur

2648

Hofsós

185

Varmahlíð

134

Hólar

97

Strjábýli

1055

Sveitarfélagið Skagafjörður alls

4119

Akrahreppur

211

Tafla 1 - Mannfjöldi í sveitarfélaginu Skagafirði 1. júní 2009. Hagstofa Íslands (2009)
http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi

Á töflu 2 hér fyrir neðan má sjá íbúafjölda fyrir allt Norðurland vestra, þá má sjá að á
öllu Norðurlandi vestra búa 8845 manns. Tónlistarhús sem tekur 300 manns í sæti er ekki svo
fráleit hugmynd þegar litið er á allan þennan mannfjölda, en spurningin er þó hvort að allir
þessir íbúar munu nýta sér þá aðstöðu. Frá Blönduósi er 51 km í Varmahlíð og frá
Hvammstanga eru 102 km. Hér er því ljóst að þeir viðburðir sem væru í menningarhúsinu
Miðgarði þyrftu að vera mjög aðlaðandi til þess að laða að sér fólk frá öllu Norðurlandi
vestra.
Laugarbakki

65

Hvammstangi

599

Blönduós

832

Skagaströnd

520

Siglufjörður

1213

Strjábýli

1286

Alls á Nv utan Skagafj.

4515

Allt Norðurland vestra

8845

Tafla 2 - Mannfjöldi í þéttbýliskjörnum annars staðar á Norðurlandi vestra 1. júní 2009. Hagstofa Íslands (2009)
http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi
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4.1.2. Saga Félagsheimilisins Miðgarðs
Uppruna félagsheimilisins Miðgarðs má finna í stofnun Menningarseturs Skagfirðinga í
Varmahlíð, hafa ber í huga að þetta er ekki sama stofnunin heldur má rekja uppbyggingu
Miðgarðs til Menningarsetursins. Frumvarp og skipulagsskrá fyrir Menningarsetur
Skagfirðinga í Varmahlíð var fyrst lögð fyrir sýslunefnd árið 1958 en skipulagsskráin var
ekki staðfest fyrr en 7 árum síðar, árið 1965 (Kristmundur Bjarnason, 1989, bls. 216-217).
Samkvæmt stofnskránni er tilgangur setursins að „hafa forgöngu um og stuðla að aukinni
menningar- og félagsmálastarfsemi í Skagafjarðarsýslu“. Stofnframlag til setursins samanstóð
af þremur þáttum; jörðinni Reykjarhóli með öllum þeim gæðum sem henni fylgir m.a.
jarðhita ásamt öllum mannvirkjum á lóðinni, sundlaug Varmahlíðar sem var að hluta til
einnig í eigu ríkisins, söngskólasjóði Varmahlíðar sem var gefinn af hjónunum Guðrúnu
Björnsdóttur og Þormóði Eyjólfssyni frá Siglufirði, innistæðu Varmahlíðarfélagsins í banka
kr.24.387,86 ásamt vöxtum frá árinu 1958. Menningarsetrið var sjálfseignarstofnun sem var
rekin undir yfirstjórn og á ábyrgð sýslunefndar fyrir hönd sýslusjóðs. Markmið
Menningarsetursins voru í fjórum liðum, að stuðla að:
•

stofnun héraðsskóla

•

byggingu heimavistarskóla

•

byggingu félagsheimilis í Varmahlíð

•

sem bestri umferðaþjónustu

•

eflingu hvers konar annarrar menningarstarfsemi, þar á meðal söngstarfsemi í
samræmi við ákvæði gjafabréfs hjónanna Guðrúnar Björnsdóttur og Þormóðs
Eyjólfssonar

Árið 1961 komust fulltrúar frá hreppsnefnd Seyluhrepps, ungmennafélagsins Fram,
kvenfélagi Seyluhrepps og karlakórnum Heimi að samkomulagi að uppbyggingu
félagsheimilis í Varmahlíð. En það var ekki fyrr en í febrúar 1963 að framkvæmdanefnd
félagsheimilisbyggingar lagði fram erindi fyrir sýslunefnd ásamt teikningum. Félagsheimilið
fékk lóð uppi á brekkunni, sunnan við sundlaugina og var þegar byrjað á framkvæmdum við
byggingu hússins. Stærð lóðarinnar var 7000m2, rúmmál hússins samtals 3677m3 en það var
vígt 12. ágúst 1967 og fékk heitið Miðgarður (Kristmundur Bjarnason, 1989, bls. 219).
Eignarhlutföll Miðgarðs voru eftirfarandi:
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•

Seyluhreppur 60%

•

Akrahreppur 15%

•

Ungmennafélagið Fram 12%

•

Kvenfélag Seyluhrepps 5%

•

Karlakórinn Heimir 5%

•

Ungmennafélag Staðarhrepps 3% (Kristmundur Bjarnason, 1989, bls. 219)

Í gegnum tíðina hefur húsið verið mikið notað sem tónleikasalur, fyrir ráðstefnur og fundi,
þarna hafa verið veislur s.s. fermingaveislur og giftingar o.s.frv. Miðgarður hefur einnig nýst
sem æfingarhúsnæði fyrir Karlakórinn Heimi og Rökkurkórinn.
Árið 1998 sameinuðust 11 sveitarfélög í Skagafirði undir nafninu Sveitarfélagið
Skagafjörður en eitt sveitarfélag innan fjarðarins stendur þó enn sjálfstætt, Akrahreppur. Við
þessa sameiningu færðist eignaréttur Seyluhrepps að Miðgarði undir sveitarfélagið
Skagafjörð.
Samþykkt var ný reglugerð um Miðgarð árið 2006 (Sveitarfélagið Skagafjörður,
Akrahreppur, karlakórinn Heimir og kvenfélag Seyluhrepps, bls. 1-2), en fyrri reglugerð var
frá 1979. Þar koma fram breytt eignarhlutföll, en eignarhlutföll í dag eru:
•

Sveitarfélagið Skagafjörður 75%

•

Akrahreppur 15%

•

Kvenfélag Seyluhrepps 5%

•

Karlakórinn Heimir 5%

Samkvæmt reglugerðinni skal stjórn Miðgarðs vera skipuð af þremur mönnum, þar af
tveimur frá sveitarfélaginu Skagafirði og einum frá Akrahreppi. Kosið er í stjórnina og er
stjórnunartímabil hennar það sama og sveitarstjórnarinnar (Sveitarfélagið Skagafjörður,
Akrahreppur, karlakórinn Heimir og kvenfélag Seyluhrepps, 2006, bls. 1-2). Þó svo að
eigendur séu fjórir eru tveir þeirra ekki með fulltrúa í stjórn enda er eignarhlutur þeirra mjög
rýr. Fram kemur í reglugerðinni að þeir beri heldur engan kostnað af rekstri og viðhaldi við
Miðgarð en sveitarfélagið Skagafjörður greiðir 83% af kostnaði og Akrahreppur 17%. Einnig
kemur fram að eignarhlutfall eigenda sem ekki taki þátt í framkvæmdakostnaði muni skerðast
í réttu hlutfalli við framkvæmdakostnaðinn (Sveitarfélagið Skagafjörður, Akrahreppur,
karlakórinn Heimir og kvenfélag Seyluhrepps, 2006, bls. 2).
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4.1.3. Menningarpólitísk undirstaða og saga menningarhúsa í Skagafirði
4.1.3.1. Hugmyndir menntamálaráðuneytisins um eflingu menningarstarfs á
landsbyggðinni 1999-2002
Rekja má hugmyndir um menningarhús á landsbyggðinni aftur til stjórnartíðar Björns
Bjarnasonar sem menntamálaráðherra. Hann sendi frá sér verkefnaáætlun fyrir árin 19992003. Þar kemur fram að það sé vilji menntamálaráðherra að menningarstarf á
landsbyggðinni verði eflt verulega í samvinnu við heimamenn (Menntamálaráðuneytið,
1999a, bls. 3). Sér kafli er um menningu og menntun óháð búsetu, þar kemur fram að efling
menningarstarfsins sé mikilvæg fyrir byggðaþróun og að samvinna verði við Byggðastofnun
og sveitarstjórnir um aukið menningarstarf í dreifbýli. Síðar í áætluninni kemur fram að
fjárveitingar til menningarstofnana muni byggjast á árangurstjórnun og að rekstur verði
færður til einkaaðila eins mikið og hægt er (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 7). Meira er
fjallað um samstarf við landsbyggðina og þar sagt að endurskoði þurfi lög um félagsheimili
og að þau þurfi að koma til móts við nýjar kröfur um aðstöðu til listsköpunar. Einnig verði
unnið að stofnun menningarhúsa (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 11). Þarna er því
komin skýr vilji til þess að stofna menningarhús á landsbyggðinni og hér skín í gegn að
félagsheimilin valdi ekki því hlutverki nægilega vel. Það ætti því að vera ljóst að
menntamálaráðuneytið telur að munur sé á menningarhúsum og félagsheimilum.
Þann 8. janúar árið 1999 kom út fréttatilkynning á vegum menntamálaráðuneytisins
þar sem vilji ríkisstjórnarinnar til þess að byggja upp menningarhús á landsbyggðinni var
settur skýrt fram. Þar kemur fram að stofnuð verði nefnd til að endurskoða lög um
félagsheimili og önnur nefnd til að undirbúa byggingu menningarhúsa. Áætlað var að byggja
fimm til sex menningarhús utan höfuðborgarsvæðisins í þéttbýliskjörnum s.s. Ísafirði,
Sauðárkróki, Akureyri, Egilsstöðum og í Vestmannaeyjum. Í sumum tilvikum átti að vera um
uppbyggingu gamalla húsa að ræða en annars nýbyggingar. Menningarhúsunum var ætlað að
skapa aðstöðu til menningarstarfs s.s. tónlist og leiklist miðað við breyttar kröfur
(Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 1).
Snemma árs árið 2000 er farið að gæta áhuga hjá sveitarfélaginu Skagafirði fyrir
uppbyggingu menningarhúss þar. Í fundargerð menningar-, íþrótta og æskulýðsnefndar 17.
janúar kemur fram að rætt var um menningarhús og ákveðið að stefna að opnum fundi um
málefnið (Menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd, 2000a). Þann 14. febrúar sama ár ákvað
nefndin að tilnefna undirbúningshóp til að vinna að undirbúningi fundar um menningarhús
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(Menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd, 2000b). Á næsta fundi þann 1. mars kemur fram að
Ásdís Guðmundsdóttir sem sat í nefndinni hafði farið á fund um menningarhús með Birni
Bjarnasyni menntamálaráðherra fyrr sama dag. Hún upplýsti fundarmenn menningar-, íþrótta
og æskulýðsnefndar um fundinn með Birni en ekki kemur nánar fram í fundargerðinni hvað
fór fram á fundi Ásdísar og menntamálaráðherra (Menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd,
2000c).
Í október árið 2000 kom út skýrsla á vegum samstarfshóps um menningarmál á
landsbyggðinni. Samstarfshópurinn var skipaður af menntamálaráðherra í febrúar sama ár og
var hópnum ætlað að fjalla um hvernig mætti efla menningarlíf á landsbyggðinni og hvernig
væri hægt að fjölga heimsóknum listamanna til einstakra byggðarlaga (Karitas H.
Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir Árnason, 2000, bls. 5). Í skýrslunni kemur
fram að skipun samstarfshópsins megi rekja til þingsályktunar um stefnu í byggðamálum frá
3. mars 1999 þar sem áhersla er lögð á að efla fjölbreytni í atvinnulífinu og að auknu fé skuli
vera varið í menningarstarfsemi. Í framhaldi af þingsályktuninni var ráðinn sérstakur
starfsmaður innan Byggðastofnunar fyrir lista- og menningarmál, en hann var síðan einn af
höfundum skýrslunnar (Karitas H. Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir
Árnason, 2000, bls. 6). Nokkuð áhugavert er að velta því fyrir sér hvort staðsetning
Byggðastofnunar á Sauðárkróki hafi haft einhver áhrif á þróun mála en Byggðastofnun fluttist
að hluta til á Sauðárkrók 1998 en alfarið árið 2000 (Byggðastofnun, 2007). Tillagan var unnin
í samráði við ýmis hagsmunasamtök lista og menningarmála s.s. Bandalag íslenskra
leikfélaga, Tónlist fyrir alla, Þjóðminjasafn Íslands o.fl. Einnig var leitað til sveitarstjórna
eftir álitsgjöf á hvað væri brýnast að gera í menningarmálum. Þannig að ljóst er að reynt var
að hafa mikla sátt um skýrsluna og þær tillögur sem þar koma fram og að sem víðasta
sjónarmið væri haft við gerð hennar. Skýrslan er í fjórum liðum þar sem fjallað er um
stefnumótun, aðstöðu, sjóði og styrki og fjölgun starfa. Þá er fjallað um nauðsyn þess að
sveitarfélögin móti menningarstefnu (þ.e. forskrifaða stefnu). Lagt er til að sveitarfélög stofni
menningarnefnd ef slík nefnd er ekki til staðar og að sú nefnd vinni að gerð menningarstefnu
fyrir sveitarfélagið þannig að hægt sé að hefja viðræður við menntamálaráðuneytið sem fyrst
um fjárstyrk til þeirra verkefna sem sveitarfélagið vill leggja áherslu á (Karitas H.
Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir Árnason, 2000, bls. 8).
Fjallað er sérstaklega um menningarhús í kaflanum um aðstöðu þar sem lögð er
áhersla á að gerðir verði samningar um ráðstöfun og viðhald á þeim félagsheimilum sem til
eru og að farið verði í samninga við sveitarfélögin um uppbyggingu menningarhúsa á
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grundvelli tillagna þeirra um útfærslur. Í skýrslunni er einnig hvatt til þess að fjölga
menningartengdum störfum m.a. með því að fjölga þeim sem fá listamannalaun sem búa á
landsbyggðinni og með því að útnefna bæjarlistamenn á landsbyggðinni. Einnig með því að
ráða menningarfulltrúa eða starfsmenn menningarmiðstöðva til þess að sjá um menningarmál
(Karitas H. Gunnarsdóttir, Guðrún Helgadóttir og Gísli Sverrir Árnason, 2000, bls. 14-17).
Þarna er því lagt upp með þá hugmynd að fjölga störfum í menningarmálum þar sem
menningin er styrkt á eigin forsendum þ.e. að fjölga störfum til að efla menningu, en ekki að
efla menningu til þess að styrkja atvinnumál á hverju svæði þar sem væri þá um þjónandi
menningarstefnu að ræða þar sem menningin þjónaði atvinnumálum.
Í þingræðu þann 7. nóvember 2001 fjallar Björn Bjarnason menntamálaráðherra um
stöðu mála í mismunandi sveitarfélögum hvað varðar uppbyggingu menningarhúsa. Þar
kemur fram að í Skagafirði hafi menn „ekki talið rétt að ráðast í smíði á menningarhúsi
heldur viljað eiga samstarf um menningarmál við ríkisvaldið á öðrum forsendum“ (Björn
Bjarnason, 2001, bls. 1). Þar kemur einnig fram að menntamálaráðuneytið sé búið að gera
samninga um menningarmál við Akureyri og við samband sveitarfélaga á Austurlandi og
samningaviðræður séu í gangi við Vestmannaeyjar og Vestfirði um uppbyggingu
menningarhúsa þar. Björn leggur áherslu á að umræðan sé ekki einingis um hús heldur um
menningarstarf almennt (Björn Bjarnason, 2001, bls. 2).
Með þessum skjölum sem rætt er um hér að ofan sést greinileg menningarstefna þar
sem áhersla er á að bæta aðstöðu til menningarstarfs og að skipulag menningarmála verði
með markvissari hætti. Þessi stefnumótun hafði þau áhrif að mörg sveitarfélög fóru í vinnu
við að útbúa menningarstefnu og var menningarstefna sveitarfélagsins Skagafjarðar birt 14.
maí 2002, eftir að hún hafði verið samþykkt af sveitarstjórn.
Menningarstefna sveitarfélagsins Skagafjarðar er einnar blaðsíðu skjal sem er birt á
heimasíðu sveitarfélagsins. Hún er sett fram í 10 liðum, markmiðin sem þar eru sett fram eru
sértæk og snúa að þeirri menningarstarfsemi sem er starfrækt á svæðinu. Menningarhúsið
Miðgarður er þó ekki nefnt sérstaklega en í 9. grein stendur að sveitarfélagið muni leggja
áherslu á uppbyggingu tónlistarlífs og þá sérstaklega í Varmahlíð (Sveitarfélagið
Skagafjörður, 2002). Þá er ljóst að verið er að ræða um uppbyggingu Miðgarðs þó svo að
húsið sé ekki nefnt. Þar segir í 2. grein að sveitarfélagið muni beita sér fyrir samningagerð við
helstu stuðningsaðila s.s. ríkið, stofnanir, félagasamtök og aðra til þess að bæta grundvöll
menningarstarfssemi á svæðinu (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2002). Þar stendur einnig í
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grein 1c að sveitarfélagið muni efla menningarstarfsemi með öflugri starfsemi
menningarmiðstöðva. Úr annari grein má lesa að þeir sem vilji reka menningarstarfsemi í
Skagafirði geti leitað til sveitarfélagsins til þess að fá aðstoð við að fá styrki frá helstu
styrktaraðilum.
4.1.3.2. Samningur við menntamálaráðuneytið um uppbyggingu menningarhúsa í
Skagafirði 2003 - 2005
Í maí 2003 er aftur fjallað um menningarhús innan Byggðaráðs Skagafjarðar, þar var ákveðið
að senda menntamálaráðherra bréf um menningarhús og biðja um fund með honum fljótlega
til að ræða um málið (Byggðaráð Skagafjarðar, 2003a). Í fundargerð næsta fundar
Byggðaráðs kemur fram að búið sé að funda með menntamálaráðherra, en ekki kemur fram
hvað fór fram á þeim fundi en formanni Byggðaráðs og formanni Fræðslu- og
menningarnefndar var falið að vinna áfram að málinu (Byggðaráð Skagafjarðar, 2003b). Í
apríl 2003 var lögð fram tillaga Skagfirðinga um menningarhús í Skagafirði fyrir Byggðaráð.
Í tillöguninni kemur fram að „þegar skrifað hefur verið undir samninga um fjármögnun
menningarhúsanna verður hafist handa við nánari útfærslu á þeim hugmyndum sem settar eru
fram“. Þar er ennfremur gert ráð fyrir að teikningar fyrir Miðgarð gætu verið tilbúnar síðla árs
2004 en teikningar fyrir menningarhús á Sauðárkróki gætu verið tilbúnar í fyrsta lagi síðla árs
2005 (Byggðaráð Skagafjarðar, 2003c). Nánari útfærslur á tillögum Skagfirðinga voru settar
fram í skýrslu í maí 2004 (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2004). Nánar er fjallað um hana hér
fyrir neðan og skýrsluna er einnig að finna hér sem viðauka. Í fundargerð Byggðaráðs frá 9.
september var síðan kynnt niðurstaða fundar með menntamálaráðherra frá 4. september þar
sem tillagan var samþykkt. Einnig var ákveðið að setja saman samstarfsnefnd um
uppbyggingu menningarhúsa og menntamálaráðherra sent bréf þess efnis (Byggðaráð
Skagafjarðar, 2003d). Fræðslu- og menningarnefnd Skagafjarðar fundaði síðan með hússtjórn
Miðgarðs um málefni þess og áætlanir um menningarhús í október 2003. Ekkert kemur fram í
fundargerð hvað fór fram á fundinum (Fræðslu- og menningarnefnd, 2003), en augljóst er að
málið fer hægt og bítandi áfram í fundarhöldum í mismunandi nefndum innan
sveitarfélagsins.
Byggðaráð Skagafjarðar fjallaði um erindi frá menntamálaráðuneytinu á fundi seint í
október 2003 þar sem það var búið að skipa tvo fulltrúa í nefnd um menningarhús í
Skagafirði, þau Örlyg Geirsson og Karitas H. Gunnarsdóttur. Byggðaráð samþykkti þá að
skipa Gísla Gunnarsson, Ársæl Guðmundsson og Gunnar Braga Sveinsson í nefndina
(Byggðaráð Skagafjarðar, 2003e). Seint í nóvember var síðan fyrsti fundur nefndar
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menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar um menningarhús haldinn í
Skagafirði. Heimamenn fóru þá með fulltrúa menntamálaráðuneytisins í heimsókn í þau hús
sem fjallað er um í hugmyndum Skagafjarðar í uppbyggingu menningarhúsa. Í fundargerðinni
frá fundinum kemur fram að heimamenn hallast frekar að aukinni áherslu á menningarhús á
Sauðárkróki heldur en mikilli uppbyggingu í Miðgarði. Örlygur og Karitas bentu á að það
væri „mikið atriði að út úr þessari byggingu kæmu nýir hlutir og nýsköpun í menningarlífi“
og töldu að skoða þyrfti hvort þörf væri á tónlistarhúsi í Varmahlíð þar sem gert væri ráð fyrir
uppbyggingu stórra tónlistarhúsa í Reykjavík og á Akureyri (Nefnd Menntamálaráðuneytisins
og Sveitarfélagsins Skagafjarðar um menningarhús, 2003). Í desember sama ár samþykkti
Byggðaráð að setja 300.000,- krónur í kostnaðarmat vegna uppbyggingar menningarhúss á
Sauðárkróki og í Miðgarði (Byggðaráð Skagafjarðar, 2003f).
Í byrjun janúar 2004 kom samstarfsnefnd sveitarfélaga í Skagafirði saman og fjallaði
um málefni menningarhúsa í Skagafirði, þar greindi Gísli Gunnarsson, formaður Byggðaráðs,
frá stöðu mála og segir þar að niðurstaðan sé að byggja tvö hús samkvæmt samningi við
menntamálaráðuneytið. „Annað þessara húsa er Miðgarður sem breytt yrði í sérstakt hús til
tónlistarflutnings. Ákveðið var að óska eftir fundi með eigendum Miðgarðs“ (Samstarfsnefnd
sveitarfélaga í Skagafirði, 2004). Áfram var rætt um málefni menningarhúsa á fundum
Byggðaráðs í janúar, febrúar og mars en ekkert kemur fram í fundargerðum nýtt um
framgang mála heldur einungis að um málið hafi verið rætt.
Annar fundur nefndar menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar um
menningarhús var haldinn í byrjun mars í menntamálaráðuneytinu. Þar var farið yfir stöðu
mála og kemur fram að hlutur ríkisins er áætlaður 60 milljónir í uppbyggingu á Miðgarði en
allt að 300 milljónir í uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki. Þarna kemur fram að
Örlygur Geirsson, fulltrúi menntamálaráðuneytisins, leggur til að byrjað verði á Miðgarði
strax og haldið áfram með hugmynda og hönnunarvinnu við menningarhús á Sauðárkróki
(Nefnd menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar um menningarhús, 2004a).
Gísli Gunnarsson formaður Byggðaráðs á þessum tíma skrifar grein á heimasíðu
sveitarfélagsins í mars 2004 þar sem hann rekur málefni menningarhúsa í Skagafirði (Gísli
Gunnarsson, 2004). Í greininni kemur fátt nýtt fram en athyglisvert er að þar segir Gísli að í
sjónmáli sé samningur við menntamálaráðuneytið um uppbyggingu húsanna og vonast er til
að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra muni skrifa undir hann í lok maí. Þá
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er gert ráð fyrir að framkvæmdir við Miðgarð hefjist árið 2005 og að framkvæmdir við
menningarhús á Sauðárkróki hefjist 2006 (Gísli Gunnarsson, 2004).
Árið 2004 var starfsmaður menningar- og kynningarnefndar sveitarfélagsins
Skagafjarðar sem var einnig starfsmaður markaðs- og þróunarsviðs sveitarfélagsins fenginn
til að útbúa skýrslu um menningarhús í Skagafirði (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2004, bls. 1).
Skýrslan kom út í maí 2004 og þar er fyrst tekið saman það menningarstarf sem er á svæðinu
áður en fjallað er beint um menningarhúsin. Menningarhúsin sem rætt er um eru þrjú. Þar er
fyrst á blaði menningarhús á Sauðárkróki, þar er hugmyndin að byggja við safnahús
Skagfirðinga á Sauðárkróki þar sem verði lifandi menningarmiðstöð „með áherslu á
fræðastörf og sýningar, sem hýsi m.a. sýningarsal, bókasafn, listasafn, skjalasafn og
safnageymslur“ (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2004, bls. 5). Einnig segir að þar „verði fjölbreytt
starfsemi sem höfði til sem flestra aldurshópa, miðpunktur félagslífs, lista og fróðleiks, en um
leið miðstöð upplýsinga fyrir íbúa sem og gesti þeirra.“ Gert er ráð fyrir að viðbyggingin
verði 1.350m2 sem jafnast á við tvöföldun hússins (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2004, bls. 6).
Næst er fjallað um Miðgarð og sagt að gert sé ráð fyrir að það verði tónlistar- og
ráðstefnuhús. Hlutverki Miðgarðs er skipt upp í þrennt: tónlistarhús, hús fyrir
innanhéraðssamkomur og ráðstefnuhús. Ekki er gert ráð fyrir daglegri starfsemi í húsinu
(Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2004, bls. 9). Hér er nokkuð áhugavert að í skýrslunni er
Miðgarður nefndur Tónlistar, hátíðar- og ráðstefnuhúsið Miðgarður en ekki Menningarhúsið
Miðgarður eins og það var nefnt við opnun. Þriðja húsið sem fjallað er um er Bifröst sem er
lítið félagsheimili á Sauðárkróki sem nýlega hafði verið breytt og endurnýjað sem leik- og
kvikmyndahús og er ekki nánar fjallað um það hús í skýrslunni.
Í skýrslunni er áfram gert ráð fyrir þeim dagsetningum sem koma fram í upphaflegri
tillögu um í Skagafirði, s.s. að endurbótum eigi að ljúka í Miðgarði 2005 en að hafist yrði
handa við menningarhús á Sauðárkróki á síðari hluta ársins 2005 og að uppbygging þess tæki
um 2-3 ár. Kostnaðaráætlun er sett fram í lok skýrslunnar og þar er gert ráð fyrir að
uppbygging Miðgarðs kosti 100 milljónir en að uppbygging menningarhúss á Sauðárkróki
kosti 361,9 milljónir, þá er gert ráð fyrir að hlutur ríkisins yrði líklega 60% af heildarkostnaði
og kostnaður sveitarfélagsins því alls 184,7 milljónir fyrir bæði menningarhúsin (Áskell
Heiðar Ásgeirsson, 2004, bls. 13-14).
Í lok ágúst 2004 var haldinn þriðji fundur með menntamálaráðuneytinu um
menningarhús, þar kemur fátt fram annað en að fulltrúar ráðuneytisins ítreka að málinu verði
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hraðað innan ráðuneytisins og að nú sé kominn tími til að leggja skýrslu fyrir
menntamálaráðherra svo hægt sé að undirbúa samning (Nefnd menntamálaráðuneytisins og
sveitarfélagsins Skagafjarðar um menningarhús, 2004b).
Frá október 2004 og fram í maí 2005 er fjallað um uppbyggingu menningarhússins
Miðgarðs í fundargerðum Byggðaráðs Skagafjarðar, en ekki kemur fram hvað er rætt en
greinilegt er að verið er að undibúa samninginn um uppbygginguna við ríkið. Á þessum tíma
er ekkert rætt um menningarhús á Sauðárkróki og virðist vera sem hér hafi verið ákveðið að
einbeita sér að uppbyggingu Miðgarðs þó svo að engar ástæður þess efnis komi fram aðrar en
að í skýrslu um menningarhús í Skagafirði er ljóst að gert er ráð fyrir að einfaldara sé að byrja
á Miðgarði þar sem teikningar geti legið fyrir fyrr en við menningarhús á Sauðárkróki og að
uppbygging menningarhúss á Sauðárkróki væri kostnaðarsamara verk en uppbygging
Miðgarðs (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2004, bls. 13-14).
Þann 28. júní árið 2005 var undirritaður samningur milli menntamálaráðuneytisins og
sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps um uppbyggingu og endurbætur á
Menningarhúsinu Miðgarði. Í þessum samningi kemur fram að ráðuneytið eigi að borga 60%
af heildarkostnaði og sveitarfélögin borgi 40% miðað við að heildarkostnaður fari aldrei upp
fyrir 100 milljónir (Menntamálaráðuneytið, Skagafjörður, & Akrahreppur, Samkomulag
menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps vegna
uppbyggingar menningarhúss í Skagafirði, 2005, pp. 1-2). Gert var ráð fyrir að framkvæmdir
hefðust strax um haustið sama ár og að þeim yrði lokið um vor 2006. Verkið fór þó ekki í
útboð fyrr en vorið 2006. Samningurinn er í megindráttum um fjármögnun uppbyggingar
Miðgarðs en eftir uppbyggingu er fjármögnun reksturs og viðhalds í höndum sveitarfélagsins
Skagafjarðar og Akrahrepps og fjárhagslega á þeirra ábyrgð (Menntamálaráðuneytið,
Skagafjörður, & Akrahreppur, Samkomulag menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins
Skagafjarðar og Akrahrepps vegna uppbyggingar menningarhúss í Skagafirði, 2005, pp. 1-2).
Vísað er í skýrsluna Menningarhús í Skagafirði, útfærslur og áætlanir, maí 2004 og sagt að
Miðgarður eigi að verða vettvangur menningarstarfsemi í Skagafirði í samræmi við þá
skýrslu. Íbúar á svæðinu og nágrannasveitarfélög eiga að hafa afnotarétt af húsinu sem eru í
samræmi við nýtingarstefnu. Í samningnum kemur fram að leyfi sé til að semja við þriðja
aðila ef vilji sé til að tengja starfsemi Miðgarðs við aðra starfsemi s.s. „gisti-, veitinga eða
ráðstefnuþjónustu, safnastarfssemi eða öðru þess háttar“ (Menntamálaráðuneytið,
Skagafjörður, & Akrahreppur, Samkomulag menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins
Skagafjarðar og Akrahrepps vegna uppbyggingar menningarhúss í Skagafirði, 2005, p. 2).
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Snemma í nóvember 2005 var haldinn kynningarfundur um menningarhús í Miðgarði.
Miðað við fréttatilkynningu á vef sveitarfélagsins Skagafjarðar var almenn sátt á fundinum
um útfærslu uppbyggingarinnar og einungis nokkrar athugasemdir komu fram (Sveitarfélagið
Skagafjörður, 2005). Í grein sem sveitarstjórnarfulltrúinn Gunnar Bragi Sveinsson ritar seinna
sama mánuð og er birt á vef sveitarfélagsins Skagafjarðar kemur fram annað sjónarmið. Hann
heldur því fram að það sé ekki almenn sátt um uppbygginguna og að það hafi komið fram á
fundinum. Í greininni kemur fram að Gunnar Bragi hefur áhyggjur af fjármögnun við
uppbyggingu Miðgarðs og harmar að ákveðið hafi verið að fara fyrst í framkvæmdir við
Miðgarð en ekki í uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki sem hann telur liggja meira á.
Hann segir að ákveðið hafi verið að fara fyrst í uppbyggingu á Miðgarði þar sem legið hafi á
að fara í viðhaldsframkvæmdir. Gunnar Bragi rekur ýmsa þætti sem hann telur illa unna í
sambandi við uppbyggingu Miðgarðs. Hann telur að hönnun á endurbótunum geri ráð fyrir
miklu fjármagni sem sveitarfélagið eigi ekki til, m.a. megi nefna glerhýsi sem eigi að rísa yfir
inngangi Miðgarðs sem þjóni engum tilgangi nema að fegra húsið, en glerhýsið segir Gunnar
Bragi að kosti 18 milljónir króna. Hann leggur áherslu á að þar sem uppbygging Miðgarðs
verði mjög kostnaðarsöm geti sveitarfélagið ekki lagst í uppbyggingu annara verkefna sem
nauðsynlega þurfi að fara í, eins og að kaupa bíl fyrir fatlaða og að efla félagsstarf ungra og
hinna eldri (Gunnar Bragi Sveinsson, 2005).
4.1.3.3. Ný sveitarstjórn – ný stefna 2006 - 2008
Ekkert var fjallað um menningarhúsin innan Byggðaráðs frá febrúar 2005 fyrr en í júní 2006.
Þá er tilkynnt um opnun tilboða en tvö tilboð bárust, annað upp á rúmar 160 milljónir og hitt
upp á rúmar 113 milljónir, en áætlað kostnaðarverð var 107 milljónir (Eignarsjóður
Skagafjarðar, 2006a) og samningurinn við ríkið gerði ráð fyrir að ríkið borgaði 60% af
kostnaði miðað við að hann færi ekki yfir 100 milljónir (Menntamálaráðuneytið,
Skagafjörður, & Akrahreppur, 2005). Hér verður að hafa í huga að sveitarstjórnarkosningar
voru í maí 2006 og þá tók Samfylking og Framsóknarflokkurinn við meirihluta af
Sjálfstæðisflokki og Vinstri hreyfingunni – grænu framboði, þannig hætti Gísli Gunnarsson
sem formaður byggðaráðs og Gunnar Bragi Sveinsson tók við, sá sami og ritaði greinina um
uppbyggingu menningarhús inn á vef sveitarfélagsins í nóvember árinu áður. Mánuði eftir að
tilboðin voru opnuð ákvað Eignarsjóður Skagafjarðar að hafna báðum tilboðum í
uppbyggingu Miðgarðs og samþykktu að endurmeta þyrfti framkvæmdina og óska eftir
viðræðum við Lambeyri ehf. sem er fyrirtækið sem bauð 113 milljónir í verkið í júní 2006
(Eignarsjóður Skagafjarðar, 2006b).
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Í september 2006 fóru fulltrúar Byggðaráðs Skagafjarðar, fulltrúar Akrahrepps og
sveitarstjóri Skagafjarðar á fund með fulltrúa menntamálaráðuneytisins. Erindi
sveitarfélagana var að kostnaður við uppbyggingu menningarhússins Miðgarðs var kominn
upp í 170 milljónir og óskað var eftir aukafjárveitingu frá menntamálaráðuneytinu. Fulltrúar
menntamálaráðuneytisins sögðu að ólíklegt væri að aukafjárveiting fengist og að uppbygging
Miðgarðs hefði farið langt fram úr upphaflegum hugmyndum ráðuneytisins og að ráðuneytið
vildi sjá hver staðan væri á menningarhúsi á Sauðárkróki. Fulltrúi Akrahrepps nefndi að
Miðgarður væri sameiningartákn í sameinuðu sveitarfélagi og væri miðstöð menningar í
hjarta sveitarfélagsins og spurði hvort ekki væri hægt að fá fjármagn frá áætluðu húsi á
Sauðárkróki til þess að fjármagna uppbyggingu í Miðgarði. Ráðuneytið taldi svo ekki vera
(Byggðaráð Skagafjarðar, Akrahreppur og menntamálaráðuneyti , 2006).
Miklar og heitar umræður um uppbyggingu Miðgarðs komu fram á fundi
sveitarstjórnar Skagafjarðar í lok september árið 2006 og var eftirfarandi bókun samþykkt:
„Í ljósi staðreynda um verulega aukinn framkvæmdakostnað frá upphaflegum áætlunum
samþykkir sveitarstjórn Skagafjarðar fyrir sitt leyti að fresta framkvæmdum við
Miðgarð um sinn og taka verkefnið til gagngerrar endurskoðunar á næstu vikum.
Sveitarstjóra og tæknideild er falið í samvinnu við hönnuði að leita leiða til að ná niður
kostnaði við framkvæmdina án þess að í nokkru verði slegið af kröfum um gæði
hússins sem menningarmiðstöðvar með áherslu á tónlistarflutning af ýmsum toga. Við
þessa athugun verði við það miðað að heildarframlag sveitarfélagsins Skagafjarðar
verði sem næst upphaflegri viðmiðun. Allri hönnunarvinnu verði lokið um mánaðarmót
október/nóvember n.k. þannig að hægt verði að ganga frá samningum um verkið eða
einstaka verkþætti og framkvæmdir geti hafist á þessu ári.“ (Sveitarstjórn Skagafjarðar,
2006)
Gunnar Bragi Sveinnson og Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir (2006) skrifuðu grein um
uppbyggingu Miðgarðs sem var birt á heimasíðu sveitarfélagsins í október 2006. Samkvæmt
greininni var ýmsu ábótavant við upphaflegu útboðsgögnin. Tilboðin hljómuðu upp á 110
milljónir til 160 milljónir en eins og áður sagði var 60% hlutdeild ríkisins miðuð við að
heildarupphæð verksins yrði ekki hærri en 100 milljónir. Þegar nánar var að gáð kom í ljós að
útboðsgögnin voru ekki nægilega vel unnin og því var öllum tilboðum hafnað og ákveðið að
vinna nánar í útboðsgögnunum. Þegar útboðsgögnin höfðu verið umreiknuð kom í ljós að
ekki hafði verið gert ráð fyrir eins miklum útgjöldum og raun bar vitni og var því hlutur
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sveitarfélagsins kominn úr 33 milljónum í 75-90 milljónir (Gunnar Bragi Sveinsson, Gréta
Sjöfn Guðmundsdóttir, 2006). Hafa ber hér í huga að þegar samkomulagið við
menntamálaráðuneytið um uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði var undirritað var ekki
sami meirihluti í sveitarstjórn og þegar útboðsgögnin voru skoðuð síðar. Nýr meirihluti stóð í
þeirri meiningu að útboðið hefði verið illa unnið en gamli meirihlutinn vildi meina að svo
hefði ekki verið.
Í október 2006 var gerður verksamningur við Lambeyri ehf. um uppbyggingu
Miðgarðs út frá breytingum á hönnun og í samræmi við upphaflegt tilboð, samningurinn var
upp á rúmar 72 milljónir króna (Byggðaráð Skagafjarðar, 2006). Þá hafði heildarkostnaðurinn
verið lækkaður niður úr 100 milljónum með því að taka út ýmsa kostnaðarliði s.s. lyftu,
endurgerð á efri hæð hússins og glerhýsi yfir útganginum. Þannig átti að lágmarka kostnað
sveitarfélagsins við uppbyggingu Miðgarðs.
Reglugerð um félagsheimilið Miðgarð var undirrituð í desember 2006. Hún er tveggja
blaðsíðna skjal í 10 greinum þar sem fram kemur kosning í stjórn, eignarhlutföll,
rekstarstuðningur og fleira sem snýr að rekstri hússins. Fram kemur að samþykkt var að
hlutur eigenda myndi rýrna eða aukast í samræmi við framlag þeirra til uppbyggingar og
viðhalds hússins en eins og áður hefur komið fram eru eigendur fjórir, sveitarfélagið
Skagafjörður á 75%, Akrahreppur á 15%, Karlakórinn Heimir á 5% og Kvenfélag
Seyluhrepps á 5%. Rekstarstuðningur við Miðgarð er tvískipur á milli sveitarfélagsins
Skagafjarðar sem greiðir 83% og Akrahrepps sem greiðir 17% og sitja fulltrúar þeirra í stjórn
Miðgarðs en Karlakórinn Heimir og Kvenfélag Seyluhrepps eiga ekki fulltrúa í stjórn
(Sveitarfélagið Skagafjörður, Akrahreppur, karlakórinn Heimir og kvenfélag Seyluhrepps,
2006).
Í framhaldi af ofangreindri umræðu virðist lítið hafa verið fjallað um Miðgarð í
nefndum sveitarfélagsins Skagafjarðar eftir þetta þar sem uppbygging hússins var hafin og
búið var að semja við verktaka. Í janúar árið 2007 er hins vegar ítrekað á fundi Menningarog kynningarnefndar Skagafjarðar að mikilvægt sé að halda viðræðum áfram við
menntamálaráðuneytið um menningarhús á Sauðárkróki (Menningar- og kynningarnefnd
Skagafjarðar, 2007). Áfram var fjallað um stöðu verksins á fundum Byggingarnefndar
menningarhússins Miðgarðs í janúar 2007 og þar ítrekað að verkið hafi verið komið langt
fram úr kostnaðaráætlun og beðið um að áfram verði haldið með viðræður við
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menntamálaráðuneytið um aukna aðkomu að fjármögnun verksins (Byggingarnefnd
menningarhússins Miðgarðs, 2007a).
Byggingarnefnd menningarhússins Miðgarðs fundaði í desember 2007 og þar er
nokkuð sérstakt að sjá að nánast allir þeir liðir sem ákveðið var að skera niður til þess að
minnka kostnað við uppbyggingu Miðgarðs voru teknir inn aftur. Akrahreppur býðst til þess
að fjármagna algerlega glerhýsi yfir innganginum sem ákveðið hafði verið að sleppa. Einnig
er ákveðið að setja upp lyftu í húsinu sem hætt hafði verið við og að leggjast í endurbætur á
efri hæð hússins sem einnig höfðu verið teknar af dagskrá. Endurbæturnar eiga að vera unnar
í samvinnu við Karlakórinn Heimi og býðst hann til að leggja fram vinnu til þess að sú
uppbygging geti átt sér stað (Byggingarnefnd menningarhússins Miðgarðs, 2007b).
Gísli Gunnarsson fyrrverandi formaður sveitarstjórnar sem skrifaði á sínum tíma undir
samninginn um Miðgarð við menntamálaráðuneytið reifar málið í pistli á veftímaritinu
skagafjordur.com í byrjun ágúst 2008 (Gísli Gunnarsson, 2008). Þar segir hann að nýr
meirihluti hafi sýnt fljótlega eftir kosningar að hann hefði engan áhuga á því að fylgja eftir
þeirri vinnu sem lagt hafði verið í misserin á undan og gert allt til að tefja málið. Einnig
kemur fram í grein Gísla að samþykkt hafi verið á sveitarstjórnarfundi 15. janúar 2008 að
Akrahreppur myndi standa undir kostnaði á glerhýsinu þar sem sveitarfélagið Skagafjörður
hafi hætt við þá framkvæmd og að Akrahreppur hafi verið ósáttur og því ákveðið að fara
þessa leið. Einnig kemur fram að þegið hafi verið boð Karlakórsins Heimis að koma að
uppbyggingu á efri hæð Miðgarðs (Gísli Gunnarsson, 2008).
Ljóst er að miklar deilur stóðu um byggingu og framkvæmdir við Miðgarð. Þessar
deilur og ýmsar aðrar tafir urðu til þess að Miðgarður var ekki opnaður sumarið 2006 eins og
áætlað var, heldur í apríl 2009. Eftir miklar umræður í Byggðaráði og samningaviðræður við
menntamálaráðuneytið var veitt aukafjárveiting frá menntamálaráðuneytinu upp á 30
milljónir í verkið. Á fundi Byggingarnefndar menningarhússins Miðgarðs í mars 2008 kemur
fram að áætlaður heildarkostnaður verði um 100 milljónir eins og upphaflega var áætlað
þegar samið var við ríkið en ekki 72 milljónir eins og samið var um við verktaka í október
2006. Nú þegar sé kostnaður verktaka orðinn 78 milljónir, enn er þónokkuð eftir af verkinu
og ekki er fjallað um áætlaðan opnunardag (Byggingarnefnd Menningarhússins Miðgarðs,
2008).

38

4.1.3.4. Menningarhús á Sauðárkróki 2008
Umræður um menningarhús á Sauðárkróki voru teknar upp í Byggðaráði í apríl 2008 en þá
hafði upprunalegu hugmyndinni verið breytt og gert var ráð fyrir að menningarhúsið tengdist
Árskóla á Sauðárkróki en ekki Safnahúsi Skagfirðinga eins og áður (Byggðaráð Skagafjarðar,
2008a). Áfram var fjallað um málið í menningar- og kynningarnefnd og í maí sama ár var
eftirfarandi tillaga samþykkt í byggðaráði „Lagt er til að væntanlegt menningarhús á
Sauðárkróki rísi norðan nýrrar viðbyggingar við Árskóla með tengibyggingu milli skóla og
menningarhúss. Með því er ætlunin að nýta sem best báðar byggingarnar og skapa skóla- og
menningarstarfi bestu fáanlegu aðstöðu“. Í framhaldi af þessu var óskað eftir viðræðum við
menntamálaráðuneytið um uppbyggingu menningarhússins á þessum grunni (Byggðaráð
Skagafjarðar, 2008b).
Í lok maí 2008 var fundað í sveitarstjórn Skagafjarðar, þar var m.a. fjallað um
uppbyggingu menningarhúss við Árskóla. Þar kemur fram að ýmis málefni varðandi
uppbyggingu menningarhúss við Árskóla voru umdeild. Sú gagnrýni sem þar kemur frá
minnihluta er margvísleg og snýr að plássi á skólalóð, bílastæðamálum, samnýtingaráhrifum,
minnkun íþróttasvæðis vegna uppbyggingarinnar, fjármögnun og rekstrarformi (Sveitarstjórn
Skagafjarðar, 2008).
Hér fyrir neðan má sjá mynd af upprunalegum hugmyndum að uppbyggingu
menningarhúss við Safnahús Skagfirðinga. Þessar myndir voru fengnar frá Áskeli Heiðari
Ásgeirssyni, sviðsstjóra markaðs- og þróunarsviðs og starfsmanns menningar- og
kynningarnefndar. Þessar myndir eru dagsettar 24. apríl 2006.
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Mynd 4 - Menningarhús við Safnahús Skagfirðinga á Sauðárkróki. Hugmyndir frá apríl 2006. Mynd fengin hjá
Áskeli Heiðari Áskelssyni september 2009.

Næsta mynd sýnir síðan hugmyndir að nýju menningarhúsi við Árskóla, þessar myndir eru
þær sem fylgdu tillögunni sem kynnt var á fundi sveitarstjórnar í lok maí.

Mynd 5 - Menningarhús við Árskóla á Sauðárkróki. Hugmyndir frá maí 2008. Mynd fengin hjá Áskeli Heiðari
Áskelssyni september 2009
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Ljóst er á þessum myndum að menningarhúsið við Árskóla var mun stærri hugmynd og
kostnaðarsamari en menningarhúsið við Safnahús Skagfirðinga. Í kynningu Áskels Heiðars
Ásgeirssonar sem hann flutti á fundi Byggðaráðs Skagafjarðar í byrjun maí 2008 kemur fram
að upphaflega var menningarhúsinu við Safnahús Skagfirðinga ætlað að þjóna sem bókasafn,
skjalasafn, byggðasafn, fræðasetur, upplýsingamiðstöð, tómstundahús og sýningarsalur
listasafns en í nýjum tillögum er bætt við að í menningarhúsi við Árskóla eigi einnig að vera
tónlistarskóli, hátíðarsalur og salur sem nýtist til fyrirlestra, leikhúss og kvikmyndasýninga
(Byggðaráð Skagafjarðar, 2008b).
Byggingarnefnd Árskóla og menningarhúss fundaði í ágúst og þar kemur fram að
beðið er eftir fundi við menntamálaráðuneytið og að samningavinna um teikningar á húsinu
séu að hefjast (Byggingarnefnd Árskóla og menningarhúss, 2008a). Í fundargerð frá lok
október kemur fram að verkinu hefur verið frestað, menntamálaráðuneytinu líst vel á
hugmyndir en ekki sé hægt að gera ráð fyrir framkvæmdum í fjárlögum 2009 „og núverandi
efnahagsástand skapar óvissu varðandi verkefnið í heild“ (Byggingarnefnd Árskóla og
menningarhúss, 2008b). Í fundargerðinni kemur einnig fram að uppbygging
menningarhússins kalli á aðalskipulagsbreytingu. Þetta er það síðasta sem má finna um
uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki og ljóst að erfitt verður að fá fjárveitingu í
uppbyggingu hússins á meðan efnahagsástand Íslands batnar ekki. Það má því telja ólíklegt
að framkvæmdir hefjist við menningarhúsið í bráð.
4.1.3.5. Opnun menningarhússins Miðgarðs 2009
Í fundargerð frá Byggingarnefnd menningarhússins Miðgarðs frá því í lok janúar 2009 kemur
fram að þegar hafi verið eytt 176 milljónum í uppbyggingu Miðgarðs og það þurfi auka 40
milljónir til þess að klára verkið. Þar að auki vanti 15 milljónir í búnað og húsgögn og aðrar
15 milljónir í að klára húsið að utan. Þar er sem sagt gert ráð fyrir kostnaði upp á 246
milljónir í heildina, en ekki 100 milljónir eins og lagt var upp með í byrjun (Byggingarnefnd
menningarhússins Miðgarðs, 2009). Þarna sést að kostnaður sveitarfélagana er orðinn
gríðarlegur þar sem ríkið lagði upp með að borga 60 milljónir og lagði síðan auka 30
milljónir í verkið. Ríkið borgar því 90 milljónir af 246, þannig að eftir standa 156 milljónir.
Ef miðað er við reglugerð um Miðgarð er gert ráð fyrir að sveitarfélagið Skagafjörður greiði
83% af kostnaði við húsið og Akrahreppur greiði 17% (Sveitarfélagið Skagafjörður,
Akrahreppur, karlakórinn Heimir og kvenfélag Seyluhrepps, 2006), þá er hlutur Skagafjarðar
orðinn 129.5 milljónir og hlutur Akrahrepps 26.5 milljónir. 129.5 milljónir í hlut
sveitarfélagsins Skagafjarðar er gríðarlegt fjármagn þar sem gert var upphaflega ráð fyrir að
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verkið kostaði 100 milljónir og þar af myndi sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur
greiða saman 40 milljónir. Hlutur Skagafjarðar hefði því verið 33 milljónir en ekki 129.5
milljónir eins og raunin varð. Hér fyrir neðan sjást þessar tölur settar inn í töflu. Reyndar er í
þessu dæmi ekki tekið tillit til aukakostnaðar Akrahrepps vegna glerhýsisins, en áætlaður
kostnaður við byggingu þess var 18 milljónir og var kostnaði vegna glerhýsisins haldið utan
við reikningshald annarrar uppbyggingar hússins.

Endanlegur

Samtals

Ríkið

Sv. Skagafjörður

Akrahreppur

246

90

129.5

26.5

100

60

33

7

146

30

96.5

19.5

kostnaður
Upphafleg
áætlun
Mismunur

Tafla 3 - Kostnaður greiðenda vegna uppbyggingar menningarhússins Miðgarðs

Mjög sérstakt verður að teljast að engin viðbrögð við þessum aukakostnaði er að sjá í
fundargögnum sveitarstjórnar frá þessu tímabili en eins og áður sagði var áætlaður
heildarkostnaður uppbyggingar Miðgarðs áætlaður 100 milljónir af byggingarnefnd
menningarhússins Miðgarðs í mars 2008. Í september 2008 í fundargerð sömu nefndar er
áætlaður heildarkostnaður orðinn 110 milljónir, engin fundargerð er síðan fyrr en í janúar
2009 en þar var eins og áður sagði áætlaður kostnaður kominn upp í 246 milljónir
Auglýst var eftir resktraraðilum fyrir menningarhúsið Miðgarð snemma árs 2009 þar segir:
„Rekstraraðili og eigendur munu vinna eftir sameiginlegri stefnumótun um
starfsemi menningarhússins Miðgarðs þar sem markmið eru sett um dagskrá,
markhópa og markaðssetningu hússins. Í samningi aðila verður kveðið á um
gagnkvæm réttindi og skyldur“ (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2009).
Ekki náðust samningar við neinn rekstraraðila til frambúðar strax en gert var
samkomulag til eins árs um tímabundinn rekstur. Í október árið 2009 var loks gengið frá
endanlegum samningi til þriggja ára við sömu aðila. Restraraðili Miðgarðs heitir Videosport
ehf. en félagið rekur einnig bensínstöð, hótel og tvo veitingastaði á Sauðárkróki.
Menningarhúsið Miðgarður opnaði með formlegri athöfn 26. apríl 2009 og í
september 2009 voru lögð fram drög að nýtingaráætlun fyrir Miðgarð í menningar- og
kynningarnefnd, þar sem ákveðið var að leggja drögin fyrir eigendur. Í nýtingaráætluninni
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stendur: „þessu skjali er ætlað að vera leiðarljós varðandi starfsemi í menningarhúsinu
Miðgarði frá september 2009“ og er því um stefnu hússins að ræða.
Nýtingaráætlunin var samþykkt í lok október 2009 (Sveitarfélagið Skagafjörður,
Akrahreppur, kvenfélag Seyluhrepps, karlakórinn Heimir og Videosport, 2009), hún er
nokkuð stutt, einungis tvær blaðsíður og þar kemur fram hver megintilgangur hússins er og
eins og segir í upphafi skjalsins þá skal það notast sem leiðarljós. Hvergi stendur í skjalinu að
áætlunina þurfi að endurskoða reglulega heldur virðist skjalið frekar hafa þann tilgang að
rekstraraðili viti hver afstaða sveitarfélagsins er varðandi nýtingu á húsinu. Í
nýtingaráætluninni koma fram nokkur markmið eins og að stefnt skuli að því að „í Miðgarði
verði lífleg menningardagskrá allt árið um kring“, „stefnt skal að því að aðilar á borð við
Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslensku Óperuna, Sinfóníuhljómveit Norðurlands o.fl. komi fram
í húsinu með reglulegu millibili“, „sérstaka áherslu skal leggja á nýtingu barna og ungmenna
á húsinu“. Í nýtingarstefnunni koma hins vegar ekki fram neinar leiðir að markmiðunum eða
aðgerðir ef markmið nást ekki sem er nokkuð sérstakt í ljósi þess að engar áætlanir eru uppi
um endurskoðun nýtingarstefnunnar eftir ákveðinn tíma s.s. eitt ár. Þetta gæti leitt til þess að
sú vinna sem fór í að gera nýtingarstefnunna verði ekki nýtt sem skyldi ef enginn þarf að líta
á skjalið aftur eftir undirritun.

4.1.4. Rekstur menningarhússins Miðgarðs og staða þess í dag
4.1.4.1. Nýting og rekstur fram að breytingum
Fyrir breytingarnar á Miðgarði var húsið rekið sem hvert annað félagsheimili í
sveitarfélaginu. Þá var rekstur í raun allur í höndum sveitarfélagsins, en eini starfsmaður
hússins var húsvörður. Til að byrja með gekk rekstur félagsheimilisins Miðgarðs mjög vel.
Sveitarfélögin Akrahreppur og Seyluhreppur lögðu til fjármagn til þess að byggja húsið en
síðan var það rekið fyrir sjálfsaflafé. Þar sem félagasamtök stóðu á bak við uppbyggingu
hússins komu þau mikið að rekstrinum til að byrja með til dæmis má nefna að þegar haldin
voru böll var gæsla í höndum félagsmanna sem sjálfboðaliðar. Þannig var launakostnaður
nánast enginn. Síðar hættu félagasamtökin að vinna í húsinu sem sjálfboðaliðar. Þetta varð til
þess að launakostnaður varð mikill og húsið hætti að bera sig eins vel. Það hafði einnig mikil
áhrif á rekstur hússins þegar sveitaböllunum fór að fækka (Sigurjón Ingimarsson, munnleg
heimild, 16.10.2009).
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Miðgarður var nýttur í gegnum tíðina undir mismunandi starfsemi, þar var hefðbundin
félagsheimilastarfsemi svo sem fermingarveislur, þorrablót, böll og aðrar samkomur. En
húsið var einnig nýtt á tímabili í daglega starfsemi. Þar var íþróttakennsla, almenn kennsla,
bókasafn, hreppsnefndarfundir, kóræfingar og fleira, en öll þessi starfsemi var lögð niður
fyrir eða við sameiningu sveitarfélaganna árið 1998 nema kóræfingarnar sem eru enn haldnar
í Miðgarði (Sigurjón Ingimarsson, munnleg heimild, 16.10.2009).
Í fundargerð húsnefndar Miðgarðs frá febrúar 1999 kemur fram að nauðsynlegt sé að
fara í mikla viðhaldsvinnu á húsinu til þess að það geti verið áfram starfhæft. Þá hljómar
viðhalds verkefnaskrá fyrir árið 1999 upp á tæpar 6 milljónir króna. En húsnefnd leggur
áherslu á að enn bíði önnur kostnaðarsöm verkefni sem þurfi að leggjast í á næstu árum
(Húsnefnd Miðgarðs, 1999).
Starfssemi og þjónusta Miðgarðs var ekki markaðssett á þessum árum þó svo að um
og eftir 1990 hafi það komið til umræðu og að mati Sigurjóns Ingimarssonar sem var
formaður húsnefndar á þessum árum telji í dag að hefði verið full ástæða til þess að
markaðssetja það (Sigurjón Ingimarsson, munnleg heimild, 16.10.2009).
Í skýrslu formanns húsnefndar frá 11. maí 2001 kemur fram að rekstur Miðgarðs hafi
verið erfiður síðustu árin og skilað tapi á hverju ári frá 1997 til ársins 2000 þrátt fyrir að
framlög eigenda hafi ávallt jafnað skuldina á milli ára. Hér fyrir neðan er tafla sem sýnir
rekstrarhalla Miðgarðs frá 1997-2000 (Sigurjón Ingimarsson, 2001)
Ár

1997

1998

1999

2000

Rekstrartap

-880.000,-

-513.000,-

-2.279.000,-

-3.887.000,-

Tafla 4 - Rekstartap félagsheimilisins Miðgarðs árin 1997-2000

Það er því ljóst að rekstur Miðgarðs stóð ekki mjög vel á þeim tíma sem hugmyndir
um uppbyggingu hans komu fyrst fram. Í skýrslu formannsins kemur einnig fram að helsta
tekjulind félagsheimilisins, sveitaböllin, séu í uppnámi þar sem sýslumaður hafi bannað að
böll með 16 ára aldurstakmarki verði haldin í Miðgarði. Þetta taldi formaður húsnefndar
Miðgarðs óréttlátt og kemur fram í skýrslunni að þessi ákvörðun hafi verið kærð til
dómsmálaráðherra. Í skýrslunni kemur fram að formaður húsnefndar leggur til að ríkissjóður
komi að uppbyggingu hússins þar sem það sé aðalsamkomuhúsið fyrir stórt svæði (Sigurjón
Ingimarsson, 2001).
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Í ársreikningum sem höfundi tókst að komast yfir (2000, 2003-2006) kemur einnig
fram að húsið hefur í raun ekki staðið undir rekstri. Í töflunni hér að neðan er tekið saman:
tekjur alls, tekjur án styrkja frá sveitarfélaginu Skagafirði og Akrahreppi og gjöld. Þessar
tölur eru úr samantekt í ársreikningi 2006 (Félagsheimilið Miðgarður. Ársreikningar 2006).
2003

2004

2005

2006

Meðaltal ´03-6

Tekjur alls

9.459.321,-

10.148.649,-

8.515.967,-

7.433.619,-

8.889.389,-

Tekjur án

7.299.683,-

7.597.945,-

6.215.628,-

6.083.619,-

6.799.219,-

Gjöld alls

10.219.532,-

10.613.698,-

7.426.266,-

6.437.001,-

8.674.125.-

Hagnaður án

-2.919.849.-

-3.015.753,-

-1.210.640,-

-353.382,-

-1.874.906,-

-760.211,-

-465.049,-

1.089.699,-

966.618,-

215.264,-

styrkja

styrkja
Hagnaður
með styrkjum
Tafla 5 - Hagnaður af rekstri félagsheimilisins Miðgarðs 2003-2006

Ef litið er til tekna án styrkja sést að töluverður samdráttur varð á hagnaði af starfsemi
Miðgarðs árin 2005 og 2006. Húsinu var síðan lokað 2007 og var engin starfsemi þar fyrr en í
apríl 2009. Árið 2004 virðast tekjur án styrkja hafa náð hámarki á þessum árum, samt skilar
reksturinn ekki hagnaði þrátt fyrir styrki frá sveitarfélögunum. Hér má því velta fyrir sér
hvers vegna heimamenn vildu halda húsinu við og breyta því. Hver var hagnaður
heimamanna af uppbyggingu Miðgarðs? Hér hlýtur því að koma til einhver annar tilgangur
fyrir samfélagið en fjárhagslegur. Þar sem áætluð framtíðarstarfsemi í húsinu eru
tónlistarviðburðir og ráðstefnur, má gera ráð fyrir að hugsunin sé að slík starfsemi hafi meira
menningarlegt gildi fyrir íbúa í samfélaginu.
4.1.4.2. Breytingar
Ákveðið hafði verið að menningarhúsið Miðgarður ætti að rísa sem tónlistar- og
ráðstefnuhús. Hlutverk hússins hafði því breyst nokkuð þar sem helsta tekjulind hússins hafði
verið af miðasölu inn á sveitaböll. Í nýrri nýtingarstefnu er gert ráð fyrir að ekki séu almenn
böll í menningarhúsinu Miðgarði nema í tengslum við aðra viðburði í húsinu (Sveitarfélagið
Skagafjörður, Akrahreppur, kvenfélag Seyluhrepps, karlakórinn Heimir og Videosport,
2009). Ef litið er til þeirra breytinga sem varð á innviðum hússins þá sést að innra skipulagi
hússins var ekki mikið breytt, en gert var mikið í að bæta hljómburð hússins og var allt
hljóðrými salarins endurhannað. Einnig var aðgengi fyrir fatlaða bætt til muna. Efri hæð
hússins nýttist áður mest sem geymsla og æfingaraðstaða fyrir Karlakórinn Heimi og
Rökkurkórinn en nú hefur því rými verið breytt í minni stofur, þar er einnig veitingaaðstaða
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og sýning til heiðurs Stefáni Íslandi söngvara og söngkennara sem var skagfirskur að
uppruna. Á milli hæða hefur verið sett lyfta sem áður var ekki til staðar. Hún er í glerstokki
sem var byggður utan við húsið nálægt aðalinnganginum þar sem byggt var glerhýsi.
Ýmislegt innan hússins þarfnaðist viðhalds og endurgerðar s.s. gólfefni, eldhúsaðstaða,
raflögn, hitalögn og salerni, en allt slíkt var lagað og gert upp. Húsið er hið glæsilegasta í dag
og rúmar 300 manns í sæti, en stólarnir í salnum eru lausir svo hægt sé að nýta salinn sem
dansgólf. Enn eru eftir endurbætur á ytra útliti hússins en þær endurbætur voru ekki inni í
útboði um endurbætur á Miðgarði.
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4.2. Félagsheimili í Skagafirði
Sveitarfélagið Skagafjörður er ungt sveitarfélag og varð til árið 1998 við sameiningu margra
sveitarfélaga á svæðinu. Við þessa sameiningu eignaðist sveitarfélagið 9 félagsheimili en í
Akrahreppi er einnig eitt félagsheimili. Á myndinni hér fyrir neðan má sjá dreifingu þessara
félagsheimila.

Mynd 6 - Félagsheimili í Skagafirði

Græni liturinn á myndinni sýnir sveitarfélagið Skagafjörð og fjólubláa svæðið er
Akrahreppur. Eins og sést á myndinni má líta svo á að í Skagafirði séu 10 félagsheimili, af
þeim teljast 9 þeirra til sveitarfélagsins Skagafjarðar. Á myndinni sést einnig að mörg þessara
félagsheimilla eru mjög nálægt bæði Sauðárkróki og Varmahlíð og þjóna því ef til vill ekki
hlutverki félagsheimilis eins sterkt eins og félagsheimili í jaðri sveitarfélagsins þar sem langt
er í næsta samkomuhús.
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Í upphafi rannsóknar var ætlunin að hafa hér kafla sem væri eins konar úttekt á
félagsheimilunum og út frá þeirri úttekt að taka upplýsta ákvörðun um mögulega framtíð
félagsheimilanna í Skagafirði. Við nánari rannsókn á efninu kom í ljós að slík úttekt og
framtíðarsýn var unnin af Hring, atvinnuþróunarfélagi Skagafjarðar hf. fyrir sveitarfélagið
Skagafjörð árið 2000. Skýrsla þessi telur tæplega 30 blaðsíður þar sem farið er yfir stöðu
félagsheimilanna og lagðar til tillögur að breyttu rekstrarformi þeirra. Grunnurinn í tillögum
Hrings felst í því að selja 5 af félagsheimilinum. Til þess að salan sé framkvæmanleg þyrfti
að stofna einkahlutafélag utan um félagsheimilin þar sem eigendur að hverju félagsheimili
eru oftast fleiri en tveir.
Nokkuð merkilegt er að sveitarfélagið Skagafjörður fékk þarna fyrirtæki til þess að
vinna úttektina fyrir sig en fæstar tillagnanna sem þar eru settar fram hafa komið til
framkvæmda.
Hér verður fjallað lauslega um aðstæður hvers félagsheimilis en skýslan er hér sett
sem viðauki við ritgerðina og nánari lýsingu á eignarhlutum, aðstæðum og öðru er hægt að
lesa í skýrslunni. Aðstæður félagsheimilanna hafa lítið breyst á þeim tíma sem liðinn er frá
gerð úttektar Hrings en þau voru áður öll rekin með húsnefnd eða húsverði. Í dag eru tvö
þeirra rekin af rekstraraðilum sem fá styrk frá sveitarfélaginu sem greiðir föst gjöld eins og
fasteignagjöld, rafmagn og hita eins og húsnefndirnar fá annarsstaðar. Ef húsnefndin ákveður
að ráða húsvörð verður nefndin sjálf að greiða launakostnaðinn. Þannig hefur sveitarfélagið í
raun ekkert að gera með rekstur félagsheimilanna þó svo að þau séu eign þess og að
sveitarfélagið greiði talsverðar fjárhæðir í viðhald og grunnkostnað á rekstri þessara eigna.
Eins og áður sagði þá hefur Miðgarði verið breytt í menningarhús en tilgangur hinna
félagsheimilanna er enn sá sami. Rekstraraðilum og húsnefndum er ekki gert að skila inn
rekstraráætlun eða öðrum skjölum um markvisst starf. Félagsheimilin eru ekki markaðssett á
beinan hátt fyrir utan stutta lýsingu á aðstæðum þeirra og þjónustu á ferðaþjónustuvef
sveitarfélagins Skagafjarðar http://www.visitskagafjordur.is/ .
Við vinnslu skýrslu Hrings, atvinnuþróunarfélags Skagafjarðar hf. var leitað álits
margra aðila um hver framtíð félagheimilanna ætti að vera. Í svörunum koma fram margar
áhugaverðar tillögur, en tillögurnar ganga út á sértækar aðgerðir fyrir hvert félagsheimili.
Félagsheimilið Árgarður stendur innarlega í vestanverðum Skagafirði í fyrrum
Lýtingsstaðahreppi. Húsið var vígt árið 1974. Árgarður getur tekið rúmlega 100 manns í sæti,
þar er eldhús, svið, dansgólf, búningsaðstaða og gistileyfi fyrir 20 manns (Sveitarfélagið
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Skagafjörður, 2008). Hugmyndir og tækifæri sem koma fram í skýrslu Hrings um
félagsheimilin snúa að mestu leyti um að nota húsnæðið fyrir ferðaþjónustu þar sem það sé
nálægt Jökulsánum þar sem flúðasiglingar eru vinsælar og Mælifellshnjúk sem er vinsæll til
fjallgöngu. Árgarður er eitt af þeim félagsheimilum sem Hringur lagði til að yrði selt en það
hefur ekki verið gert.
Félagsheimilið Bifröst sendur að Skagfirðingabraut 2 á Sauðárkróki. Það var byggt
árið 1925, en Ungmennafélagið Tindastóll átti frumkvæði að byggingunni og myndaði
hlutafélag um byggingu þess ásamt kaupmönnum á svæðinu (Pétur Hannesson, Eysteinn
Bjarnason og Páll S. Jónsson, 1925). Ári síðar var byggður klefi fyrir kvikmyndasýningavél
við húsið og var húsið mikið notað sem leik- og kvikmyndahús (Unnar Ingvarsson og Gísli
Þór Ólafsson, 2009, bls. 31). Upphaflega var húsið bárujárnsklætt timburhús en þegar húsinu
var breytt og það stækkað á árunum 1952-53 var húsið einnig múrhúðað (Helgi Rafn
Traustason og Björn Guðnason, 1973).
Árið 2002 voru sett föst sæti í Bifröst og er það einungis notað í dag sem leik- og
kvikmyndahús (Unnar Ingvarsson og Gísli Þór Ólafsson, 2009, bls. 31). Í gegnum tíðina var
oft rætt um nauðsyn þess að byggja nýtt félagsheimili á Sauðárkróki þar sem aðstaðan í
Bifröst væri bæði of lítil og ófullnægjandi. Í janúar 1973 var send beiðni til
menntamálaráðherra um byggingu nýs félagsheimilis og var þá búið að teikna hús árið 1968
sem öll aðildarfélögin voru sammála um og átti húsið að rísa á Faxatorgi á Sauðárkróki
(Helgi Rafn Traustason og Björn Guðnason, 1973). Ekkert varð þó úr byggingu þess húss.
Snemma árs 1980 var búið að vinna teikningar að nýju húsi og sótt var um lóð á
Áshildarholtshæð, sem stendur við suðurjaðar Sauðárkróks, til byggingarnefndar og fór málið
fyrir skipulagsnefnd ríkisins sem vísaði málinu aftur í hérað. Ekkert varð af þessari byggingu
(Hilmir Jóhannesson, 1980a) (Hilmir Jóhannesson, 1980b). Árið 1985 vann tæknideild
Sauðárkróksbæjar fimm tillögur að stækkun Bifrastar en þar velta þeir fyrir sér þríþættu
hlutverki hússins sem dansleikjahús, kvikmyndahús og leikhús og leggja til meðal annars að
byggður verði annar salur þannig að einn salur þjóni dansleikjahaldi og annar leik- og
kvikmyndasýningum (Tæknideild Sauðárkróksbæjar, 1985). Ekkert varð úr þessari stækkun.
Það má því líta á tillögur um byggingu menningarhúss á Sauðárkróki sem rökræna þróun í
framhaldi af löngu ferli misheppnaðra tilrauna til að byggja nýtt samkomuhús á Sauðárkróki.
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Bifröst virðist þó vera eina félagsheimilið þar sem tillögur Hrings um breytingar hafa
verið framkvæmdar. Þar sem Hringur lagði til að húsinu yrði breytt í leik- og kvikmyndahús
með föstum hallandi sætum (Hringur hf., 2000, bls. 9 og 25).
Uppbygging félagsheimilis Rípurhrepps hófst árið 1955. Húsið getur tekið 110 manns
í sæti og þar er gistileyfi fyrir allt að 20 manns. Í félagsheimilinu er salur, takmörkuð
búningsaðstaða, svið, dansgólf og veitingaleyfi (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2008). Í skýrslu
Hrings um félagsheimilin koma fram fáar hugmyndir og tækifæri fyrir félagsheimilin en þar
eru þrjár tillögur sem snúa allar að ferðaþjónustu. Félagsheimili Rípurhrepps er eitt af þeim
félagheimilum sem Hringur lagði til að ætti að selja en það hefur ekki verið gert og rekstri
þess hefur ekki verið breytt.
Höfðaborg stendur á Hofsósi í austanverðum Skagafirði, en bygging þess hófst árið
1957. Félagsheimilið Höfðaborg getur tekið um 250 manns í sæti, þar er stór salur og tveir
minni salir, eldhús, svið, búningsaðstaða, dansgólf, sturtuaðstaða og veitingaleyfi
(Sveitarfélagið Skagafjörður, 2008). Í skýrslu Hrings um félagsheimilin er ekki að finna
beinar tillögur að breytingum á rekstri Höfðaborg einungis bent á tækifæri sem felast í
aukinni nýtingu hússins til ferðaþjónustu og sparnað sem myndi hljótast af því að samnýta
starfskrafta húsvarðar í félagsheimilinu og í grunnskólanum á Hofsósi sem stendur nærri
(Hringur hf., 2000, bls. 10-11 og 25-26).
Félagsheimilið Ketilás stendur í Fljótum í austanverðum Skagafirði, húsið var byggt
árið 1926 og stækkað árið 1954 og aftur árið 1958. Félagsheimilið Ketilás getur tekið 150
manns í sæti, þar er einnig eldhús, hljómsveitarpallur og dansgólf (Sveitarfélagið
Skagafjörður, 2008). Staða Ketiláss er nokkuð sérstök þar sem byggð í Fljótum er mjög
afskekkt. Í skýrslu Hrings segir að húsið sé lítið nýtt og ástand þess sé frekar slæmt. Í viðtali
við Áskel Heiðar Ásgeirsson (munnleg heimild, 14.10.2009) sviðsstjóra markaðs- og
þróunarsviðs Skagafjarðar kom fram að heimamenn í Fljótum hugsa mjög vel um Ketilás og
eru jafnvel tilbúnir til að leggja fram gjafavinnu til þess að viðhalda því. Það er álit Áskells
Heiðars að ástæða sé til þess að halda í þau félagsheimili sem eru fjærst kjarnanum í
sveitarfélaginu (Sauðárkróki) líkt og Ketilás. Það er hins vegar álit Hrings að heppilegast sé
að selja Ketilás (Hringur hf., 2000, bls. 25).
Félagsheimilið Ljósheimar stendur á landi Sjávarborgar rétt utan við Sauðárkrók.
Húsið var byggt á árunum 1984-1992 og er 343m2 (Hjalti Pálsson, 1999, bls. 188).
Félagsheimilið Ljósheimar getur tekið 100 manns í sæti, þar er dansgólf, eldhús, salur og
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herbergi á efri hæð. Ljósheimar er rekið af einkaaðila sem býður upp á hvers konar
veitingaþjónustu fyrir hópa, þar er veitingaleyfi og gistileyfi fyrir allt að 70 manns
(Sveitarfélagið Skagafjörður, 2008). Í dag hefur sveitarfélagið Skagafjörður samið við
rekstraraðila um rekstur hússins, mjög svipað og gert var í tilfelli Miðgarðs. Þá greiðir
sveitarfélagið fyrir allan grunnkostnað á húsinu, s.s. hita og rafmagn en rekstaraðilinn þarf að
standa sjálfur undir rekstri á allri starfsemi í húsinu. Hringur lagði ekki til neinar breytingar á
rekstri Ljósheima en sagði að ef Bifröst yrði breytt þannig að þar yrðu föst hallandi sæti
myndi notkun Ljósheima líklegast aukast. Þar yrðu haldnar minni veislur, erfidrykkjur og
fleira sem ekki yrði þá haldið í Bifröst (Hringur hf., 2000, bls. 25).
Félagsheimilið Melsgil var byggt á árunum 1942-1944 og stendur í vestanverðum
firðinum fyrir honum miðjum í fyrrum Staðarhreppi. Félagsheimilið stendur nokkuð nálægt
Miðgarði í Varmahlíð en þar á milli eru um það bil 12 kílómetrar. Eftir að Miðgarður var
byggður árið 1967 féll dansleikjahald í Melsgili nánast alveg niður en húsið hefur verið notað
fyrir afmæli, ættarmót, brúðkaup, þorrablót og fleira í þeim dúr (Hjalti Pálsson, 2001, bls. 2324). Félagsheimilið Melsgil getur tekið 100 manns í sæti, þar er eldhús, dansgólf, svið,
búningsaðstaða og gistileyfi fyrir allt að 20 manns (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2008). Í
skýrslu Hrings er lagt til Melsgil verði selt (Hringur hf., 2000, bls. 25).
Félagsheimilið Skagasel stendur yst í vestanverðum Skagafirði, á Skaga. Húsið var
byggt á árunum 1981-1987 og er steinsteypt 298m2 hús. Félagsheimilið Skagasel getur tekið
150-160 manns í sæti í stórum sal en einnig er annar minni salur í húsinu. Í stærri salnum er
hljómsveitarpallur og dansgólf en húsið er einnig með eldhús, snyrtingar og sturtuaðstöðu.
Húsið hefur veitingaleyfi og gistiaðstöðu fyrir allt að 20 manns (Sveitarfélagið Skagafjörður,
2008). Í skýrslu Hrings um félagsheimilin í Skagafirði er lagt til að Skagasel verði selt.
Útfrá þessari umræðu Hrings og því fjármagni sem sveitarfélagið hlýtur að hafa greitt
fyrir úttektina er nokkuð skrítið að ekki hafi verið unnið meira eftir úttektinni og þeim
tillögum sem þar koma fram, þó svo að tekið hafi verið tillit til þeirra í einstökum tilfellum. Í
samantekt í lok skýrslunnar kemur afstaða Hrings mjög sterkt fram, þar segir:
„Félagsheimilin standa mjög illa fjárhagslega. Í núverandi skipulagi er
rekstrargrundvöllur þeirra mjög erfiður. Miðað við tekjumyndun er rekstarkostnaður
hár og skuldir safnast upp. Skipulag er óskilvirkt og eftirlit af hálfu sveitarstjórnar
hefur verið mjög lélegt, sérstaklega á það við um Bifröst. Þá er eignarhald óljóst þar
sem ýmis félög hafa hætt starfsemi og önnur aldrei lagt neitt til rekstrarkostnaðar.
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Ábyrgð er víða óljós, þar sem ekki hafa verið ráðnir neinir umsjónarmenn eftir
sameiningu sveitarfélaganna. Of háum fjármunum er varið til reksturs á vannýttu
húsnæði. Þeir fjármunir gætu aukið og bætt menningarstarf ef þeim væri varið á annan
hátt. Það væri þeim aðilum til framdráttar sem standa að menningar- og félagsstarfi í
Skagafirði að hluti þeirra fjármuna sem fara í rekstur félagsheimilanna í dag fari
frekar í uppbyggingu á starfinu.
Óþarfi að reka níu félagsheimili í Skagafirði og getur ekki verið íbúum Skagafjarðar
til hagsbóta til framtíðar. Ákvarðanir þarf að taka í framhaldi af þeirri vinnu sem lögð
hefur verið í þessa úttekt“ (Hringur hf., 2000, bls. 27).

Málið fór í gegn um stjórnkerfið og er úttektin tekin fyrst fyrir á fundi menningar-,
íþrótta og æskulýðsnefndar í lok nóvember árið 2000 (Menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd
Skagafjarðar, 2000), stuttu eftir útgáfu skýrslunnar. Þá er fjallað um öll félagsheimilin saman
eða eitt í einu á nánast öllum fundum nefndarinnar á árinu 2001 og um vorið 2002 var ekki
komin niðurstaða um öll félagsheimilin en þó var algjörlega hætt að fjalla um þau eftir
stjórnarskipti í sveitarstjórn Skagafjarðar í maí 2002.
Nokkuð ljóst er að erfitt er að leggja til eina lausn á nýtingu félagsheimilanna, sú
tillaga sem Hringur kom fram með á sínum tíma felst í einni heildrænni lausn. Þar sem
myndað er einkahlutafélag utan um öll húsin, þau sem eru minnst notuð seld og þá væri hægt
að búa til heildræna stefnumótun fyrir hin húsin þar sem hægt væri að samnýta starfskrafta
húsvarða og annað slíkt. Af þessu hefur ekki orðið og það virðist vera mat manna sem starfa
við menningarmál á svæðinu að það sé ekki hægt að tala um eina lausn fyrir öll
félagsheimilin (Guðrún Helgadóttir, munnleg heimild 13.10.2009, Áskell Heiðar Ásgeirsson,
munnleg heimild 14.10.2009, Guðrún Brynleifsdóttir, munnleg heimild 12.11.2009.). Nánar
er fjallað um afstöðu þeirra til félagsheimilanna í kaflanum 5.5. Hugmyndir viðmælenda um
framtíð félagsheimilanna.
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4.3. Menningarpólitískt umhverfi – nefndir, ráð og gildandi samningar
Til þess að skoða pólitískar ákvarðanir um framtíð menningarhúsa og félagsheimilanna,
greina hvernig tengsl opinbers valds og fjárveitinga til listalífs er í Skagafirði og hvort sú
stefna sem birtist í uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði sé þjónandi er nauðsynlegt að
vita hvaða stofnanir og samningar standa að baki húsunum. Í raun er um að ræða þrjár megin
stofnanir, menningarráð Norðurlands vestra, menningar- og kynningarnefnd Skagafjarðar og
markaðs- og þróunarsvið Skagafjarðar. Hér fyrir neðan er fjallað nánar um hverja þessa
stofnun og þá samninga sem þær stofnanir hafa gert sem hafa áhrif á uppbyggingu og
framtíðarstarfsemi menningarhúsa í Skagafirði.

4.3.1. Menningarráð Norðurlands vestra
Menningarráð Norðurlands vestra var stofnað árið 2004 á ársþingi samtaka sveitarfélaga á
Norðurlandi vestra (SSNV) (Menningarráð Norðurlands vestra, 2005, p. 5). Kosið er í ráðið
annað hvert ár, ráðið er skipað fimm fulltrúum, fjórir þeirra eru kosnir á ársþingi SSNV, einn
frá Húnaþingi vestra, einn frá Austur Húnavatnssýslu, tveir frá Skagafirði og fimmti
fulltrúinn er skipaður af stjórn SSNV (Menningarráð Norðurlands vestra, 2007, p. 1).
Í samþykktum menningarráðsins stendur að „félaginu er heimilt að gera
þjónustusamninga við fyrirtæki, félög og einstaklinga á svæðinu um að annast skilgreind
verkefni á vegum ráðsins“. Menningarráðið auglýsir opinberlega eftir umsóknum um styrki,
en það hefur til umráða fjármagn frá aðildarsveitarfélögum SSNV og ríkinu samkvæmt
Menningarsamningi ríkisins og SSNV (Menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og
SSNV, 2007). Við ákvörðun um úthlutun er litið til gæða verkefna og fjölbreytni
(Menningarráð Norðurlands vestra, 2007). Menningarráði er ekki ætlað að standa undir
rekstrarkostnaði eða stofnkostnaði við mjög viðamikil verkefni og heildarstyrkupphæð verður
aldrei meiri en 50% af heildarkostnaði verkefnis (Menningarráð Norðurlands vestra, 2005, p.
6).
Það má því líta svo á að menningarhúsið Miðgarður og önnur félagsheimili gætu sótt
styrki til Menningarráðsins fyrir einstök verkefni en að rekstarkostnaður húsanna komi ekki
til með að verða styrktur af ráðinu.
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4.3.1.2. Samningar og skýrslur menningarráðsins
4.3.1.2.1. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um
menningarmál
Samningurinn var gerður árið 2007 milli menntamálaráðuneytisins, samgönguráðuneytisins
og samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og staðfestur af fjármálaráðuneytinu
(Menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og SSNV, 2007). Markmið samningsins var að
gera stuðning við menningarmál á svæðinu markvissari og samræmdari og að auka samstarf
sveitarfélaganna á svæðinu um menningarmál. Í samningnum er starfsemi Menningarráðs
Norðurlands vestra og stuðningi við það lýst.
Í þriðju grein samningsins er stuðningi ríkisins við menningarmál á svæðinu lýst en
þar kemur fram að samningurinn nái ekki til framlaga til stofnstyrkja
(Menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og SSNV, 2007, p. 1), enda var gerður
sérsamningur við ríkið um uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði. Menningarhúsin eru
ekki nefnd sérstaklega í samningnum og engin önnur ákvæði hafa áhrif á rekstur þeirra.
4.3.1.2.2. Samþykktir Menningarráðs Norðurlands vestra 2007
Samþykktirnar voru unnar af Menningarráði Norðurlands vestra og samþykktar á ársþingi
SSNV í ágúst 2007. Samþykktirnar lýsa starfsemi og uppbyggingu Menningarráðsins
(Menningarráð Norðurlands vestra, 2007, p. 2). Í samþykktunum kemur ekki fram neitt
ákvæði sem hefur áhrif á stefnu menningarhúsa í Skagafirði.
Eins og áður sagði hefur Menningarráðið ekki málefni menningarhússins Miðgarðs á
sínum snærum en húsið gæti sótt um styrki til ráðsins fyrir einstök verkefni. Ekki er fjallað
um rökstuðning fyrir styrkveitingum í skjalinu.
4.3.1.2.3. Samningur um samstarf ríkis og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um
menningarmál 2007
Samningurinn var gerður á milli menntamálaráðuneytisins, samgönguráðuneytisins, SSNV og
staðfestur af fjármálaráðuneytinu. Í samningnum er fjallað um Menningarráð Norðurlands
vestra og ríkisframlag til menningarmála sem er tvíþætt, annars vegar er veitt fé til einstakra
verkefna og hins vegar er veitt mótframlag til reksturs menningarráðsins
(Menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og SSNV, 2007, pp. 1-3).
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Í samningi SSNV við ríkið um menningarmál eru talin upp atriði sem nota á sem
viðmið við afgreiðslu umsókna, þau eru eftirfarandi:
-

„efla samstarf

-

efla menningartengda ferðaþjónustu og styðja sérstaklega við verkefni sem
laðað geta að ferðamenn

-

efla starfsemi á sviði sagnahefðar

-

styðja við menningarhátíðir og viðburði í því skyni að auka menningarlega
fjölbreytni

-

auka stuðning við menningarstarf ungs og aldraðs fólks“
(Menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og SSNV, 2007, p. 2)

Athyglisvert er að ríkið skuli setja inn skilyrði fyrir úthlutun inn í samninginn og stýra þannig
þeirri stefnu sem er í menningarráðinu.
4.3.1.2.4. Stefna sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um sameiginlegt starf að
menningarmálum
Stefnan var unnin af Menningarráði Norðurlands vestra með athugasemdum og ábendingum
frá sveitarstjórnarmönnum og forstöðumönnum menningarstofnana á Norðurlandi vestra.
Hún var lögð fyrir ársþing SSNV og samþykkt árið 2005. Litið var svo á við gerð stefnunar
að hún væri nauðsynleg forsenda menningarsamnings við ríkið (Menningarráð Norðurlands
vestra, 2005, p. 3).
Í stefnunni kemur fram að „öflug menningarstarfsemi sé mikilvægur þáttur í því að
skapa góð atvinnu- og búsetuskilyrði á svæðinu“ (Menningarráð Norðurlands vestra, 2005, p.
4). Líta má á að verið sé að vísa til þess að menning sé skilyrði fyrir byggðaþróun á
landsbyggðinni og er því menning orðin þjónandi byggðaþróun í því samhengi. Þessi stefna
sést einnig síðar í skýrslunni þar sem sagt er að menningarsjóður skuli styrkja verkefni sem
styðja við atvinnuuppbyggingu, fræðslu og kynningu (Menningarráð Norðurlands vestra,
2005, p. 6). Ekki er nefnt sérstaklega hvort sú kynning snúi að því að kynna menningu innan
svæðisins eða að kynna menningu út á við til að efla ferðaþjónustu.
Fjallað er um aðbúnað fyrir menningarstarfsemi í sérkafla í stefnunni. Hafa ber í huga
að stefnan er unnin áður en samningur var gerður við ríkið um uppbyggingu Miðgarðs.
Stefnan er ekki stýrandi fyrir Miðgarð sérstaklega en þar er lagt upp með þá hugmynd að nýta
megi félagsheimili á svæðinu sem „sameiginlegan vettvang fyrir listafólk, gestavinnustofur
55

og sýningarstofur um lengri eða skemmri tíma“ (Menningarráð Norðurlands vestra, 2005, p.
12). Þetta er ekki hægt að sjá í framkvæmd í Miðgarði þar sem húsið hefur ekki verið nýtt í
þess konar starfssemi.

4.3.2. Menningar- og kynningarnefnd Skagafjarðar
Menningar- og kynningarnefnd Skagafjarðar er nefnd á vegum sveitarstjórnar Skagafjarðar. Í
september árið 2009 var nefndin skipuð þremur fulltrúum úr sveitarstjórn sem var pólitískt
kjörin. Menningar- og kynningarnefnd 2006-2010 er þannig skipuð:
•

Formaður, Samfylkingu. Prófessor í ferðamálafræði.

•

Varaformaður, Framsóknarflokki. Viðskiptafræðingur.

•

Nefndarmaður, Sjálfstæðisflokki. Bóndi.

Ef litið er til starfa þessara þriggja fulltrúa þá sést að fulltrúarnir eru; prófessor í
ferðamálafræði, viðskiptafræðingur og bóndi. Það má ekki líta svo á að höfundur telji þetta
fólk óhæft til að fjalla um menningarmál en það hlýtur að vakna upp sú spurning um hvaða
hag fólk með þennan bakgrunn sér af því að stykja menningu. Er menningin eða listin sett í
forgang þar sem listrænt frelsi er haft að leiðarljósi eða er menningin þjónandi öðrum þáttum
s.s. ferðamálum á svæðinu eða byggðaþróun? Þessi grunur um að menningin sé þarna sett í
þjónandi hlutverk er einnig styrktur þegar nafn nefndarinnar er skoðað: menningar- og
kynningarnefnd. Er stuðningur við menningarmál til þess að kynna svæðið? Í
hlutverkalýsingu nefndarinnar segir að nefndin sjái um kynningarmál sveitarfélagsins en þar
stendur einnig að nefndin eigi að sjá almennt um menningarmál í sveitarfélaginu
(Sveitarfélagið Skagafjörður, 2006). Af þessu má álykta að sveitarfélagið líti svo á að þessir
málaflokkar séu nátengdir. Starfsmaður menningar- og kynningarnefndar er einnig sviðsstjóri
Markaðs- og þróunarsviðs Skagafjarðar.

4.3.2. Markaðs- og þróunarsvið Skagafjarðar
Markaðs- og þróunarsvið Skagafjarðar hefur mjög víðtækt starfssvið en einungis tvo
starfsmenn. Sviðinu er ætlað að sjá um upplýsingamál, atvinnumál, markaðsmál,
kynningarmál og menningarmál. Innan starfssviðs þess felst m.a. umsjón með heimasíðu
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sveitarfélagsins og samstarf við hin ýmsu félög (Sveitarfélagið Skagafjörður, ekkert ártal (sótt
2009)).
Sviðsstjóri er Áskell Heiðar Ásgeirsson og starfssvið hans er mjög víðtækt, ýmisleg
mál koma inn á hans borð og hann nær lítið að vinna að einstökum verkefnum, framtíðarsýn
og stefnumótun. Dagsdaglega koma mörg málefni inn á borð Áskells Heiðars og snýst starf
hans um að sinna þeim en þau snúa ekki einungis að menningarmálum eins og segir hér fyrir
ofan í lýsingu á starfssviði Markaðs- og þróunarsviðs (Áskell Heiðar Ásgeirsson munnleg
heimild, 14.10.2009).
Guðrún Brynleifsdóttir er verkefnastjóri innan sviðsins og var hún fyrst ráðin inn
þegar hún var að vinna að verkefni sem kallast Matarkista Skagafjarðar. Hennar starf helgast
nánast eingöngu af menningar- og ferðaþjónustutengdum málum (Guðrún Brynleifsdóttir
munnleg heimild, 12.11.2009).
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5. Niðurstöður viðtalsrannsóknar
5.1. Viðhorf eigenda menningarhússins Miðgarðs til þess
Eigendur Miðgarðs eru eins og áður sagði fjórir. Kvenfélag Seyluhrepps á 5% eignarhlut í
menningarhúsinu Miðgarði og ræddi rannsakandi við Elínu Sæmundsdóttur formann
félagsins. Karlakórinn Heimir á einnig 5% eignarhlut í menningarhúsinu Miðgarði og fulltrúi
hans var Jón Sigurðsson formaður kórsins. Akrahreppur á 15% eignarhlut í menningarhúsinu
Miðgarði og ræddi rannsakandi við Agnar Gunnarsson hreppstjóra. Sveitarfélagið
Skagafjörður á langstærstan hlut í menningarhúsinu Miðgarði eða 75%, rætt var við Guðrúnu
Helgadóttur, formann menningar- og kynningarnefndar sem fulltrúa sveitarfélagsins.
Spurningaramminn fyrir þennan hóp var eftirfarandi:
1. Hvaða skoðun hefur þú á uppbyggingu Miðgarðs sem menningarhúss?
a. Fannst þér uppbyggingin takast vel?
b. Hvernig upplifðir þú aðkomu ______________ að uppbyggingunni?
2. Hvert telur þú að gildi menningarhússins Miðgarðs sé?
a. Hefur uppbygging hússins áhrif á listalíf og/eða samfélagið í Skagafirði?
3. Að þínu mati, hver ætti að borga fyrir starfsemina í Miðgarði?
4. Hvernig ætti rekstrarfyrirkomulag Miðgarðs að vera að þínu mati?
a. Hvernig eiga eigendur að koma að rekstrinum?
b. Hver á ábyrgð og vald rekstraraðila að vera að ykkar mati?
c. Hver er ábyrgð og vald eigenda?
5. Hvað finnst þér um að það fyrirkomulag að hafa utanaðkomandi rekstraraðila með
eigin rekstur?
a. Á að vera listrænn stjórnandi?
b. Ættu eigendur að reka Miðgarð sjálfir og hafa rekstaraðila í vinnu hjá sér?
6. Hvaða skoðun hefur þú á breyttum tilgangi hússins úr félagsheimili í
menningarhús/tónlistar- og ráðstefnuhús?
7. Hvernig telur þú að best sé að reka menningarhúsið Miðgarð?
a. Hvernig starfsemi myndir þú vilja sjá þar?
8. Ef þú kæmir að stefnumótun fyrir menningarhúsið Miðgarð, hvað finndist þér vera
mikilvægt að leggja áherslu á?
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Allir eigendur Miðgarðs voru ánægðir og jákvæðir gangvart uppbyggingu hússins, þá telur
Agnar Gunnarsson, fulltrúi Akrahrepps að uppbygging Miðgarðs hafi verið „skynsamleg
ákvörðun“ (Agnar Gunnarsson, munnleg heimild, 17.11.2009). Jóni Sigurðssyni, fulltrúa
karlakórsins Heimis „finnst það mjög gott framtak“ (Jón Sigurðsson, munnleg heimild,
14.10.2009). Guðrún Helgadóttir, formaður menningar- og kynningarnefndar Skagafjarðar
taldi að uppbygging Miðgarðs hefði verið „nauðsynleg þróun“ (Guðrún Helgadóttir, munnleg
heimild, 13.10.2009).
Þá töldu allir eigendur menningarhússins Miðgarðs að uppbygging hans hefði mikið
gildi fyrir samfélagið, þá sagði Elín Sæmundsdóttir, formaður kvenfélags Seyluhrepps að
uppbyggingin væri „góð lyftistöng fyrir samfélagið“ (Elín Sæmundsdóttir, munnleg heimild,
04.11.2009). Guðrún Helgadóttir talaði um félagslegt gildi Miðgarðs, þar sem margir íbúar
hefðu miklar tilfinningar til hússins og tengdu það mörgum góðum minningum. Hún lagði
einnig áherslu á að það þyrfti að klára framkvæmdir á húsinu að utan og þá yrði Miðgarður
aftur „augasteinninn okkar“ (Guðrún Helgadóttir, munnleg heimild, 13.10.2009).
Það er því ljóst að allir eigendur eru mjög ánægðir með uppbygginguna og telja að
uppbyggingin hafi verði nauðsynleg. Nokkuð merkilegt er hins vegar að skoða svör eigenda
þegar kemur að rekstri hússins. Flestir eigendanna myndu vilja sjá annað rekstrarform á
húsinu en er í dag, það er að hafa starfsmann á launum í Miðgarði en ekki rekstraraðila.
Eigendurnir telja hins vegar að sú leið sé ekki raunhæf vegna fjárhags. Það sé of dýrt að hafa
starfsmann líkt og listrænan stjórnanda og því er sú leið valin að bjóða rekstur hússins út til
einkaaðila. Sveitarfélagið Skagafjörður sker sig þó úr að þessu leyti og virðist vera mjög
ánægðt með það rekstrarfyrirkomulag sem komið hefur verið á og segir Guðrún „Ég sé ekki
að það væri húsinu til framdráttar að eigendurnir væru stöðugt að skipta sér af daglegum
rekstri, það er miklu eðlilegra að [...] stóra myndin sé teiknuð upp og svo einhver
framkvæmdaraðili fenginn til þess að fylla upp í hana“ (Guðrún Helgadóttir, munnleg
heimild, 13.10.2009). Hún segir einnig að starfsemi Miðgarðs verði líklega aldrei svo
umfangsmikil að hún beri starf listræns stjórnanda.
Í upphafi uppbyggingar menningarhússins Miðgarðs var ákveðið að húsið skyldi vera
fyrst og fremst tónlistarhús. Rannsakandi spurði fulltrúa eigenda hvað þeir myndu vilja leggja
áherslu á í stefnumótun fyrir húsið. Í þeirri umræðu kom hugtakið „menningarlegt“ nokkrum
sinnum við sögu, það er að það ættu ekki að vera „16 ára böll“ í menningarhúsinu Miðgarði
heldur einhverskonar „menningarleg“ starfsemi. Agnar Gunnarsson, oddviti Akrahrepps
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(munnleg heimild, 17.11.2009) lagði áherslu á viðhald hússins, að húsið þyrfti að vera í
þannig ástandi „að okkur langi sem oftast að fara þangað“. Hann vildi líka að dagskráin væri
blanda af „hámenningu“ sem væri ekki endilega alltaf vinsæl og öðrum atburðum sem myndu
fylla húsið þó svo að þeir væru „kannski ekkert sérlega menningarlegir“. Agnar lagði mikla
áherslu á að húsið væri tónlistarhús en að það væri einnig gaman að sjá þar leiksýningar þar
sem aðstaða til leiksýninga væri mjög góð. Þau ummæli má einnig sjá hjá Guðrúnu
Helgadóttur (munnleg heimild, 13.10.2009) formanni menningar- og kynningarnefndar
Skagafjarðar þar sem hún leggur áherslu á að húsið sé fyrst og fremst tónlistarhús en að það
gefi einnig möguleika á leiklistarstarfsemi og ráðstefnuhaldi. Elín Sæmundsdóttir formaður
kvenfélags Seyluhrepps vill leggja áherslu á fjölbreytta notkun hússins, þó svo að það henti
vel til tónlistarflutnings þá eigi að markaðssetja húsið út frá fjölbreyttri notkun og að húsið
henti mjög vel til funda og ráðstefnuhalds (Elín Sæmundsdóttir, munnleg heimild,
04.11.2009).

5.2. Viðhorf fyrrum og núverandi rekstaraðila Miðgarðs til menningarhússins
Rætt var við Sigurjón Ingimarsson sem var í húsnefnd og starfaði einnig hluta þess tímabils
sem húsnefndarformaður Miðgarðs frá árunum 1986-2005. Spurningarammi viðtalsins var
eftirfarandi:
1. Hvernig var Miðgarður rekinn fyrir uppbyggingu og hvernig fannst þér það
rekstrarfyrirkomulag henta húsinu?
2. Hvernig var aðkoma eigenda að rekstri hússins?
3. Hvaða skoðun hefur þú á uppbyggingu Miðgarðs sem menningarhús?
a. Fannst þér uppbyggingin takast vel?
4. Hvert telur þú að gildi menningarhússins Miðgarðs sé?
a. Hefur uppbygging hússins áhrif á listalíf og/eða samfélagið í Skagafirði?
5. Hvaða skoðun hefur þú á breyttum tilgangi hússins úr félagsheimili í
menningarhús/tónlistar- og ráðstefnuhús?
6. Hvernig telur þú að best sé að reka menningarhúsið Miðgarð?
a. Hvernig starfsemi myndir þú vilja sjá þar?
b. Hvernig ættu útboðsgögn/upplýsingar til þeirra sem vilja reka Miðgarð að líta
út?
c. Hvernig á stjórnskipulagi hússins að vera háttað að þínu mati?
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7. Ef þú kæmir að stefnumótun fyrir menningarhúsið Miðgarð, hvað finndist þér vera
mikilvægt að leggja áherslu á?
Sigurjón (munnleg heimild, 16.10.2009) er almennt mjög ánægður með uppbyggingu
Miðgarðs og lítur á það sem bót fyrir svæðið. Hann er þó gagnrýninn á undirbúning
uppbyggingar Miðgarðs og telur að það hefði þurft að huga mun fyrr að rekstrarfyrirkomulagi
Miðgarðs. Það komi niður á Miðgarði í dag að ekki hafi verið búið að semja við rekstraraðila
fyrr en eftir opnun hússins. Hann gagnrýndi einnig skipulag menningarhússins, vinnuaðstaða
í húsinu hefði verið mun betri ef húsið hefði verið byggt eins og ætlað var áður en að ný
sveitarstjórn tók við. Í þeim teikningum átti lyftan að vera innan í húsinu, hún hefði tengt
saman kjallara, eldhús og efri hæð og gert alla veitingasölu á efri hæðinni auðveldari en er nú
í dag þar sem lyftan var sett utan á húsið og nýtist því ekki eldhúsinu. Þessar breytingar voru
gerðar þegar ákveðið var að skera niður í uppbyggingu hússins, þá var hætt við að setja lyftu
inn í húsið. Seinna í byggingarferlinu var síðan ákveðið að lyftan skyldi sett í húsið en þá var
byggingin komin það langt á veg að ekki var hægt að setja lyftuna inn í húsið heldur varð að
byggja við húsið og lyftan sett í glerstokk utan á húsið norðan megin. Sigurjón segir „það er
mesti ágallinn á endurbótunum“.
Einnig var rætt var við Sigurpál Aðalsteinsson, núverandi rekstraraðila
menningarhússins Miðgarðs. Spurningarammi viðtalsins var eftirfarandi:
1. Hvaða skoðun hefur þú á uppbyggingu Miðgarðs sem menningarhús?
a. Fannst þér uppbyggingin takast vel?
2. Hvernig rekstrarform sérð þú fyrir þér að vera með í menningarhúsinu Miðgarði?
a. Hvernig starfsemi verður þú með?
b. Hvernig starfsemi sérðu fyrir þér í framtíðinni?
c. Eru einhverjir þættir sem hamla í dag að hægt sé að koma hugmyndum þínum
í verk?
d. Hver er ábyrgð og vald eigenda?
e. Hver á ábyrgð og vald rekstraraðila að vera að þínu mati?
3. Hvað finnst þér mikilvægt að leggja áherslu á í stefnu hússins?
a. Hvaða skoðun hefur þú á stefnu sveitarfélagsins gagnvart Miðgarði?
4. Hvert telur þú að gildi menningarhússins Miðgarðs sé?
a. Hefur uppbygging hússins áhrif á listalíf og/eða samfélagið í Skagafirði?
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5. Hvaða skoðun hefur þú á breyttum tilgangi hússins úr félagsheimili í
menningarhús/tónlistar- og ráðstefnuhús?
6. Hvernig á stjórnskipulag hússins að líta út að þínu mati?
Sigurpáll Aðalsteinsson (munnleg heimild, 14.10.2009) er jákvæður gagnvart
menningarhúsinu Miðgarði. Hann telur mikilvægt að hann fái góðan tíma til að þróa rekstur
Miðgarðs þar sem það muni taka nokkur ár að koma upp mikilli starfsemi í þar. Hann telur að
fólk eigi eftir að venjast nýju hlutverki Miðgarðs sem menningarhús en ekki sem ballstaður.
Hann er mjög sáttur við uppbygginguna að mestu leyti en að það séu þó gallar á
veitingasölunni á efri hæðinni þar sem hún sé hönnuð meira eins og móttaka á hóteli heldur
en bar. Þar sé erfitt að koma bjórkælum fyrir og að veitingasalan beri merki þess að ekki hafi
verið fengið álit sérfræðings í veitingasölu við hönnun hennar. Sigurpáll segir að það sé mikil
eftirspurn eftir aðstöðunni í Miðgarði og að verðskráin hjá þeim sé í þróun.

5.3. Hugmyndir aðila sem starfa við menningarmál á svæðinu til menningarhúsa
í Skagafirði
Rætt var við báða starfsmenn markaðs- og þróunarsviðs Skagafjarðar, Áskel Heiðar
Ásgeirsson og Guðrúnu Brynleifsdóttur. Spurningaramminn sem hafður var til hliðsjónar í
viðtölunum við þau var eftirfarandi:
1. Hver telur þú að sé uppruni hugmynda um uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði á
1. áratug þessarrar aldar?
2. Hvað finnst þér um aðkomu ríkisins að uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði?
3. Hvað finnst þér um undirbúning sveitarfélagsins Skagafjarðar að uppbyggingu
menningarhúsa í Skagafirði?
4. Hvaða rekstrarform telur þú að henti best Miðgarði?
a. Hver ætti ábyrgð og vald eigenda að vera?
b. Hver ætti ábyrgð og vald rekstraraðila að vera?
5. Hvernig á stjórnskipulag hússins að líta út að þínu mati?
6. Hvert telur þú að gildi menningarhússins Miðgarðs sé?
a. Hefur uppbygging hússins áhrif á listalíf og/eða samfélagið í Skagafirði?
7. Hvert telur þú að gildi menningarhúss á Sauðárkróki gæti verið ef það væri byggt í
dag?
a. Hefði uppbygging hússins áhrif á listalíf og/eða samfélagið í Skagafirði?
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Áskell Heiðar Ásgeirsson (munnleg heimild, 14.10.2009) hefur starfað hjá
sveitarfélaginu Skagafirði síðan í apríl 2003 og hefur komið mikið við sögu í framkvæmd
uppbyggingar Miðgarðs. Hann er almennt ánægður með uppbygginguna en er þó gagnrýninn
á eigin störf. Hann telur helsta gallann á undirbúningi að uppbyggingu menningarhúsa í
Skagafirði vera að það fór ekki mikill tími í að ræða almennt um menningarmál á svæðinu
áður en farið var í að skipuleggja hús undir menningarstarfsemi á svæðinu. Þegar Áskell
Heiðar lítur til baka segir hann að það hefði mátt fara meiri tími í slíka umræðu þar sem
stefna í menningarmálum hefði verið rædd og þá hvað menn vildu sjá í framtíðinni í
menningarmálum á svæðinu. Umræðan að hans sögn fór mjög fljótlega að snúast um hús en
það má ef til vill rekja til þess að frumkvæði að uppbyggingu þeirra kom frá ríkinu ásamt
vilyrði um styrk.
Guðrún Brynleifsdóttir er almennt ánægð með uppbyggingu Miðgarðs en hún hóf
störf hjá sveitarfélaginu Skagafirði skömmu fyrir opnun Miðgarðs og fékk það verkefni að
undirbúa opnunarhátíð hans. Það kom henni nokkuð á óvart hve mikið vantaði í húsið til þess
að það væri rekstrarhæft, almennir hlutir eins og ruslafötur voru ekki til staðar og kom það í
Guðrúnar hlut að panta slíkt (Guðrún Brynleifsdóttir munnleg heimild, 12.11.2009). Hún
sagði:
„Það hefði verið heppilegra og skynsamlegra að ráða rekstraraðila fyrir
opnunarhátíðina, jafnvel ári fyrr. Undirbúningsvinna og markaðssetning á slíku húsi
er mikilvæg og því hefði góður undirbúningstími verið æskilegur. Þar sem að
Miðgarður er ekki nýbyggt menningarhús hefur það forskot á önnur menningarhús
sem hafa verið reist frá grunni, margur hver viðburðahaldari beið í óþreyju eftir því að
húsið opnaði aftur. Sveitarfélagið hefði samt sem áður tekið þátt í opnunarhátíðinni,
þó að rekstraraðili hefði verið ráðinn fyrr.” (Guðrún Brynleifsdóttir munnleg heimild,
12.11.2009)
Áskell Heiðar nefndi einnig að gagnrýna mætti að ekki var fyrr farið að ræða um rekstur
hússins og það rekstrarform sem ætti að taka við þegar húsið væri tilbúið.
Áskell Heiðar og Guðrún voru bæði spurð um hvert gildi Miðgarðs væri að þeirra
mati. Áskell Heiðar sagði að Miðgarður ætti án efa eftir að hafa jákvæð áhrif á listalíf og
framboð á menningarstarfssemi í Skagafirði. En hann benti einnig á að Miðgarður var til fyrir
breytingar, þarna er ekki um nýbyggingu að ræða. Miðgarður hafði heilmikið hlutvert og sess
í hugum Skagfirðinga og að hans mati felast í því bæði styrkleikar og veikleikar. Í dag þurfi
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að endurskilgreina hlutverk Miðgarðs þar sem hann sé ekki lengur ballstaður heldur glæsilegt
tónlistarhús. Hann segir að Miðgarður eins og hann er í dag geti komið Skagafirði inn á
landakortið hjá farandssýningum sem fara um landið. Fyrir breytingarnar á Miðgarði hafi
svæðið ekki haft almennilega aðstöðu til þess að taka á móti stærri farandssýningum og
tónleikum. Ákveðin starfsemi verður áfram eins og hún var svo sem kórastarfsemi og
tónleikar tónlistarskóla Skagafjarðar en Áskell Heiðar segir einnig „ég er viss um að þetta
muni líka kalla á nýja starfsemi og efla menn til dáða“ (Áskell Heiðar Ásgeirsson munnleg
heimild 14.10.2009). Guðrún Brynleifsdóttir telur að uppbygging Miðgarðs eigi eftir að hafa
mjög góð áhrif á menningarlífið í Skagafirði.
Eins og áður sagði hefur ekki enn verið byggt menningarhús á Sauðárkróki eins og
hugmyndir voru uppi um. Áskell Heiðar telur að uppbygging menningarhúss á Sauðárkróki
myndi „lyfta þessu samfélagi upp“.
Einnig var rætt við Ingiberg Guðmundsson, menningarfulltrúa Norðurlands vestra en
hann hefur aðeins annað sjónarhorn á menningarmál í Skagafirði þar sem hann starfar á
Skagaströnd en starfssvæði hans nær þó yfir allt Norðurland vestra. Spurningaramminn sem
hafður var til hliðsjónar í viðtalinu við hann var eftirfarandi:
1. Hvert telur þú gildi uppbyggingar menningarhúsa í Skagafirði vera?
2. Hver er framtíð félagsheimila á Norðurlandi vestra?
3. Hversu vel er Norðurland vestra útbúið af húsnæði til menningarmála, þyrfti að þínu
mati að byggja aukið húsnæði fyrir lista- og menningarstarfsemi? Hversu vel er það
húsnæði sem til er nýtt?
4. Er mikilvægt að þínu mati að vinna að stefnumótun í menningarstofnunum
Norðurlands vestra?
5. Er hægt að hugsa stefnumótun fyrir menningarstofnanir á Norðurlandi vestra sem eina
heild?
6. Hvernig ætti að skipuleggja þjónustusvæði í menningarmálum á Norðurlandi að þínu
mati, út frá Norðurlandi öllu sem heild eða Norðurland- vestra eða hverja sýslu út af
fyrir sig, eða á annan hátt og þá hvernig?
7. Hversu vel þekkir þú til og hvaða skoðun hefur þú á undirbúningi og framkvæmd
sveitarfélagsins Skagafjarðar að uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði?
8. Getur Miðgarður að þínu mati þjónað öllu Norðurlandi vestra sem menningarhús?
9. Telur þú líklegt að íbúar í Húnavatnssýslunum muni sækja viðburði í Miðgarð?
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Eins og sést á spurningalistanum hér fyrir ofan var Ingibergur spurður víðtækt um
aðstöðu til menningarstarfsemi á Norðurlandi vestra. Starf Ingibergs Guðmundssonar snýr
ekki beint að rekstri Miðgarðs en hann þekkir vel til og hefur áhrif á menningarmál á
Norðurlandi vestra, spurður um Miðgarð sagði hann:
„Miðgarður getur vel þjónað öllu Norðurlandi vestra sem menningarhús þ.e. sem
sérhannað tónlistarhús en því lengra sem þú átt á staðinn þeim mun forvitnilegri þarf
viðburðurinn að vera. Þetta má hins vegar alls ekki skiljast svo að Miðgarður geti verið
eina menningarhúsið á svæðinu – að sjálfsögðu hafa t.d. félagsheimilin sitt mikilvæga
menningarlega hlutverk – hvert í sinni heimabyggð. En við þurfum ekki mörg
sérhönnuð tónlistarhús fyrir rúmlega sjö þúsund manna svæði, á því sviði er Miðgarður
alveg nóg“ (Ingibergur Guðmundsson munnleg heimild, 6.11.2009).

Ingibergur var spurður um afstöðu sína til aðstöðu til menningarstarfsemi á
Norðurlandi vestra og þá benti hann á að helst vantaði sýningaraðstöðu fyrir
myndlistarsýningar og annað slíkt. Hann leggur áherslu á að á svæðinu sé á tveimur stöðum
aðstaða fyrir aðkomu listamenn en það sem þurfi sé einhverskonar listasmiðja fyrir
heimamenn „þar sem fólk kæmi að úr mörgum listgreinum, deilir reynslu sinni, kemur með
nýjar hugmyndir og svo framvegis“. Ingibergur er ekki einn um þessar hugmyndir. Guðrún
Brynleifsdóttir (munnleg heimild, 12.11.2009) kom fram með álíka vangaveltur þar sem hún
segir að það vanti listamiðju þar sem fólk geti komið saman og ræktað sína list.

5.4. Hugmyndir viðmælenda um framtíð Miðgarðs og menningarhúss á
Sauðárkróki
Eigendur Miðgarðs eru flestir mjög varkárir í því að setja fram hugmyndir um framtíð
Miðgarðs. Nú hafa þeir afhent húsið til rekstraraðila og byggist framtíð Miðgarðs mikið á því
hvernig honum tekst til. Guðrún Helgadóttir formaður menningar- og kynningarnefndar
Skagafjarðar telur að það fyrirkomulag sem hafi verið valið, það er að ráða rekstaraðila fyrir
húsið henti Miðgarði vel, það væri „mjög flott“ ef hagnaður Miðgarðs væri einhvern tímann
svo mikill að hann leyfði ráðningu listræns stjórnanda en það sé ólíklegt. Þessa skoðun er að
heyra hjá öllum eigendum Miðgarðs, þ.e. að listrænn stjórnandi eða annar starfsmaður á
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fullum launum hjá eigendum væri gott fyrirkomulag en að rekstur Miðgarðs muni líklegast
aldrei bera launakostnaðinn.
Agnar Gunnarsson (munnleg heimild, 17.11.2009), oddviti Akrahrepps hefur þó aðra
draumsýn fyrir Miðgarð og vonar að í framtíðinni verði Miðgarður opinn á sumrin og að þar
verði rekið kaffihús. Þá bendir hann á að á efri hæðinni í Miðgarði sé eitt besta útsýni yfir
Skagafjörð sem finna megi.
Sigurpáll Aðalsteinsson núverandi rekstaraðili Miðgarðs vill ekki ráða of mikið í
framtíð Miðgarðs en leggur áherslu á að það þurfi að gefa núverandi rekstrarformi tíma til
þess að þróast. Viðhorf heimamanna til Miðgarðs þurfi að breytast úr því að vera ballstaður
yfir í að vera virt tónlistarhús. Það má ekki byrja of geyst að mati Sigurpáls, ef viðburðirnir
sem Miðgarður býður upp á eiga að fylla húsið mega þeir ekki vera of margir. Það er því
stefna Sigurpáls að bjóða upp á einn stóran viðburð í mánuði til að byrja með til þess að venja
íbúa nærumhverfisins við að koma í Miðgarð á slíka viðburði. Hann vonar að húsið eigi eftir
að vera komið með þétta dagskrá eftir tvö til þrjú ár.
Framtíð menningarhúss á Sauðárkróki er ekki eins skýr í hugum viðmælenda enda
óbyggt hús og óvíst hvort eða hvenær eigi að byggja það.

5.5. Hugmyndir viðmælenda um framtíð félagsheimilanna
Það er mat Guðrúnar Helgadóttur og Áskells Heiðars Ásgeirssonar að horfa þurfi á hvert
félagsheimili sem sér einingu og vinna út frá því. Það er því stefnan sem er við líði í dag hjá
sveitarfélaginu Skagafirði og virðist hún vera algjörlega sjálfssprottin. Þegar spurt er um
framtíð félagsheimilanna virðist vera að það sé mjög viðkvæmt mál, þá segir Guðrún
Helgadóttir formaður menningar- og kynningarnefndar
„ég held að allir formenn menningarnefnda sveitarfélagsins Skagafjarðar hafi komið
inn í þetta starf og fórnað höndum yfir því hvað þeir ættu mörg félagsheimili og
[hvað] þeir ættu að gera við þau því að það er mjög misjafnt hvort þau eru í mikilli
nýtingu eða ekki og mjög misjafnt hvernig ástand þeirra er“ (Guðrún Helgadóttir
munnleg heimild, 13.10.2009).
Þá segir Guðrún Brynleifsdóttir (munnleg heimild, 12.11.2009) starfsmaður markaðsog þróunarsviðs Skagafjarðar að þetta sé mjög viðkvæmt mál þegar hún er spurð um stöðu
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félagsheimilanna í dag. Hún bendir á að fólkið sem býr í sveitunum nálægt félagsheimilunum
hafi sjálft byggt húsin mörg hver á sínum tíma og að þessi hús séu mikið tilfinningamál hjá
sveitungum. Hún segir einnig að henni finnist stundum að í staðinn fyrir að láta þessi hús
grotna niður eigi að selja þau en að það sé of viðkvæmt mál til þess að það sé einu sinni rætt.
Þessi ummæli Guðrúnar eru í samræmi við afstöðu Áskells Heiðars Ásgeirssonar (munnleg
heimild 14.10.2009), sviðsstjóra markaðs- og þróunarsviðs Skagafjarðar. Hann segir að það
verði að taka tillit til þess „að þegar menn sameinuðu þessi sveitarfélög þá er þetta svona eitt
af því sem að stóð og stendur íbúunum á viðkomandi svæðum kannski svona hvað næst
hjartanu, þú getur talað um ýmsa hluti nokkuð opið en þegar er farið að tala um félagsheimili
þá ertu strax komin inn á persónuleg mál hjá mjög mörgum“ síðan heldur Áskell Heiðar
áfram og ræðir um að íbúar á hverju svæði byggðu sitt hús. Það er því nokkuð ljóst að þó svo
að sveitarfélögin í Skagafirði hafi verið sameinuð árið 1998 að íbúarnir á svæðinu líti ekki á
svæðið enn sem eina heild, heldur haldi fast í hugmyndina um sína sveit sem sér einingu og
vilji halda ákveðinni þjónustu þar, eins og félagsheimilinu sínu.
Félagsheimilin á hverju svæði virðast vera mikið tilfinningamál en nokkuð sérstakt er
að í skýrslu Hrings hf. kemur fram að flest félagsheimilin eru rekin með tapi og því mikill
hagnaður fyrir sveitarfélagið að koma rekstri þeirra í betra form. Sveitarfélagið virðist hins
vegar hafa tekið þá afstöðu að reyna að reka húsin fyrir sem minnst fjármagn til þess að
íbúarnir á hverju svæði séu nokkuð sáttir án þess þó að búa til heildræna stefnu fyrir húsin
sem sýnir fram á metnað í menningarmálum. Félagsheimilunum er viðhaldið með
lágmarksfjármagni.
Í stefnu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um sameiginlegt starf að menningarmálum
(Menningarráð Norðurlands vestra, 2005) kemur fram stefna um nýtingu félagsheimilanna,
þar segir:
“Gerð verði könnun á eignarhaldi húsnæðis og aðstöðu til menningarstarfs á
Norðurlandi vestra, s.s. félagsheimilum og öðrum húsum sem hýsa menningarstarf eða
bjóða upp á möguleika til þess. Á grundvelli þeirra upplýsinga verði gerð áætlun um
mögulega nýtingu og uppbyggingu aðstöðu. Hugað verði sérstaklega að því hvort nýta
megi félagsheimili og önnur hús í eigu sveitarfélaganna sem sameiginlegan vettvang
fyrir listafólk, gestavinnustofur og sýningarstofur um lengri eða skemmri tíma.”
(Menningarráð Norðurlands vestra, 2005).
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Þessi málsgrein bendir til þess að SSNV hafi viljað endurskoða hlutverk
félagsheimilanna. En þessi stefna hefur ekki komið til framkvæmda nema að hluta. Eins og
stendur er menningarfulltrúi Norðurlands vestra, Ingibergur Guðmundsson, að útbúa yfirlit
um öll félagsheimilin á svæðinu þar sem fram koma helstu upplýsingar um hvert þeirra það er
sætisfjölda, fjölda sala, tæknibúnað og fleira. Spurður út í þessa málsgrein segir Ingibergur að
þessi tillaga sé athyglisverð,
„Sum félagsheimilin eru ekki mikið notuð og í þeim flestum er líklega til húsnæði sem
mætti t.d. nýta sem sameiginlegan vettvang fyrir listafólk, gestavinnustofur og
sýningarstofur án þess að skerða önnur hlutverk þeirra að einhverju ráði. Einn af
viðkvæmu þáttunum yrði þá væntalega sá fjárhagslegi, ef það myndi kosta verulega
fjármuni að breyta húsnæðinu. Í dag höfum við t.d. fáa hentuga sýningarsali“
(Ingibergur Guðmundsson munnleg heimild, 6.11.2009)
Í framhaldi af þessum hugmyndum bendir Ingibergur á að sú úttekt sem hann vinnur
að sé ekki hugsuð í þessum tilgangi og þyrfti slík úttekt að vera mun viðameiri en sú sem
hann vinnur að núna. Úttektin þyfti að vera unnin af SSNV eða Menningarráði Norðurlands
vestra en allur kostnaður af notkun félagsheimilanna kæmi vafalaust í hlut þess sveitarfélags
sem húsnæðið ætti (Ingibergur Guðmundsson munnleg heimild 6.11.2009).
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6. Greining samkvæmt kenningagrunni
6.1. Notkun á hugtakinu menning í menningarpólitískum bakgrunni
menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði
Menntamálaráðuneyti Íslands hefur mjög víða skilgreiningu á hugtakinu menning en innan
menningar felast listir, menningararfur, útvarp, málrækt, íþróttir og æskulýðsmál
(Menntamálaráðuneytið, 2009). Ef litið er aftur til menningarpíramída Duelunds (mynd 1 í
kafla 3.2. Hugtakið menning) þá sést að þessi skilgreining getur fallið innan þess hóps sem
hefur hvað víðastan skilning á hugtakinu. Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð var
farið í uppbyggingu menningarhúsa á landsbyggðinni að frumkvæði
menntamálaráðuneytisins. En hver er þá skilningur menntamálaráðuneytisins á hugtakinu
menningarhús? Ef skilningurinn á hugtakinu menning innan hugtaksins menningarhús er sá
sami og kemur fram í ritinu Menning (Menntamálaráðuneytið, 2009) þ.e. að menning feli í
sér listir, íþróttir, æskulýðsmál og fleira þá hefði styrkur til uppbyggingar menningarhúsa á
landsbyggðinni alveg eins getað verið til þess að byggja íþróttahús, félagsaðstöðu eða annað.
Í fréttatilkynningu Menntamálaráðuneytisins frá janúar 1999 segir „Í stað félagsheimila áður
er nú nauðsynlegt að huga að nýjum húsakosti, sem skapar aðstöðu til að stunda
menningarstarf, tónlist og leiklist miðað við breyttar kröfur. Þá ber að taka tillit til þarfa
ferðaþjónustu.“ (Menntamálaráðuneytið, Nefnd til að undirbúa byggingu menningarhúsa,
1999b). Í þessari málsgrein er hugtakið menningarstarf notað án þess þó að útskýrt sé hvað sé
átt við með því en nokkuð ljóst er í þessari málsgrein að það sé eitthvað sem eigi ekki heima í
félagsheimilum og því eflaust átt við listir. Í fundargerð frá fyrsta fundi
menntamálaráðuneytisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar um menningarhús 20. nóvember
2003 sögðu fulltrúar sveitarfélagsins Skagafjarðar frá hugmyndum sínum um að
félagsheimilinu Miðgarði yrði breytt í tónlistarhús en að „hugmyndir væru frekar að hallast
yfir á aukna áherslu á menningarmiðstöð á Sauðárkróki“. Fulltrúar menntamálaráðuneytisins
lögðu áherslu á að „mikið atriði væri að út úr þessari byggingu kæmu nýir hlutir og nýsköpun
í menningarlífi“. Hér koma fram tvö ný hugtök sem eru sett saman með hugtakinu menning,
menningarlíf og menningarmiðstöð. Þannig er ljóst að hugtakið menning er notað í mjög
mismunandi merkingu innan menntamálaráðuneytisins.
Sveitarfélagið Skagafjörður hefur sett fram menningarstefnu sem er birt á heimasíðu
þess. Þar er hugtakið menning notað til þess að setja saman margs konar samsett hugtök, svo
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sem: menningarlíf, menningarstarf, menningarhefðir og menningarlegt hlutverk
sveitarfélagsins. Þau málefni sem falla undir menningarstefnuna eru menningarmiðstöðvar,
skólar, söfn, listkennsla, félagsstarf. Það er því ljóst að skilgreining á hugtakinu menning í
sveitarfélaginu Skagafirði er sambærileg þeirri sem menntamálaráðuneytið hefur. Það er að
hugtakið er mjög vítt og er komið mjög neðarlega í menningarpíramída Duelunds. Hér er þó
örlítill munur á sveitarfélaginu Skagafirði og menntamálaráðuneytinu þar sem sveitarfélagið
Skagafjörður fjallar ekki um íþróttir í menningarstefnu sinni.
Í nýtingarstefnu Miðgarðs kemur fram stefna eigenda Miðgarðs um hvaða starfsemi
eigi að fara þar fram. Ef litið er til þess að Miðgarður heitir nú menningarhúsið Miðgarður er
áhugavert að sjá hvað hugtakið menning felur í sér þar. Hlutverk hússins er þríþætt, því er
ætlað að vera tónlistarhús, hús fyrir héraðssamkomur og ráðstefnuhús. Það er því ekki
einungis ætlað fyrir listir heldur einnig hugsað fyrir fræðslu og samkomur. Þannig má líta svo
á að hugtakið menning í menningarhúsinu Miðgarði sé frekar vítt þó svo að það nái ekki til
íþrótta líkt og menning í merkingu menntamálaráðuneytisins. Í nýtingaráætlun Miðgarðs
stendur að „Rekstraraðili og eigendur setja sér það sameiginlega markmið að í Miðgarði verði
lífleg menningardagskrá allt árið um kring“ (Sveitarfélagið Skagafjörður, Akrahreppur,
kvenfélag Seyluhrepps, karlakórinn Heimir og Videosport, 2009, bls. 3). Þessi
„menningardagskrá“ á að innihalda tónleika, leiksýningar, danssýningar, óperur,
héraðshátíðir, dansleiki og ráðstefnur.
Að lokum er áhugavert að skoða hvernig viðmælendur notuðu orðið menning til að
upphefja Miðgarð. Þar sagði einn viðmælandinn að dagskráin í Miðgarði ætti að vera
„menningarleg“ þó svo að dagskrá sem væri mjög „menningarleg“ væri ekki alltaf vinsæl „þá
megum við aldrei gefast upp á hámenningu“ (Agnar Gunnarsson munnleg heimild
17.11.2009). Þarna er því ljóst að fyrir viðmælandanum felur hugtakið menningarlegt í sér að
það sé hámenning eða æðri listir sem höfði ekki til allra. Annar viðmælandi sagði að nú ættu
ekki að vera bara dansleikir í Miðgarði heldur meira af „menningartengdum“ viðburðum
(Sigurpáll Aðalsteinsson munnleg heimild, 14.10.2009). Þetta var þó ekki algilt viðhorf og
voru nokkrir viðmælendur sem lögðu áherslu á að Miðgarður hefði alltaf verið menningarhús,
því að 16 ára böll væru líka menning (Sigurjón Ingimarsson munnleg heimild, 16.10.2009,
Elín Sæmundsdóttir munnleg heimild 4.11.2009), en nánar verður fjallað um muninn á
hugtökunum menningarhús og félagsheimili í kafla 6.4. Miðgarður – menningarhús eða
félagsheimili?
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Í kafla 3.1. Hugtakið menning var fjallað stuttlega um hugmyndir Bourdieu um
félagslega aðgreiningu hópa út frá smekk hvers hóps. Út frá kenningum Bourdieu um að hver
hópur hafi sinn smekk og að hann mótist eftir þeim félagslegu aðstæðum sem fólk elst upp
við má spyrja hvort að smekkur og þar af leiðandi menning landsbyggðarinnar sé sú sama og
menning borgarinnar. Nokkuð ljóst er að hún er ekki sú sama þar sem þéttbýli á Íslandi er að
mestu að finna á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni er algengara að byggð sé dreifð í
minni bæi og þorp umkringdum sveitabæjum. Það einkenndi landsbyggðina sérstaklega hér
áður fyrr að þar fór yngra fólkið í félagsheimilin til að skemmta sér á sveitaböllum sem voru
ekki til staðar í höfuðborginni. Nú hafa þessi sveitaböll verið lögð niður og uppbygging
menningarhúsa á landsbyggðinni hefur hafist. Menning landsbyggðarinnar verður með hverju
árinu líkari menningu höfuðborgarsvæðisins þar sem samgöngur þar á milli hafa aukist
verulega. Í kafla 3.1. var þeirri spurningu varpað fram í framhaldi af kenningum Bourdieu
hvort að menning landsbyggðarinnar væri sú sama og menning borgarinnar eða hvort
uppbygging menningarhúsa væri tilraun landsbyggðarinnar til þess að breyta sinni menningu
svo hún yrði líkari borgarmenningunni.
Ef til vill má líta svo á að með uppbyggingu menningarhúsa verði menning
landsbyggðarinnar líkari menningu borgarinnar en spyrja má hvort að hús breyti menningu.
Aðstaða fyrir menningu mun að sjálfsögðu auðvelda alla menningarstarfsemi, en er aðstaðan
forsenda menningar eða afleiðing? Frumkvæði að uppbyggingu menningarhúsanna kom frá
menntamálaráðuneytinu ásamt vilyrði um styrk, hvert sveitarfélag sem fær slíkt tækifæri mun
að sjálfsögðu grípa það en styrkurinn var þó algjörlega á forsendum ráðuneytisins eins og sést
á samningaviðræðum sem áttu sér stað á milli sveitarfélagsins Skagafjarðar, Akrahrepps og
menntamálaráðuneytisins. Þar sem sveitarfélögin komu með hugmyndir en þær þurfti
menntamálaráðuneytið að samþykkja. Það má því líta svo á að uppbygging menningarhúsa á
landsbyggðinni sé tilraun borgarinnar til að breyta menningu landsbyggðarinnar svo hún
verði líkari borgarmenningunni. Menningin er gjöf í formi menningarhúss.

6.2. Notkun á hugtakinu stefna í menningarpólitískum bakgrunni
menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði
Menntamálaráðuneytið hefur ekki gefið út formlega menningarstefnu Íslands en stefnu í
menningarmálum má þó sjá í framkvæmd og einnig í ritinu Menning sem
menntamálaráðuneytið gaf út í janúar árið 2009. Nokkuð sérstakt er þó að í því riti er hvergi
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að finna hugtakið stefna. Ritið útskýrir stuðning menntamálaráðuneytisins við
menningarstarfsemi á Íslandi og lýsir því í raun framkvæmdri menningarstefnu
menntamálaráðuneytisins. Út frá skilgreiningu Ann O´Connell á stefnu í listum sem sett var
fram í kafla 3.2. Hugtakið stefna, felur hugtakið í sér einhvers konar áætlun en út frá
kenningum Mintzberg og Waters um forskrifaðar og sjálfsprottnar menningarstefnur sem sett
var fram í kaflanum 3.3. Forskrifaðar og sjálfssprottnar menningarstefnur getur stefna einnig
birst í því sem er gert. Það er því ljóst að ritið Menning lýsir stefnu menntamálaráðuneytisins
í menningarmálum án þess að þar sé nokkurn tímann minnst á orðið stefna. Ef litið er til
kenninga Porters um stefnu sem staðsetningu sem settar voru fram í kaflanum 3.2. Hugtakið
stefna mætti líta svo á að stefna menntamálaráðuneytisins sé staðsetning út frá þörf þar sem
þjónustan (menningarmál) sinnir flestum eða öllum þörfum ákveðins hóps, þ.e. íslenskum
skattgreiðendum. Í sama kafla var einnig rætt um fimm P Mintzbergs: plan, ploy, pattern,
position og perspective. Hér má líta svo á að stefnan sem birtist í ritinu Menning sé mynstur
(pattern) þar sem samræmi atburða, fjármagns og eftirspurnar hefur áhrif á það sem er gert,
stefnan er ekki sett fram fyrirfram.
Eins og áður hefur komið fram hefur sveitarfélagið Skagafjörður sett fram
menningarstefnu sveitarfélagsins á heimasíðu þess. Menningarstefnan er mjög stutt og
kjarnyrt, í inngangi stefnunnar er eftirfarandi málsgrein „Menningarlífið er ein af auðlindum
Skagafjarðar. Með þessari stefnu er lagður grunnur að eflingu þess og auknu aðgengi
heimamanna jafnt sem ferðafólks að þessari auðlind. Stefnt er að menningarstarfi um allt
héraðið, að nýta þá aðstöðu og uppbyggingu sem þegar hefur átt sér stað og að byggja á
sterkum menningarhefðum Skagafjarðar.“ (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2002). Út frá
kenningum Porters um stefnu sem staðsetningu þá má segja að stefna Skagafjarðar í
menningarmálum sé staðsetning út frá aðgengi þar sem sveitarfélagið takmarkar sig við
heimamenn og ferðafólk sem neytendur það er fólk sem annað hvort býr í Skagafirði eða
kemur þangað tímabundið. Ef litið er til kenninga Mintzbergs um stefnu sem fimm P má líta
svo á að menningarstefna sveitarfélagsins Skagafjarðar sé áætlun (plan) og staða (position)
þar sem lagt er fram leiðarljós um hvað skuli gera í menningarmálum og hvað skuli leggja
áherslu á en einnig út frá því að styrkja sérstöðu svæðisins út frá staðsetningu þess.
Stefna sveitarfélaga á Norðurlandi vestra um sameiginlegt starf í menningarmálum
var unnin árið 2007 af Menningarráði Norðurlands vestra, þar eru fjórir yfirkaflar sem
hverjum er skipt í stefnu, markmið og leiðir. Slík stefna er gott dæmi um það sem Mintzberg
kallar áætlun (plan) þar sem unnið er eftir mjög ákveðnu leiðarljósi og leiðir settar fram.
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Stefnu Miðgarðs má sjá í nýtingaráætlun sem var samþykkt í lok árs 2009. Sú stefna
er í mjög líkum stíl og menningarstefna Skagafjarðar og fellur því einnig að flokkunum
áætlun og staða í flokkun Mintzbergs.
Þær stefnur sem settar eru fram í menningarmálum og tengjast menningarpólitískum
bakgrunni þeirra húsa sem hér um ræðir eru nokkuð einsleitar ef litið er til kenninga Porters
og Mintzberg, í flestum tilfellum er stefnan áætlun þar sem sett er fram leiðarljós og leiðir til
þess að komast að þeim markmiðum sem sett eru fram. Undantekningin er þó stefna
menntamálaráðuneytisins en eins og áður sagði hefur menntamálaráðuneytið ekki gefið út
formlega menningarstefnu Íslands og því erfitt að bera þessar stefnur saman þar sem um er að
ræða forskrifaðar stefnur annars vegar og sjálfssprottna stefnu hins vegar.

6.3. Sjálfssprottin eða forskrifuð menningarstefna í pólitískum bakgrunni
menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði
Flestar menningarstofnanir reyna að vinna eftir forskrifuðum stefnum þar sem unnið er að
stefnumótun fyrir stofnunina og reynt að framkvæma samkvæmt henni. Í tilfelli
menningarhússins Miðgarðs er sú tilraun mjög skýr þar sem búið er að vinna stefnu fyrir
húsið sem hefur verið nefnd nýtingaráætlun (Sveitarfélagið Skagafjörður, Akrahreppur,
kvenfélag Seyluhrepps, karlakórinn Heimir og Videosport, 2009) þar sem fram kemur hvað
eigi að fara fram í húsinu og einhvers konar drög að framtíðarsýn. Þar segir: „Rekstraraðili og
meðeigendur vinna eftir þeirri stefnu um starfsemi menningarhússins Miðgarðs sem finna má
í þessari áætlun“. Það er því ljóst að hér er um skýra forskrifaða stefnu að ræða. Nú hefur
Miðgarður ekki starfað nógu lengi eftir þessari áætlun til þess að hægt sé að bera saman
forskrifaða áætlun Miðgarðs og framkvæmda stefnu og hvort hún sé lík.
Í tilfelli félagsheimilanna er hins vegar nokkuð sérstakt að þar er ekki til nein
forskrifuð stefna og því í raun um algjöra sjálfssprottna stefnu að ræða. Í stefnu sveitarfélaga
á Norðurlandi vestra um sameiginlegt starf að menningarmálum (Menningarráð Norðurlands
vestra, 2005) má sjá tilraun til þess að búa til stefnu um félagsheimilin þar sem sett er fram að
vinna eigi að könnun á eignarhaldi húsnæðis og aðstöðu til menningarstarfs á Norðurlandi
vestra og að „Hugað verði sérstaklega að því hvort nýta megi félagsheimili og önnur hús í
eigu sveitarfélaganna sem sameiginlegan vettvang fyrir listafólk, gestavinnustofur og
sýningarstofur um lengri eða skemmri tíma.” Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð
hefur slík könnun ekki verið gerð þó svo að menningarfulltrúi Norðurlands vestra vinni nú að
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könnun á þeirri þjónustu sem félagsheimilin á svæðinu bjóða upp á (Ingibergur
Guðmundsson munnleg heimild, 6.11.2009). Þarna er því í raun forskrifuð stefna sem hefur
ekki komið til framkvæmda og engar áætlanir eru um að komi til framkvæmda.
Sveitarfélagið Skagafjörður hefur ekki sett fram heildstæða forskrifaða
menningarstefnu fyrir félagsheimilin þó svo að það hafi fengið Atvinnuþróunarfélagið Hring
til þess að vinna að áætlun um framtíð félagsheimilanna árið 2000 sem síðan var ekki unnið
eftir. Slík forskrifuð stefna sem verður ekki að veruleika telst til óframkvæmdrar stefnu
samkvæmt kenningum Mintzbergs og Waters (1985). Eina forskrifaða stefnan sem til er um
félagsheimilin eru Lög um félagsheimili en þeim hefur ekki verið breytt síðan árið 1989 (Lög
um félagsheimili nr. 107/1970, 2009) þó svo að þegar menntamálaráðuneytið lagði fram
tillögur um uppbyggingu menningarhúsa á landsbyggðinni hafi verið ákveðið að lög um
félagsheimili yrðu endurskoðuð (Menntamálaráðuneytið, Nefnd til að undirbúa byggingu
menningarhúsa, 1999b). Lögin eru stutt og kjarnyrt og um hvað skuli fara fram í
félagsheimilunum stendur „nota til fundahalda eða annarrar félagsstarfsemi, enn fremur
samkomuhús sveitarfélaga“ en einnig er nokkuð sérstakt að í lögum um félagsheimili er
ennþá grein um menningarsjóð félagsheimila en honum var ætlað að styrkja
menningarstarfsemi, þessi sjóður hefur hins vegar verið lagður niður (Lög um félagsheimili
nr. 107/1970, 2009). Hér er því forskrifaða stefnan að hluta til orðin úrelt og ekki lengur
nothæf og því endurspeglar forskrifuð stefna ekki algjörlega framkvæmda stefnu.

6.4. Miðgarður – menningarhús eða félagsheimili?
Í kafla 3.4. voru settar fram hugleiðingar um mismun á hugtökunum menningarhús og
félagsheimili þar sem niðurstaðan var eftirfarandi „Félagsheimili er samkomuhús sem er opið
almenningi og er notað til fundahalda og félagsstarfsemi, þau eru aðgengileg fyrir
nærsveitarmenn. En menningarhús hefur stærra hlutverk þar sem það þjónar stærra svæði,
heilum landshluta, og þar skal vera fullkomin aðstaða til menningarstarfs og listviðburða.
Grundvallarmunurinn liggur því í að annað þjónar litlu svæði og er fyrir félagsstarf en hitt
þjónar stóru svæði og er fyrir menningarstarfsemi og listviðburði“. Öll þessi hugtök rammast
innan menningarpíramída Duelunds og myndi því munurinn á menningarhúsi og
félagsheimili samkvæmt honum liggja í því hversu neðarlega eða ofarlega í píramídanum
húsið væri staðsett.

74

Nú hefur Miðgarði verið breytt úr því að vera félagsheimili yfir í það að vera
menningarhús, en í hverju fólust breytingarnar? Eru þær breytingar í samræmi við mismuninn
á hugtökunum?
Öll sú starfsemi sem áður var í Miðgarði hefur haldið áfram að starfa inni í húsinu, sú
breyting hefur reyndar orðið á að þar eru ekki haldin svokölluð sveitaböll eins og áður en þau
lögðust af áður en ákveðið var að fara í breytingarnar, þannig að í raun er ekki hægt að líta á
það sem hluta af breytingunum sem áttu sér stað við nafnabreytinguna. Mestu breytingarnar
felast í því að nú hefur verið sett fram stefna fyrir húsið og það er markaðssett, þar er áhersla
lögð á tónlistarviðburði. Ef horft er til markaðsfræðanna er þetta í raun klassískt dæmi um
nýja vörumerkjastjórnun (e. rebranding) þar sem skipt er um nafn og stefnu á sama tíma til
þess að búa til nýja ímynd fyrir gamla stofnun.
Í viðtölum rannsakanda í þessari rannsókn kom fram að nokkrir viðmælendur lögðu
áherslu á að í raun hefði Miðgarður alltaf verið menningarhús, þar hefðu verið stundaðir
menningarviðburðir frá opnun, þar sem sveitaböll væru án efa líka menning (Sigurjón
Ingimarsson munnleg heimild, 16.10.2009 og Elín Sæmundsdóttir munnleg heimild,
4.11.2009). Það er að segja að hugtakið menning fæli í sér fleira en bara hámenningu eða
listir. Það virðist því vera að sumir heimamenn líti svo á að nafnabreytingin feli ekki í sér
breytingu á starfseminni sjálfri heldur einungis á ímynd hússins.
Félagsheimilunum var alltaf ætlað að vera vettvangur fyrir menningarstarfsemi og var
sú starfsemi tryggð með lögum þar sem hluti af skemmtanaskatti rann til menningarsjóðs
félagsheimila. Sjóðnum var ætlað að stuðla að menningarstarfsemi í félagsheimilunum (Lög
um félagsheimili nr. 107/1970, 2009).
Í tilfelli Miðgarðs er því ekki um mikinn mun að ræða en í skýrslu frá árinu 2004 sem
gerð var af sveitarfélaginu Skagafirði um menningarhús í Skagafirði er nokkuð merkileg
umfjöllun um menningarhús á Sauðárkróki. Þar er hugtakið „lifandi menningarmiðstöð“
skilgreint sérstaklega, þar segir: „lifandi menningarmiðstöð gengur í stuttu máli út á að í
húsinu verði fjölbreytt starfsemi sem höfði til sem flestra aldurshópa, miðpunktur félagslífs,
lista og fróðleiks, en um leið miðstöð upplýsinga fyrir íbúa sem og gesti þeirra.“. Í þessum
fyrstu tillögum er því gerður skýr greinarmunur á menningarhúsi á Sauðárkróki og
menningarhúsi í Miðgarði, þar er Miðgarður nefndur Tónlistar-, hátíðar- og ráðstefnuhúsið
Miðgarður og menningarhús á Sauðárkróki nefnt Menningarmiðstöð á Sauðárkróki.
Munurinn felst því helst í því að menningarmiðstöðin á að vera með daglegan rekstur þar sem
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húsið er opið almenningi á hverjum degi, en Tónlistar-, hátíðar- og ráðstefnuhúsið er einungis
opið þegar viðburðir eru í húsinu. Miðgarður er því hús fyrir viðburði en menningarmiðstöð á
Sauðárkróki opið hús með ýmis konar daglega starfssemi.
Ljóst er að lítill munur er á hugtökunum menningarhús og félagsheimili í tilfelli
Miðgarðs þar sem bæði hugtökin virðast ná yfir hús sem hýsir ýmsa viðburði og er ekki með
daglegan rekstur, en hugtakið menningarmiðstöð er í tilfelli menningarhúss á Sauðárkróki
notað yfir hús með daglegan rekstur og er opið almenningi.

6.5. Nauðsyn stefnumótunar í menningarhúsum og félagsheimilum í Skagafirði
Í kafla 3.6. var vísað í kenningar Ann O‘Connell (1997) og William J. Byrnes (2003) um
mikilvægi stefnumótunar í listastofnunum. Þau leggja bæði mikið upp úr nauðsyn þess að
listastofnanir setji sér stefnu til þess að vinna að ákveðnum markmiðum. Þannig verði rekstur
stofnunarinnar metnaðarfullur. Kenningar Mintzbergs og Waters segja hins vegar að
forskrifuð stefna sem er sú stefna sem er ákvörðuð fyrirfram komi aldrei öll til framkvæmdar
og birtist því ekki í heild sinni í framkvæmdri stefnu. Til komi alltaf einhver sjálfssprottin
stefna sem aðstæður stofnunarinnar kallar á og eins verði hluti forskrifaðrar stefnu að
óframkvæmdri stefnu. Forskrifuð stefna verður því að vera sveigjanleg og gera ráð fyrir
sjálfssprottinni stefnu. Læra þurfi af framkvæmdri stefnu áður en haldið er áfram með
stefnumótunarvinnuna, en Mintzberg og Waters leggja áherslu á að stefnumótun sé hringferli
sem þurfi að vera í stöðugri endurskoðun (Mintzberg & Waters, 1985).
Nú sést á heimasíðu Miðgarðs að starfsemin þar er farin mjög vel af stað og þá er
spurning hvort það sé að þakka þeim endurbótum sem fóru fram í húsinu eða hvort það sé
vegna þeirrar stefnumótunarvinnu sem farið hefur fram. Miðgarður er eina félagsheimilið í
Skagafirði sem hefur einhverja stefnu og hefur nú verið endurnefnt menningarhús í stað þess
að vera félagsheimili. Engin ákvæði eru í stefnu Miðgarðs um endurskoðun á stefnunni og út
frá þeim upplýsingum er stefnumótun Miðgarðs ekki í stöðugri endurvinnslu líkt og
Mintzberg og Waters leggja til þó erfitt sé að fullyrða um slíkt þar sem Miðgarður sem
menningarhús hefur einungis starfað samkvæmt nýrri stefnu í nokkra mánuði. Hér væri þó
ráðlegt að setja slíkt ákvæði í stefnu Miðgarðs eða nýtingaráætlunina eins og hún er kölluð.
Eins og áður hefur komið fram er ekki til nein forskrifuð stefna fyrir félagsheimilin
önnur en lög. Félagsheimilin í Skagafirði eru rekin á kostnað sveitarfélagsins Skagafjarðar en
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það virðist vera algjörlega í höndum nærsveitunga félagsheimilanna hvort þar sé mikil
starfsemi eða ekki. Þar sem sveitarfélagið er rekið af kjörnum fulltrúum vilja þeir augljóslega
ekki fá íbúa sveitarfélagsins upp á móti sér og þora ekki að koma of nálægt breytingum á
rekstri félagsheimilanna. Í viðtölum rannsakanda kom fram að viðmælendur töldu
félagsheimilin vera viðkvæmt mál og því erfitt að ræða um breytingar á eignarhaldi eða
rekstrarformi á þeim (Guðrún Brynleifsdóttir munnleg heimild, 12.11.2009, Áskell Heiðar
Ásgeirsson munnleg heimild, 14.10.2009 , Ingibergur Guðmundsson munnleg heimild
6.11.2009). Hér væri því nauðsynlegt að stefnumótunarvinnan væri unnin af nærsveitungum
félagsheimilanna. Félagsheimilin eru öll rekin af nærsveitungum, í tveimur tilvikum er um að
ræða rekstraraðila sem búa mjög nálægt félagsheimilinu en í hinum tilvikunum eru þau rekin
af húsnefnd. Hér væri hægt að setja fram einfalda lausn sem fæli í sér að sveitarfélagið færi
fram á að rekstraraðili eða húsnefnd hvers félagsheimilis ynni að stefnumótun þar sem
áhersla væri lögð á að hvert félagsheimili myndi sér sérstöðu innan sveitarfélagsins.
Stefnunni ætti að skila til dæmis á þriggja ára fresti, þar sem fram kæmi stefna, markmið og
leiðir. Að þremur árum liðnum væri stefnan síðan endurskoðuð og reynt að læra af því hversu
vel hefði til tekist að framkvæma fyrri forskrifaða stefnu. Þetta myndi án efa verða til þess að
rekstur félagsheimilanna yrði skilvirkari og þá hefði sveitarfélagið meiri yfirsýn yfir sérstöðu
hvers húss.

6.6. Gildi menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði og erfiðleikar sem að þeim
steðja
Samkvæmt kenningum menningarhagfræðingsins David Throsby er menningarlegt gildi
samofið við hagrænt gildi en menning getur þó haft lítið hagrænt gildi og hátt menningarlegt
gildi, til dæmis atonal tónlist. Önnur menning getur haft mikið hagrænt gildi en lítið
menningarlegt gildi eins og til dæmis sápuóperur. En hvert er menningarlegt gildi
menningarhúsa og félagsheimila í Skagafirði?
Eins og kom fram í kafla 5.1. telja eigendur Miðgarðs gildi hans vera mikið, að hann
komi til með að auðga menningarlífið og að það sé mikilvægt fyrir heimamenn að hafa slíkt
hús til þess að vera stolt af. Eigendur og rekstraraðilar virðast þó telja að hagrænt gildi
Miðgarðs sé ekki mikið og að hann verði alltaf rekinn með styrk frá sveitarfélaginu og að
hagnaður verði aldrei mikill af húsinu.
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Félagsheimilin virðast hafa mikið tilfinningalegt gildi þar sem heimamenn hafa
sterkar taugar til húsanna en menningarlegt gildi þeirra virðist fara minnkandi með hverju
árinu. Félagsheimilin voru vel nýtt fyrstu árin eftir byggingu þeirra og þá var gildi þeirra
mikið, enda var það þá oft eina sameiginlega húsnæðið sem hreppurinn átti. Nú þegar
hrepparnir hafa sameinast í eitt stórt sveitarfélag hefur gildi félagsheimilanna rýrnað um leið
og notkunin hefur minnkað.
Áhugavert er þó að velta fyrir sér muninum á gildi menningarhúss á Sauðárkróki og
gildi menningarhússins Miðgarðs. Áskell Heiðar Ásgeirsson (munnleg heimild 14.10.2009)
telur að þó svo að menningarhús í Miðgarði sé að sjálfsögðu jákvæð þróun fyrir samfélagið
þá myndi uppbygging menningarmiðstöðvar á Sauðárkróki hafa meira gildi fyrir samfélagið
þar sem það myndi hafa meiri áhrif á menningarstarfsemi á svæðinu. Þá segir Áskell Heiðar:
„Menningarhúsið Miðgarður er mikil lyftistöng fyrir menningarlíf í Skagafirði og þá
einkum fyrir samkomuhald af ýmsu tagi. Uppbygging menningarmiðstöðvar á
Sauðárkróki samkvæmt þeim hugmyndum sem fyrir liggja myndi líka hafa mjög mikil
áhrif á menningarlíf svæðisins, en ég er sannfærður um að hún myndi líka hafa önnur
og meiri áhrif á daglegt líf íbúa og myndi lyfta samfélaginu hérna mikið.“ (Áskell
Heiðar Ásgeirsson munnleg heimild, 14.10.2009)
Ef litið er aftur í kafla 3.7. þá var þar fjallað um rannsóknir sem snéru að erfiðleikum
sem steðjuðu að rekstri opinberra menningarhúsa. Bonet, Cubelles og Rosello (1997)
rannsökuðu menningarhús á Spáni og skiptu sameiginlegum erfiðleikum í rekstri opinberra
menningarhúsa í þrennt og eru þær sambærilegar niðurstöðum Katja Lindqvist (2007) en hún
rannsakaði opinber menningarhús í Svíþjóð. Þar ber fyrst að nefna að erfitt er að meta
árangur af stofnunum sem séu reknar án gróða. Þetta á mjög vel við bæði menningarhús og
félagsheimili í Skagafirði. Þessar stofnanir eru allar reknar án gróða og það er ekki ætlast til
þess að þær sé endilega reknar með gróða. Gildi þeirra á að vera menningarlegt en ekki
endilega hagrænt. En þetta getur einnig orðið til þess að slakað sé á kröfunum um árangur
eins og sést í tilfelli félagsheimilanna þar sem væntingar til þeirra eru nánast engar.
Í öðru lagi nefna Bonet, Cubelles og Roselló (1997) að erfitt geti reynst að ákveða
markmið vegna árekstra innan markmiðanna og því erfitt að forgangsraða markmiðunum.
Markmiðin eru oft metnaðarfyllri en fjármögnun leyfir. Hér er erfitt að áætla hvort þetta eigi
við um menningarhús í Skagafirði og félagsheimilin þar sem félagsheimilin hafa í raun ekki
sett sér nein markmið og menningarhúsið Miðgarður hefur svo nýlega sett sér sín fyrstu
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markmið að erfitt er að áætla hvort þau séu of háleit eða ekki. Nokkuð ljóst er þó að það
fjármagn sem áætlað var í uppbyggingu Miðgarðs var mun minna en þurfti til þess að klára
byggingu þess og uppfylla þau markmið sem sett voru í upphafi.
Lokaatriðið sem Bonet, Cubelles og Roselló (1997) benda á í erfiðleikum í rekstri
opinberra menningarhúsa er að erfitt sé að setja langtímamarkmið vegna stuttra kjörtímabila á
öllum stigum stjórnar menningarmála, þ.e. ríkisstjórn og sveitarstjórn. Þannig verða tíðar
mannaskiptingar í stjórn menningarmála og þau verk sem unnin eru snúast oft meira um
magn heldur en gæði. Þeir sem sitja í stjórn hverju sinni vilja reisa sér minnisvarða um sitt
stjórnunartímabil. Þetta á mjög vel við um uppbyggingu Miðgarðs þar sem undirbúningur og
framkvæmd breytinganna tóku mjög langan tíma og skipting í sveitarstjórn hafði mikil áhrif á
gang mála. Áherslur nýrrar stjórnar voru mjög ólíkar fyrri stjórnar en erfitt reyndist fyrir nýja
stjórn að draga til baka það sem fyrri stjórn hafði ákveðið og varð því tilraun til að spara og
minnka framkvæmdina einungis til þess að verkið tafðist. Hins vegar ættu stjórnarskipti í
sveitarstjórn ekki að hafa mikil áhrif á rekstur Miðgarðs þar sem þar hefur verið gerður
samningur við rekstraraðila og er sá samningur óháður pólitískt kjörnum fulltrúum í
sveitarstjórn Skagafjarðar.

6.7. Þjónandi menningarstefna í umhverfi og bakgrunni menningarhúsa og
félagsheimila í Skagafirði
Til þess að svara því hvort menningarstefnur sem hafa áhrif á starfsumhverfi menningarhúsa
og félagsheimila í Skagafirði séu þjónandi þarf að líta fyrst til stjórnsýslulegs umhverfis
menningarmála á svæðinu. Allar stöður í nefndum og ráðum eru pólitískt kosnar eða
skipaðar. Eins og áður sagði má spyrja frá hvaða sjónarhorni þeir sem stjórna
menningarmálum á svæðinu sjái lista- og menningarstarfsemi. Enda er enginn fulltrúi
listamanna á svæðinu í neinni stöðu sem hefur áhrif á menningarmál. Í sveitarfélaginu
Skagafirði er starfræktur Háskólinn á Hólum og þar er ferðamáladeild. Formaður menningarog kynningarnefndar er prófessor við háskólann og hefur mikið fjallað um menningartengda
ferðaþjónustu á svæðinu og kemur því ekki á óvart að menningarmál og kynningarmál séu
sett undir sömu nefnd (Sveitarfélagið Skagafjörður, ekkert ártal (sótt 2009)).
Samningur ríkisins og SSNV um samstarf í menningarmálum
(Menntamálaráðuneytið, samgönguráðuneytið og SSNV, 2007) er tiltölulega ítarlegur og eins
og áður sagði er sérstakt að í þessum samningi koma fram skýr viðmið um hvaða verkefni eru
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styrkt og þar er eitt atriði af fimm sem segir að verkefni sem eru styrkt skulu efla
ferðaþjónustu og laða að ferðamenn. Seinna í samningnum er sagt að menningarráðið skuli ár
hvert skila skýrslu um ráðstöfun styrkjanna sem það hefur veitt og þar skal m.a. meta árangur
þeirra verkefna sem eru styrkt. Þar eru þó ekki sett fram nein viðmið um hvað telst góður
árangur en árangur hlýtur að vera metinn út frá þeim skilyrðum sem eru sett fram við
afgreiðslu umsókna. Ekkert skilyrðanna tekur til þess að efla gæði lista eða innra starf lista
heldur má sjá skírskotun í önnur málefni í öllum þáttunum; efla samstarf sveitarfélaganna,
efla menningartengda ferðaþjónustu, efla starfsemi sagnahefðar, auka menningarlega
fjölbreytni og auka stuðning við menningarstarfsemi ungs og aldraðs fólks. Ef litið er aftur til
orða Belfiore, Grey og Vestheim er hér augljóslega um þjónandi menningarstefnu að ræða
þar sem ferðaþjónusta, samstarf sveitarfélaga og stuðningur við ákveðna hópa er settur í
forgrunn styrkveitinga. Eins eru ákvæði um árangur sem er ekki byggður á gæðum listarinnar
eða menningarinnar, eins og sést í samningnum, annað einkenni þjónandi menningarstefnu
samkvæmt Belfiore (2004).
Ýmsir þættir í stefnu sveitarfélaga á Norðurlandi vestra í menningarmálum
(Menningarráð Norðurlands vestra, 2005) má tengja við einkenni þjónandi menningarstefnu
en aðrir þættir í stefnunni eru líka settir til þess að auka gæði lista og efla listamenn á
svæðinu. Í samningnum kemur m.a. fram að efla eigi menningarstarfsemi á svæðinu til þess
að efla atvinnu- og byggðaþróun. Þetta ákvæði er skýr þjónandi menningarstefna þar sem
menningin er þjónandi öðrum málaflokkum. En í samningnum er sérkafli um listir þar sem
tekið er fram að stefnan sé að listamenn fái stuðning til listsköpunar og að aðstæður til
listsköpunar og sýninga séu bættar. Þá er einnig talað um að auka fagmennsku og að
fagaðstoð verði fengin við uppsetningu sýninga. Þessir þættir eru ekki rökstuddir með rökum
sem vísa í aðra málafloka en listir og menningarmál. Það má því segja að stefna SSNV sé
ekki einungis þjónandi þó svo að þar megi finna einkenni þjónandi menningarstefnu. Það má
hinsvegar telja merkilegt að þeir þættir sem snúa ekki að þjónandi menningarstefnu hafi ekki
skilað sér inn í samning ríkisins við SSNV þar sem stefnan var unnin sem forsenda
samningsins en þeir þættir sem snúa að þjónandi menningarstefnu eru sýnilegir í samningnum
sem var gerður tveimur árum eftir gerð stefnunnar.
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6.8. Tengsl ríkisins og fjárfestinga þess í menningarhúsum og félagsheimilum í
Skagafirði
Í kaflanum 3.8. Tengsl opinbers valds og fjárfestinga til listalífs var skoðuð kenning
Chartrands um Miðlaramódelið (Facilitator model), Velgjörðamannamódelið (Patron model),
Arkitektamódelið (Architect model) og Verkfræðingamódelið (Engineer model) og því haldið
fram að Ísland falli best að Arkitektamódelinu þar sem að það módel byggist á miklum
styrkjum frá ríkinu til lista og menningar. Ráðuneytið sér um að setja menningarstefnu og
setur fram yfirmarkmið. Þessi ríki eru lýðræðisríki og í sumum tilfellum starfa þar sjálfstæð
listráð sem eru óháð stjórnvöldum og vinna því samkvæmt reglu hæfilegrar fjarlægðar og sjá
um að útdeila styrkjum frá ríkinu. Í þessu módeli er stefnan í menningarmálum að skapa jafnt
aðgengi að listum og menningum fyrir alla. En er þetta raunin í tengslum ríkisins við
menningarhúsið Miðgarð og félagsheimili Skagafjarðar?
Í tilfelli Miðgarðs þá voru breytingarnar á honum gerðar vegna frumkvæðis
menntamálaráðuneytisins að uppbyggingu menningarhúsa á landsbyggðinni. Í
samningaferlinu um uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði komu fulltrúar
menntamálaráðuneytisins mikið við sögu þó svo að tillögurnar um framkvæmd kæmu alltaf
frá sveitarfélaginu þá þurftu þær að vera samþykktar og ræddar á fundum með fulltrúum frá
menntamálaráðuneytinu. Þannig má segja að uppbygging menningarhúsa í Skagafirði falli að
arkitektamódelinu með þeim hætti að þar er það menntamálaráðuneytið sem styrkir
uppbyggingu þeirra og setur yfirmarkmið en í þessu tilviki er þó ekki um að ræða sjálfstætt
listráð sem vinnur samkvæmt reglu hæfilegrar fjarlægðar, hér er fjarlægðin mjög lítil. Í rekstri
Miðgarðs er fjarlægðin þó orðin meiri þar sem ríkið kom einungis að fjármögnun
breytinganna á Miðgarði en heldur engum eignarhlut á húsinu og hefur í raun engin
stjórnunarleg tök á húsinu, því má líta svo á að þar nálgist uppbygging Miðgarðs
velgjörðamannamódelið þar sem velgjörðamaðurinn styrkir ákveðna stofnun án þess að
skipta sér af því hvað sú stofnun gerir síðan. Hins vegar er fjarlægðin á milli sveitarfélagins
Skagafjarðar og rekstaraðila Miðgarðs minni þar sem sveitarfélagið kemur að því að setja
yfirmarkmið fyrir húsið en leyfir svo rekstraraðilanum að finna út úr framkvæmdinni sjálfum,
þetta fellur vel að arktitektamódelinu.
Þegar litið er til félagsheimilanna þá er staða þeirra allt önnur þar sem rekstur þeirra
fellur í raun algjörlega undir reglu hæfilegrar fjarlægðar þar sem rekstraraðilar og húsnefndir
fá að reka félagsheimilin algjörlega án aðkomu ríkisins eða sveitarfélaganna. Þannig mætti
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líta svo á að rekstur félagsheimilanna falli samkvæmt flokkun Chartrands í
velgjörðamannamódelið.
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7. Niðurstöður
7.1 Helstu niðurstöður
Hér hefur verið fjallað um sögu uppbyggingar menningarhúsa í Skagafirði og stöðu
félagsheimila í Skagafirði. Til þess að styrkja niðurstöður þessar var rýnt í notkun á
hugtökunum menning, stefna, menningarhús og félagsheimili. Rýnt var í kenningar um
forskrifaðar, sjálfsprottnar og þjónandi menningarstefnur, kenningar um menningarlegt gildi
og kenningar um tengsl opinbers valds og fjárfestinga til listalífs og kenningar um nauðsyn
stefnumótunar í listastofunum. Skoðað var hvernig þessar kenningar ættu við
rannsóknarefnið. Einnig var rýnt í rannsóknir um erfiðleika sem steðja að rekstri opinberra
menningarhúsa.
Sérstaða menningarhússins Miðgarðs í Varmahlíð í Skagafirði er mikil og er hún
hvatinn að þessari ritgerð. Miðgarður var upphaflega félagsheimili en hefur nýlega verið gert
upp og breytt í tónlistarhús. Í Varmahlíð búa rúmlega 130 manns en Miðgarður getur tekið
300 manns í sæti. Hér er því spurning hver mun nota tónlistarhúsið og hvers vegna var veittur
styrkur frá ríkinu til þess að byggja upp þetta tónlistarhús? Uppbygging menningarhússins
Miðgarðs er hluti af stærra verkefni hjá ríkinu en snemma árs 1999 var ákveðið að byggja
fimm til sex menningarhús utan höfuðborgarsvæðisins. Þá var gert ráð fyrir að byggt yrði
menningarhús á Sauðárkróki og Miðgarði breytt í tónlistarhús.
Ávallt var fjallað um félagsheimilin í samhengi við uppbyggingu menningarhúsa þar
sem menntamálaráðuneytið taldi að félagsheimilin gætu ekki lengur sinnt því hlutverki að
hýsa alla menningarstarfsemi. Ákveðið var að endurskoða lög um félagsheimili samhliða
uppbyggingu menningarhúsa. Lögunum um félagsheimili var hins vegar ekki breytt og
menntamálaráðuneytið hefur ekki sett fram neina stefnu varðandi félagsheimilin eftir að
uppbygging menningarhúsa hófst. Hér er því spurning hver framtíð félagsheimilanna í
Skagafirði sé en þau eru átta utan Miðgarðs. Hér erum við því komin að kjarna
rannsóknarspurninganna sem settar voru fram í inngangi þessarar ritgerðar. Þær eru:
•

Hvaða forsendur lágu fyrir uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði, hvernig fór
uppbygging þeirra fram og hver er möguleg framtíð þeirra?

•

Hver er möguleg framtíð félagsheimila í Skagafirði?
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Uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði má rekja til byggðastefnu
menntamálaráðuneytisins og er því um skýra þjónandi menningarstefnu að ræða þar sem
menningarhúsin eiga að stuðla að bættum lífsskilyrðum á landsbyggðinni og minnka þannig
fólksflótta þaðan. Nokkuð ljóst er að helsta forsenda menningarhúsa í Skagafirði er
fjárstyrkur menntamálaráðuneytisins til verkefnisins. Uppbygging Miðgarðs hefði án efa
aldrei verið svo víðtæk og glæsileg ef ekki hefði komið til styrkur frá ríkinu. Uppbyggingu
menningarhúss á Sauðárkróki hefur verið frestað vegna samdráttar í útgjöldum
menntamálaráðuneytisins vegna bágrar stöðu ríkissjóðs nú. Menntamálaráðuneytið lagði þó
einungis til að uppbygging menningarhúsa ætti að eiga sér stað, það var hlutverk
sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps að ganga á eftir styrknum og útfæra sínar
hugmyndir um uppbygginguna. Það var því að frumkvæði sveitarfélaganna að styrkur til
uppbyggingar menningarhúsa á landsbyggðinni fór í að breyta Miðgarði í tónlistarhús.
Á þeim tíma sem ríkið fjallaði um uppbyggingu menningarhúsa var ástand Miðgarðs
orðið mjög slæmt og fannst því heimamönnum tilvalið að þetta hús sem þeim var svo kært
yrði breytt í menningarhús með styrk frá ríkinu. Upphaflegar hugmyndir sveitarfélagsins
Skagafjarðar og Akrahrepps um uppbyggingu menningarhúsa í Skagafirði gengu þó út á að
meirihluti fjármagnsins færi í uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki og að uppbygging
Miðgarðs ætti að kosta 100 milljónir og þar af átti ríkið að greiða 60 milljónir. Uppbygging
Miðgarðs fór þó langt út fyrir áætlaðan kostnað og var áætlaður endanlegur kostnaður 246
milljónir í lok janúar 2009, þar af greiddi ríkið 90 milljónir.
Nokkuð sérkennilegt verður að teljast að þegar menntamálaráðuneytið tilkynnti áform
sín um að styrkja uppbyggingu menningarhúsa á landsbyggðinni að það nefndi ákveðin
sveitarfélög þar sem uppbygging ætti að eiga sér stað. Á þessum tíma voru reyndar ekki til
þeir samningar sem til eru í dag milli ríkisins og landshlutanna um menningarmál, en þeir
samningar voru gerðir á árunum 2001 – 2007 en tillögur um uppbyggingu menningarhúsa
voru settar fram árið 1999. Í framhaldi af menningarsamningunum voru stofnuð
menningarráð í hverjum landshluta. Heppilegt hefði verið ef menntamálaráðuneytið hefði
haft samráð við slíkt ráð áður en ákveðið var hvar menningarhúsin ættu að vera. Ríkið hefði
mátt forvinna betur og kalla eftir undirbúningsvinnu af hálfu landshlutasamtakanna þar sem
hefði verið skoðað hvaða aðstaða til menningarstarfsemi var til staðar og hvar þörfin lægi á
nýju húsnæði. Viðmælendur bentu á að ekki var til neitt stórt hús sem gat tekið við stærri
sýningum eins og leiksýningum eða óperusýningum. En einnig kom fram að sýningaraðstaða
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fyrir myndlist er nánast engin á Norðurlandi vestra og að þörf væri á listasmiðjum fyrir
heimamenn á svæðinu.
Í huga heimamanna er menningarlegt gildi Miðgarðs mikið, þeir telja að Miðgarður
efli menningarlíf Skagafjarðar og verði til þess að stærri farandsýningar á ferð um landið hafi
viðkomu í Skagafirði sem hafi ekki verið hægt áður. En er menningarlegt gildi Miðgarðs
nægilegt til að réttlæta uppbyggingu tónlistarhúss í Varmahlíð fyrir 246 milljónir? Kostnaður
sveitarfélagsins Skagafjarðar var 129,5 milljónir, en í sveitarfélaginu búa 4119 manns, það
þýðir að hver einasti íbúi borgaði rúmlega 31.000 krónur fyrir uppbyggingu Miðgarðs. Þessar
tölur eru ennþá meira sláandi ef litið er til Akrahrepps en áætlaður kostnaður hans í byrjun árs
2009 var 26,5 milljónir króna fyrir utan kostnað við byggingu glerhýsis sem átti að kosta 18
milljónir samkvæmt áætlunum. Samkvæmt þessum tölum ætti kostnaður Akrahrepps vegna
Miðgarðs að vera 44,5 milljónir en í Akrahreppi búa um 210 manns. Hver íbúi borgar því
212.000 krónur fyrir uppbyggingu Miðgarðs. Það er því ljóst að menningarlegt gildi
Miðgarðs þarf að vera mjög mikið í huga íbúa Akrahrepps til að réttlæta slíkan kostnað.
Þær breytingar sem gerðar voru á Miðgarði breyttu verulega gæðum tónlistarflutnings
í húsinu og þar sem húsið var farið að láta mikið á sjá hefur ásýnd hússins breyst mikið og er
það mun glæsilegra að innan, en það á eftir að ganga frá lagfæringum að utan. Þessar
breytingar eru þó ekki það miklar að þær kalli á nafnabreytinguna á Miðgarði úr því að vera
félagsheimili yfir í að vera menningarhús. Enda er munurinn á hugtökunum í raun mjög lítill
og felst þá einna helst í hversu þröngt hugtakið menning er skilgreint. Vel hefði átt við að
nefna húsið Tónlistarhúsið Miðgarður. Mjög skiljanlegt er þó að nafnabreytingin hafi átt sér
stað þar sem viðmælendur lögðu áherslu á að viðhorf gesta Miðgarðs þyrfti að breytast og er
hér í raun verið að skapa nýja ímynd fyrir húsið.
Til þess að rekstur menningarhússins Miðgarðs gangi áfram vel og standist væntingar
viðmælenda er nauðsynlegt að huga vel að stefnumótun, hafa skýra forskrifaða stefnu til að
vinna eftir, endurskoða þá stefnu reglulega og reyna að læra af fyrri framkvæmdri stefnu.
Stefnumótunin þarf vera sveigjanleg og taka tillit til sjálfssprottinnar stefnu sem mun ávallt
hafa áhrif á framkvæmda stefnu. Það sama á við um félagsheimilin, eins og fjallað var um í
kafla 6.5. er mikilvægt að vinna að stefnumótun. Þar sem viðmælendur telja að félagsheimilin
séu viðkvæmt mál er mikilvægt að unnið sé með nærsveitamönnum að gerð
stefnumótunarinnar. En hér verður að líta til þess að erfitt er að réttlæta fjárútlát til
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félagsheimilanna ef þau hafa enga framtíðarsýn eða mikið menningarlegt gildi. Gildi
félagsheimilanna virðist liggja í fornri frægð í hugum nærsveitamanna.

7.2 Möguleg framtíð menningarhúsa í Skagafirði
Framtíð menningarhússins Miðgarðs er í höndum nýs rekstraraðila en áhrif sveitarfélagsins
Skagafjarðar gætu einnig haft áhrif á rekstur hússins. Það er því undir samstarfi þeirra komið
hvernig framtíðin mun líta út en eins og áður sagði er mikilvægt að hugað verði vel að
stefnumótun fyrir húsið. Samkvæmt heimasíðu Miðgarðs (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2010)
virðist dagskráin þar í mars 2010 vera nokkuð þétt fyrir utan reglulega starfsemi í húsinu eins
og kórastarf. Það er því ljóst að aðalsalurinn verður í náinni framtíð vel nýttur en lítil nýting
er enn sem komið er á efri hæð hússins. Draumsýn Agnars Gunnarssonar oddvita Akrahrepps
(munnleg heimild, 17.11.2009) um rekstur kaffihúss þar á sumrin gæti enn orðið að veruleika
en það er þó algjörlega undir rekstaraðilunum komið að standa að slíkum rekstri. Vel má
ímynda sér að slíkur rekstur gæti staðið undir sér þar sem straumur ferðamanna framhjá
Varmahlíð er mjög mikill á sumrin. Þar er einnig glæsileg tjaldaðstaða í skóginum vestur af
Miðgarði sem er mikið sóttur á sumrin af ferðamönnum og stutt er á milli tjaldsvæðisins og
Miðgarðs.
Framtíð menningarhúss á Sauðárkróki er mikið óljósari en framtíð Miðgarðs þar sem
húsið hefur ekki verið byggt ennþá. Þeir samningar sem sveitarfélagið Skagafjörður gerði við
menntamálaráðuneytið um uppbyggingu hússins eru enn í gildi en ljóst er að efnahagsleg
staða ríkissjóðs er mjög slæm og óljóst er hvenær sú staða mun breytast. Sjá má á nýjum
skipulagstillögum sem fyrirtækið Alta vinnur að fyrir sveitarfélagið Skagafjörð að enn er gert
ráð fyrir menningarhúsinu á lóð við Árskóla, líkt og tillögurnar frá árinu 2007 gerðu ráð fyrir
(Alta, 2009). Það er því ljóst að mikill vilji er til staðar hjá Skagfirðingum að menningarhúsið
á Sauðárkróki verði byggt en ólíklegt er að það verði byggt á næstu árum. Sorglegt er að sjá
hversu oft Sauðkrækingar hafa reynt að byggja sér hús undir menningarstarfsemi í staðinn
fyrir félagsheimilið Bifröst eins og fjallað var um í kafla 4.2. Félagsheimili í Skagafirði en
allar þessar tilraunir hafa orðið að engu. Vonandi verða hugmyndir að uppbyggingu
menningarhúss á Sauðárkróki árangursríkari en fyrri tilraunir.
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7.3 Möguleg framtíð félagsheimila í Skagafirði
Miklir möguleikar felast í framtíð félagsheimilanna ef vilji er til, þar sem hér er gert ráð fyrir
að nærsveitamenn komi að stefnumótun fyrir hvert hús er erfitt að fastsetja hvernig hvert hús
ætti að sérhæfa sig. Flest félagsheimilanna eru lítið nýtt þó svo að það sé ekki algilt og því
ekki endilega nauðsynlegt að breyta miklu. En í þeim félagsheimilum sem eru lítið nýtt mætti
til dæmis setja upp vinnuaðstöðu fyrir listamenn á svæðinu fyrir lítinn kostnað. Sveitarfélagið
virðist ekki ætla í nærri framtíð að breyta um stefnu varðandi félagsheimilin og á meðan þeim
er viðhaldið er þarna um að ræða heilmikið húsnæði sem hægt væri að nýta til að styrkja
menningu á svæðinu. Þar væri um ódýra lausn fyrir sveitarfélagið að ræða, þar sem ekki
þyrfti að fara í mikil fjárútlát svo framarlega sem húsnæðinu yrði ekki mikið breytt.
Starfsemin þyrfti að öllum líkindum að gera ráð fyrir að hægt væri að rýma salina í húsunum
án mikillar fyrirhafnar til þess að þar væri hægt að halda veislur og aðrar hátíðir
nærsveitunga. Hér væri þó heppilegast ef nærsveitungar sæju tækifæri í að breyta
starfseminni algjörlega og nýta frekar eitt af hinum félagsheimilunum eða aðra sali á svæðinu
í slíka starfsemi. Í Skagaseli eru tveir salir og í Höfðaborg eru 3 salir því mætti þar ímynda
sér stöðuga starfsemi í að minnsta kosti einum salanna þar.
Starfsemi sem hér kæmi til greina væri til dæmis:
•

vinnuaðstaða fyrir myndlistarmenn, tónlistarmenn eða aðra listamenn

•

námskeið

•

listasmiðjur

•

hljómsveitaraðstaða

•

vinnustofur fyrir fræðamenn

Þá virðist sem að í öllum félagsheimilunum hafi verið hugsað um að breyta starfseminni
þannig að hún gæti sinnt ferðaþjónustu á svæðinu en í þeim flestum er gistileyfi fyrir 20
manns. Það mætti því auðveldlega markaðssetja félagsheimilin betur og gera þau fýsileg fyrir
ættarmót og annarskonar samkomur þar sem gistingar er þörf.
Þegar unnið hefur verið að stefnumótun er nauðsynlegt að sinna markaðssetningu. Það
eina sem er að finna um félagsheimilin í Skagafirði á internetinu í dag er listi með
lágmarksupplýsingum um þau inni á upplýsingasíðu fyrir ferðaþjónustu
http://www.visitskagafjordur.is/Default.aspx?id=3063. Þennan sama lista er að finna á
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heimasíðu sveitarfélagsins þar sem fjallað er um félagsheimilin. Þar eru engar myndir eða
annað sem gerir félagsheimilin aðlaðandi til útleigu fyrir þann sem ekki þekkir svæðið fyrir.
Hér er því nokkuð mikið verk framundan en ef heimamenn eru áhugasamir gæti breytt
stefna fyrir félagsheimilin og ný hugsun í rekstri þeirra orðið til þess að auðga menningarlífið
á svæðinu til muna án mikils tilkostnaðar.
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Viðmælendur í viðtölum
1. Agnar Gunnarsson oddviti Akrahrepps. Viðtalið fór fram á heimili Agnars að Miklabæ í
Akrahreppi, Skagafirði 17.11.2009 kl. 13:40. Lengd: 18m 35s.
2. Áskell Heiðar Ásgeirsson sviðsstjóri markaðs- og þróunarsviðs sveitarfélagsins
Skagafjarðar. Viðtalið fór fram á skrifstofu Áskells Heiðars, Ráðhúsi Skagafjarðar,
Sauðárkróki 14.10.2009 kl. 11:02. Lengd 31m 44s.
3. Elín Sæmundsdóttir formaður kvenfélags Seyluhrepps. Viðtalið fór fram á heimili Elínar
að Ytra-Skörðugili II, Skagafirði 4.11.2009 kl. 10:08. Lengd: 14m 27s.
4. Guðrún Brynleifsdóttir starfsmaður markaðs- og þróunarsviðs sveitarfélagsins
Skagafjarðar. Viðtalið fór fram á skrifstofu Guðrúnar, Faxatorgi, Sauðárkróki 12.11.2009
kl. 09:38. Lengd 18m 47s.
5. Guðrún Helgadóttir formaður menningar- og kynningarnefndar Skagafjarðar. Viðtalið
fór fram á skrifstofu Guðrúnar, Háskólanum á Hólum, Hólum í Hjaltadal 13.10.2009 kl.
11:03. Lengd: 21m 42s.
6. Ingibergur Guðmundsson menningarfulltrúi Norðurlands vestra. Viðtalið fór fram á
skrifstofu Ingibergs, Einbúastíg 2, Skagaströnd 6.11.2009 kl. 14:05. Lengd: 36m 12s
7. Jón Sigurðsson formaður karlakórsins Heimis. Viðtalið fór fram á heimili Jóns að
Brennihlíð 3, Sauðárkróki 14.10.2009 kl. 21:29. Lengd: 17m 51s.
8. Sigurjón Ingimarsson fyrrverandi formaður húsnefndar Miðgarðs. Viðtalið fór fram á
heimili Sigurjóns að Holtskoti, Skagafirði 16.10.2009. Lengd: 35m 28s.
9. Sigurpáll Aðalsteinsson rekstraraðili menningarhússins Miðgarðs. Viðtalið fór fram á
vinnustað Sigurpáls, veitingastaðnum Ólafshúsi á Sauðárkróki 14.10.2009 kl. 13:38.
Lengd 12m 07s.
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