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Útdráttur
Til að gera úttekt á menningu og menningararfi Hvalfjarðarsveitar voru eftirfarandi
rannsóknarspurningar settar fram: Hvernig afmarkar sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar
málaflokkinn menningu í stjórnsýslunni? Hvert er frumkvæði sveitarstjórnar og hvernig
styður hún við einstaklingsframtak í menningarmálum? Á hvaða hátt hefur
menningarstarf þróast í Hvalfjarðarsveit síðustu 200 árin? Hvernig stendur
menningarstarfsemi Hvalfjarðarsveitar í dag? Hvaða möguleika hefur Hvalfjarðarsveit
til að móta menn-ingartengd störf í sveitarfélaginu? Hver er möguleg framtíðarsýn
Hvalfjarðarsveitar varðandi menningarstarfsemi? Til að svara þessum spurningum voru
tekin viðtöl við sveitarstjóra, formenn nefnda og þá sem hafa með menningarmál að
gera í sveitarfélaginu. Þegar saga sveitarfélagsins var skoðuð voru auk þess stutt
símaviðtöl tekin við sérfræðinga í eldri málum. Þá voru m.a. fundargerðir nefnda
greindar til þess að kanna starfssvið þeirra og skýrslur skoðaðar sem fjalla um
atvinnumál og menningarmál á Vesturlandi.
Afmörkun menningarmála í stjórnsýslu sveitarfélagsins er að finna á þremur stöðum; í
Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar (2009) sem er nokkurs konar
erindisbréf, Staðardagskrá 21 – Hvalfjarðarsveit (2008), sem er áætlun sveitarfélagsins
til sjálfbærrar þróunar, og á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Á tuttugustu öldinni var
mikil

þróun

í

menningarmálum

þegar

m.a.

ungmennafélög,

kvenfélög

og

skógræktarfélög voru stofnuð til þess að bæta samfélagið og umhverfið. Mikill
menningararfur er á svæðinu og liggur meðal annars í landnámssögum og
óáþreifanlegum menningararfi. Þessi arfur er ekki notaður til atvinnusköpunar svo neinu
nemur í dag og gæti uppbygging menningartengdra starfa á svæðinu byggst á honum.
Menningar- og atvinnumálanefndir sveitarinnar geta í framtíðinni tekið höndum saman
til uppbyggingar spennandi viðkomustaða fyrir ferðamenn, sem byggja á menningararfi
svæðisins.
Menningarpíramíti Duelunds (1995) er hér notaður til afmörkunar menningarmála.
Kenningar sem fjalla um ákvarðanatöku og stefnumótun er notaðar til greiningar á
stjórnsýslunni. Kenning Kingdons um stefnuglugga (1984) er notuð til að greina hvað
þarf að vera til staðar þegar ný tækifæri birtast og verða að veruleika og kenning
Garreaus (1991) um útjaðar þéttbýlis, til að skýra stöðu Hvalfjarðarsveitar.
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Abstract
Hvalfjarðarsveit is a “green“ municipality in the southwest of Iceland. To find out how
our culture and cultural heritage is, we attempted to answer a few questions: How does
our municipality define culture as a category? How does the local council show
initiative and how does it support private enterprise in cultural affairs? How have
cultural activities developed in the area for the last 200 years and what is the situation
today? What potentialities are at hand in the area to build up and support new cultural
activities? How could Hvalfjarðarsveit´s future vision in cultural affairs possibly be? To
answer these questions, interviews were conducted with Hvalfjarðarsveit’s municipal
administrator and chairmen of local committees dealing with cultural matters. Brief
telephone conversations took place with people in the know about some previous
municipal matters, and minutes of committee meetings were looked into as regards
employment and culture in the west of Iceland.
The definition of cultural development for our local administration may be found in
three places: a) A resolution on administration and points of order at meetings for
Hvalfjarðarsveit (Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar, 2009), which
is kind of official duty regulation, b) Local Agenda 21–Hvalfjarðarsveit (Staðardagskrá
21–Hvalfjarðarsveit, 2008), which is the municipality’s plan for self-sustainable
development, and c) in the Hvalfjarðarsveit´s municipality budget. The twentieth
century saw much cultural development with the appearance of young people’s
societies, women’s societies, and reforestation societies to improve the community and
the environment. The Hvalfjarðarsveit area is rich with cultural heritage, for instance
sagas of the Settlement Period and other intangible cultural heritage. This heritage is not
used much to create new employment today, but there are distinct possibilities in this
field. People in our municipality, could join hands and establish and develop new and
exciting places in the area for travellers to stop at, and refer them to our local stories and
heritage. Duelund´s pyramid of culture (1995) is used in this essay to target this specific
cultural aspect. Theories of decision making and strategy planning are also used to
analyze local administration. The policy stream of Kingdon (1984) explains agendasetting and policy process and last, but not least, Gaarreau´s theory on edge cities
(1991) explanes the location of the area.
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Formáli
Þessi rannsókn var unnin veturinn 2009 til 2010. Hún er úttekt á menningarstarfi í 640
manna sveitarfélagi í nágrenni Reykjavíkurborgar, sem sameinað hafði verið úr fjórum
sveitarfélögum rúmum þremur árum fyrr. Ætlunin er að taka saman á einn stað ágrip af
þeim menningararfi sem til staðar er í sveitarfélaginu og gera tillögur að því hvernig
hann getur nýst til atvinnusköpunar.
Uppbygging ritgerðarinnar er á þennan veg: Fyrst er fjallað um kenningar sem notaðar
eru til að greina stöðu menningarmála í Hvalfjarðarsveit og nokkur mikilvæg hugtök
útskýrð. Þá er umfjöllun um sveitarfélagið eins og það er nú á dögum, þróun þess og
sögu. Að því loknu er farið í greiningu með hjálp kenninga og að lokum er fjallað um
niðurstöðu greiningarinnar.
Fyrst og fremst vil ég þakka fjölskyldunni minni óendanlega þolinmæði á meðan á
náminu stóð. Kærar þakkir Ásgeir, Hafliði, Íris Jana og Finnur Ari.
Þá þakka ég leiðbeinanda mínum, Hauki F. Hannessyni kærlega fyrir natni, yfirvegun
og hjálpsemi á meðan á rituninni stóð og hve jákvætt hann tók því að leiðbeina mér.
Allir viðmælendur mínir fá mínar bestu þakkir, sem og aðrir sem réttu mér hjálparhönd
við upplýsingaöflun og frágang. Samnemendum mínum þakka ég samveruna og góð
viðkynni. Frosta Gíslasyni þakka ég afnot af myndinni af Tyrkja-Guddu.
Úttekt sú sem hér birtist á menningarmálum í Hvalfjarðarsveit er ekki tæmandi. Allar
rangfærslur sem hugsanlega koma fram í ritgerðinni eru á mína ábyrgð.

Leirá, þann 3. apríl 2010, Anna Leif Elídóttir
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Inngangur
Hvalfjarðarsveit varð til við sameiningu fjögurra sveitarfélaga árið 2006. Þetta voru
Innri-Akraneshreppur,

Hvalfjarðarstrandarhreppur,

Leirár-

og

Melahreppur

og

Skilmannahreppur. Með auknum íbúafjölda, breytingum á búskaparháttum og vaxandi
atvinnumöguleikum hefur menning1 sveitarfélagsins breyst. Því er áhugavert að
kortleggja menningarmál sveitarfélagsins og menningararf þess og bera saman við
kenningar um búsetu í dreifbýli auk annarra kenninga sem fjalla um menningarmál og
aðkomu hins opinbera að þeim.
Kenning höfundar er að með aukinni meðvitund íbúa Hvalfjarðarsveitar um menningu
og

menningarmál,

svefnbæjaráherslum,

verði

svæðið

heldur

geti

ekki

einungis

sveitarfélagið

orðið

útjaðar

þéttbýlis

frumlegur

með

gerandi

í

menningarmálum og aukið með því velferð íbúa sinna.
Afmörkun sveitarfélagsins er skýr, bæði landfræðilega og í tíma, vegna nýlegrar
sameiningar. Mikið menningarstarf hefur verið á svæðinu og því ætti að vera hægur
leikur að fjalla um og efna til umræðu um það starf.
Í ritgerð þessari er menning skilgreind sem þjóðmenning sem er þriðja stig menningar í
greiningu menningarfélagsfræðingsins Duelunds. Í kafla 1.7 er fjallað um
menningarpýramíta Duelunds. Hann skiptir skilgreiningu hugtaksins menning í fjóra
hluta: Í fyrsta lagi listir sem inniheldur list atvinnulistamanna. Í öðru lagi fjölmiðla sem
innihalda ofangreint auk upplýsinga, afþreyingar og upplifunar. Í þriðja lagi
þjóðmenningu sem inniheldur ofangreint auk sameiginlegra gilda samfélagsins og
stuðning við menningarlýðræði, þar með talið íþróttir og tómstundastarf. Í síðasta lagi
samfélag þar sem menning er allt samfélagið og allar lífsvíddir (sjá nánari umfjöllun um
menningarpíramíta Duelunds í kafla 1.7)

1

Menning: Sjá kafla 1.7 um menningarpíramíta Duelunds.
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Tilgangur rannsóknarinnar er að gera úttekt á menningarstarfi Hvalfjarðarsveitar
og fá svör við eftirfarandi spurningum:
1. A) Hvernig afmarkar sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar málaflokkinn menningu í
stjórnsýslunni?
B) Hvert er frumkvæði sveitarstjórnar og hvernig styður hún við einstaklingsframtak í menningarmálum?
2. Hvernig hefur menningarstarf þróast í Hvalfjarðarsveit síðustu 200 árin?
3. Hver er staðan í menningarstarfi Hvalfjarðarsveitar í dag?
4. Hvaða möguleika hefur Hvalfjarðarsveit á að móta menningartengd störf í
sveitarfélaginu?
5. Hver er möguleg framtíðarsýn (aðgerðaáætlun) fyrir Hvalfjarðarsveit í
menningarmálum?
Eftirfarandi kenningar eru notaðar í greiningu ritgerðarinnar; Kenning Mintzbergs um
forskrifaðar og sjálfsprottnar stefnur fjallar um hvernig stjórnendur nota stefnumörkun í
stofnunum. Ruslatunnulíkanið sem Cohen, March og Olsen hönnuðu árið 1972 fjallar
um ákvarðanaferli innan stofnunar. Þessar kenningar fjalla um grundvallar atriði í
stjórnsýslunni og eru hér notaðar til að greina hvernig ákvarðarnir eru teknar og
stefnumörkun er gerð í stjórnsýslu Hvalfjarðarsveitar.
Stefnugluggi Kingdons fjallar um tækifæri sem birtast fyrir ákveðin málefni og hvernig
þessi tækifæri eru notuð. Hann segir að líkingin komi úr orðræðu geimfara, þegar
pláneturnar sem á að skoða eru í svo til beinni línu og auðvelt er að ferðast á milli
þeirra.
Kenning Belfiore um þjónandi menningarstefnu fjallar um það þegar menning er notuð
til þess að ná fram fyriráætlunum um eitthvað annað en fyrir menninguna sjálfa. Sama
má segja um kenningu Eisners um kennslu listgreina. Hann fjallar um hvernig kennsla
listgreina getur verið í öðrum tilgangi en fyrir listgreinarnar sjálfar. Þessar kenningar
eru notaðar hér til að skoða hvort menning og listkennsla er og getur verið notuð í
Hvalfjarðarsveit til uppbyggingar einhvers annars en menningarinnar og listkennslunnar
sjálfrar svo sem fjölgun íbúa.
Menningarstefnulíkön Chartrands fjalla um aðkomu ríkisvaldsins að menningu og fjórar
ólíkar leiðir sem það getur notað. Þessi kenning er til að meta að hvaða marki
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stjórnsýslan kemur að menningarmálum í Hvalfjarðarsveit. Á Íslandi er módel
arkitektsins í notkun, því aðkoma ríkisvaldsins er töluvert mikið.
Kenningar Garreau´s um útjaðar þéttbýlis fjalla m.a. um staðsetningu og
atvinnumöguleika. Þessa kenningu er gott að nota þegar fjallað er um sveitarfélag sem
Hvalfjarðarsveit, því það er bæði í útjaðri Reykjavíkur og Akraness og þar með
þéttbýlis, en ekki síður í útjaðri Borgarfjarðar og þar með landbúnaðar. Mikill munur
getur verið á staðblæ samfélaga, þrátt fyrir nálægð þeirra hvert við annað. Kenningar
Garreaus´s eru hér notaðar eilítið stílfærðar, þar sem þær eru nokkuð takmarkandi. Því
er hér lagt til að þær noti hlutfallstölur í stað fastra talna.
Menningarpíramíti Duelunds sýnir möguleg mismunandi tengsl menningar og
menningarstefnu hins opinbera. Hann bæði hjálpar til við afmörkun menningarinnar og
sýnir hvar stuðningur hins opinbera liggur.
Auk þessara kenninga eru eftirfarandi hugtök skilgreind; Menningararfur, en eitt af
hlutverkum rannsóknar þessarar er að reyna að finna leiðir til að móta menningartengd
störf sem byggjast á menningararfi svæðisins. Þá er Regla hæfilegrar fjarlægðar
útskýrð, en hún er notuð af stjórnsýlsunni til að koma í veg fyrir að listir og menning sé
misnotuð af hinu opinbera í eigin þágu. Hugtakið sjálfbærni er útskýrt, en það útskýrir
viðleitni mannsins við að nýta takmarkaðar auðlindir án þess að ganga of langt vegna
komandi kynslóða. Með því að sýna fyrirhyggju geta auðlindir enst lengur en ella. Þá er
fjallað um ferðaþjónusta og menningartengda ferðaþjónustu en atvinnuvegir tengdir
ferðamönnum eru í miklum vexti. Að lokum er fjallað um styrki sem hægt er að sækja
um fyrir menningarstarfsemi, bæði hér á landi og eins til Evrópu.
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Mynd 1 er yfirlitsmynd sveitarfélagsins Hvalfjarðarsveitar (myndin er einfölduð og
línur skýrðar af höfundi). Myndin er fengin af vef Landlína og sýnir mörk
sveitarfélagsins samkvæmt aðalskipulagi 2008-2020 (Landlínur, landslagshönnun og
skipulag, e.d.).

Mynd 1. Hvalfjarðarsveit, yfirlitsmynd.
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1 Kenningar
1.1 Mintzberg, forskrifaðar og sjálfsprottnar stefnur
Henry Mintzberg (1994) fjallar um stefnugerð (e. strategy) í fræðum sínum. Önnur orð
sem mætti nota eru leikáætlun, kænska, bragðvísi eða jafnvel herkænska. Hann segir að
sumu fólki finnist stefnugerð vera að hugsa fram í tímann. Öðrum finnist stefnugerð
vera að stjórna framtíðinni, ekki bara að hugsa um hana. Enn aðrir tali um stefnugerð
sem ákvarðanatöku eða samþætta ákvarðanatöku þar sem felldir eru saman þeir þættir
sem fýsilegir eru í stöðunni. Þá vilji aðrir segja að stefnugerð sé formleg aðgerð til að fá
ákveðna niðurstöðu með samþættum og reglubundunum ákvörðunum (Mintzberg,
1994).
Mintzberg (1994) segir að stefnugerð sé aðallega tvennt: Að áætla fyrirfram hvernig
eitthvað skuli gert eða að minnsta kosti nokkur hugmynd um það hvert skuli halda og að
stefna sé mynstur, eða að einhver hegðun sé samkvæm sjálfri sér yfir ákveðinn tíma.
Annað sé að huga að framtíðinni fyrirfram og hitt sé að sjá eftirá. Að í rauninni hafi
ákveðinni stefnu verið haldið, þó að viðkomandi hafi ekki gert sér grein fyrir því
fyrirfram. Þannig megi kalla aðra stefnugerðina forskrifaða og hina sjálfsprottna.
Forskrifuð stefna er það þegar stjórnendur telja að þeir geti haft áhrif á framtíð
fyrirtækja og stofnana. Stefna er nokkurs konar sýn fyrirtækisins, um það hvert
stofnunin getur haldið á ákveðnum tíma. Mynd 2 lýsir forskrifaðri stefnu (myndin er
eftir Mintzberg (1995), Helgi Gestsson íslenskaði (2004)). Þar sést að í upphafi hafa
umhverfi og auðlindir áhrif á hlutverk, framtíðarsýn og markmið stofnunarinnar.
Forystumenn hennar fara í greiningu og mótun valmöguleika, sem fer áfram í ferlinu
yfir í rökstutt val starfsmanna, en staðblær setur einnig mark sitt á hana. Stefnan fer
síðan í reglubundna endurgjöf og í gegnum allt ferlið að minnsta kosti einu sinni áður
en hún er endanlega formuð. Forskrifuð stefna er lifandi plagg sem þarfnast sífelldrar
endurskoðunar. Samkvæmt Mintzberg (1994) eru þrjú skilyrði sem stefna verður að
uppfylla, svo hún geti talist fullkomlega forskrifuð. Í fyrsta lagi skýrt afmörkuð áætlun,
í öðru lagi að allir innan stofnunar viti af áætluninni og í þriðja lagi að niðurstaðan sé
nákvæmlega eftir forskriftinni. Afar ósennilegt er að hægt sé að uppfylla öll þessi
skilyrði, svo að fæstar stefnur geta talist fullkomlega forskrifaðar.
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Mynd 2. Forskrifuð stefna.

Sjálfsprottin stefna er samkvæmt Mintzberg andstæða hinnar forskrifuðu. Aldrei hefur
verið gerð áætlun um það sem gera átti. Þó verður hún að innihalda reglu yfir
framkvæmdatímann og vera samkvæm sjálfri sér. Mótun sjálfsprottinnar stefnu snýr því
öfugt við hina forskrifuðu stefnu eins og sést á mynd 3 (myndin er eftir Mintzberg
(1994), Helgi Gestsson íslenskaði líkanið 2004).
Hin sjálfsprottna stefna er hringferli þar sem hver þáttur hefur áhrif á annan. Samkvæmt
Mintzberg (1994) er sjálfsprottin stefna þegar hið framkvæmda hefur ekki verið áætlað.
Stefnan er ekki óreiða, heldur skipulag sem verður til með reynslu sem oft er tekin í
stuttum skrefum. Hægt sé svo að læra af reynslunni í gegnum ferli sem er skipulegt en
verður til óvart, af því að innsæi og skapandi hugsun voru virkjuð.

Mynd 3. Sjálfsprottin stefna.

Samspil menningar og stjórnmála skiptir máli og öfgar í báðar áttir eru annars vegar að
víkja alls ekki frá hinni forskrifuðu stefnu og hins vegar að engin mótuð stefna sé til.
Bæði sjálfsprottin stefna og forskrifuð eru varla til í sinni hreinustu mynd. Líklegra er
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að finna einhverskonar millibil á milli þeirra hjá fyrirtækjum og stofnunum, þar sem
aldrei er hægt að verða nákvæmlega við öllu því sem áætlað er í stefnunni.
Auk sjálfsprottinnar stefnu og hinnar forskrifuðu hefur Mintzberg (1994) skilgreint þá
þriðju sem verður til þegar stefna kemst ekki til framkvæmda. Hana má kalla hina
óuppfylltu stefnu.

1.2 Ruslatunnulíkanið
Cohen, March og Olsen hönnuðu ruslatunnulíkanið árið 1972. Ruslatunnulíkanið er
ákvarðanaferli þar sem ákvarðanir eru ekki beint teknar heldur eiga þær sér einfaldlega
stað. Ferlið kölluðu þeir skipulagt stjórnleysi (e. organized anarchy). Skipulagt
stjórnleysi hefur þrjá megin eiginleika: vandráðið uppáhald (e. problematic
preferences), óljósa tækni (e. unclear technology) og fljótandi þátttöku (e. fluid
participation). Vandráðið uppáhald er þegar þeir sem vinna innan stofnunar (eða eru í
stjórnmálum) þar sem skipulagt stjórnleysi tíðkast, gera öðrum ekki grein fyrir því hvað
þeir velja helst. Þannig er uppáhald þeirra óljóst öðrum. Óljós tækni er skýring á því
þegar starfsmenn innan svipaðrar stofnunar hafa einungis yfirsýn yfir sitt eigið starf, en
ekki stofnunarinnar allrar. Störf þeirra einkennast af því að læra af mistökum sínum.
Fljótandi þátttaka innan sambærilegrar stofnunar þýðir að starfsmenn taka stundum
ákvarðanir og stundum ekki og ákvarðanataka innan stofnunarinnar er því frekar
fljótandi. Þannig skiptir til dæmis miklu máli hverjir mæta á fundi fyrir framgöngu mála
(Cohen, March og Olsen, 1972). Þrátt fyrir þetta haldast stofnanirnar starfandi,
ákvarðanir eru teknar og starfsemi aðlöguð, jafnvel svo að þær virðast í góðum rekstri.
Ruslatunnulíkanið fjallar um fjóra megin þætti ákvarðanatöku eða strauma innan
fyrirtækis þar sem skipulagt stjórnleysi er ráðandi: Vandamál eða viðfangsefni (e.
problems), lausnir (e. solutions), stefnu (e. choise opportunities) og þátttakendur (e.
participants) (Cohen o.fl., 1972). Samkvæmt ruslatunnulíkaninu er þessum þáttum hent
í nokkurs konar ruslatunnu og leyft að gerjast þar í nokkurn tíma, eða svipaðan tíma og
það tekur að fjarlægja rusl úr ruslatunnu. Á meðan ræður tilviljun ein hvernig
straumarnir blandast. Ákvörðun stofnunar er að lokum sú niðurstaða sem verður að
þeim tíma liðnum (Cohen o.fl., 1972).
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1.3 Stefnugluggi Kingdons
John W. Kingdon (2003) fjallar um stefnuglugga í bók sinni Agendas, Alternatives, and
Public Policies. Hann segir að líkingin komi úr orðræðu geimfara, þegar pláneturnar
sem á að skoða eru í svo til beinni línu og auðvelt er að ferðast á milli þeirra. Þetta
tækifæri til að skoða valdar stjörnur á sem auðveldastan máta er hins vegar ekki opið
mjög lengi og ef það rennur í sandinn þarf að bíða eftir næsta tækifæri. Nota má
líkinguna um opna gluggann eða stefnugluggann í stjórnmálum. Þegar allt þarf að vera
tilbúið til að vinna að ákveðnu máli eða verki og svo þarf að grípa tækifæri þegar þau
gefast, án þess að hika. Þannig geta nokkur verkefni beðið eftir rétta tækifærinu og það
verkefni sem best liggur við er unnið þegar stefnuglugginn opnast. Tækifæri þessi felast
oft í áhuga einstaklinga í lykilstöðum í stjórnsýslunni (Kingdon, 2003). Þannig getur
bæði kreppa og góðæri verið stefnugluggi fyrir einhverskonar menningarstarfsemi.
Kingdon (2003) skilgreindi þrjá strauma sem verða að vera til staðar, til að stefnugluggi
geti opnast. Þetta voru:
•

Viðfangsstraumur (e. the stream of problems). Vandamál eða viðfang verður
að vera til staðar, til að hægt sé að leysa það. Ef ekkert vandamál eða
viðfangsefni er til staðar er óþarfi að móta stefnu til að laga.

•

Stefnustraumur (e. the stream of policies). Þessi straumur fjallar um það að mis
áberandi málefni geta verið til staðar. Í þessum straumi myndast stefna um
möguleika og tillögur að lausnum. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að
slíkar tillögur eru ekki endilega ætlaðar til að leysa viðkomandi vandamál,
heldur eru á floti í leit að viðfangsefnum sem þær geta bundist og leyst.

•

Stjórnmálastraumur (e. the stream of politics). Breytingar í stjórnsýslunni, svo
sem kosningar og stjórnarbreytingar geta haft áhrif. Þetta getur gerst án íhlutunar
hinna tveggja straumanna. Þannig geta breytingar innan stjórnsýslunnar leitt til
þess að ákveðin málefni verið tekin með eða hent út.

Enginn einn straumur hefur afgerandi áhrif á stefnumörkunarferlið. Hins vegar er það
þegar allir þessir straumar mætast, sem stefnugluggi getur opnast og fýsileiki er á að
framkvæma eitthvað sérstakt. Þeir þurfa þó ekki að mætast allir á sama tíma, heldur
getur stefnumót þeirra verið lauslegt þegar stefnugluggi opnast (Kingdon, 2003).
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1.4 Þjónandi stefna
Geir Vestheim (1994) skilgreindi hugtakið þjónandi menningarstefna (e. instrumental
cultural policy) sem hefur tilhneiginguna til (snarað á íslensku af höfundi) „að nota
menningarlega áhættu og menningarlegar fjárfestingar sem aðferð við að ná fram
fyriráætlunum um eitthvað annað en fyrir menninguna sjálfa2“ (Vestheim, 1994, 65).
Dr. Elinora Belfiore (2004) fjallar um þjónandi menningarstefnu í grein sinni frá því
2004. Hún segir fyriráætlanir þeirra sem nota þjónandi menningarstefnu yfirleitt varða
hagræna þætti eins og að skapa störf og annan auð, enduruppbyggingu hverfa og aðra
samfélagslega uppbyggingu. Það sem segir til um að menningarstefnan sé þjónandi er í
raun ekki skilgreining á því hverju hún á að þjóna. Heldur að menning og
menningarstarf sé aðferð til að ná einhverju öðru fram en einungis menningu
menningarinnar vegna (Belfiore, 2004).
Elliot W. Eisner (2002) fjallar um listmenntun í bók sinni The arts and the creation of
mind. Hann segir að stærðfræði sé ekki alltaf kennd stærðfræðinnar vegna og ekki
listgreinar heldur. Ekki sé ein heilög leið til að kenna listir, heldur geti kennsla á listum
þjónað mismunandi tilgangi. Hann telur upp átta ástæður þess að kenna listgreinar; Í
fyrsta lagi sé sú leið að kenna listir í gegnum fagið sjálft. Það þroski nemandann til að
hugsa eins og listamaður, skilja samhengi sem listaverk eru unnin í, bæði sögulegt og
félagslegt. Í öðru lagi sé listnám ætlað til að kenna lestur á umhverfinu, gildi og
hugmyndir í því sem mætti kalla annars vegar dægurmenningu og hins vegar klassíska
menningu (lágmenningu og hámenningu; poppmenningu og listir). Í þriðja lagi er
skapandi lausnaleit sem næst með því að skilja efni og eiginleika þeirra og hjálpar
nemendum í öðrum verkefnum í yfirfærðri merkingu. Í fjórða lagi er skapandi
sjálfstjáning, þar sem tilfinningum er fundinn farvegur með frjálsri tjáningu. Í fimmta
lagi er það sú útskýring að listfræðsla feli í sér betri starfskraft á vinnustað síðar á
lífsleiðinni. Í sjötta lagi er listfræðsla sem felur í sér þekkingarlegan þroska. Með
listfræðslu öðlist nemandinn þjálfun í flókinni og nákvæmri hugsun. Í sjöunda lagi sé
listfræðsla notuð til að hjálpa til við nám í hinum svokölluðu grunnfögum eða lestri,
skrift og stærðfræði. Þessi nálgun fjallar um að því meira sem nemendur fái að læra um

2

“...[the tendency] to use cultural ventures and cultural investments as a means or instrument to attain

goals in other than cultural areas” (Vestheim, 1994, bls 65).
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listir, því betur gangi þeim í hinum hefðbundnu grunnfögum. Í tónlist er þetta kallað
„Mozart-áhrifin“ (e. the Mozart effect). Samkvæmt rannsóknum gengur ungum
nemendum sem fá að hlusta nokkrum sinnum í viku á Mozart betur á prófum (Eisner,
2002). Eisner segir suma halda því fram að það sé tónlistin sem geri nemendurna
gáfaðri. Í áttunda og síðasta lagi er að samþætta listgreinar þannig að nemendur vinni
samtímis í fleiri fögum (Eisner, 2002). Kenning um listmenntun er hér notuð í
umfjöllun um menningarstarf og stefnu sveitarfélags vegna þess að til að auka
menningu í sveitarfélagi þarf listmenntun. Þar með er listmenntunin orðin þjónandi fyrir
annan tilgang, þ.e. uppgang menningar.

1.5 Menningarstefnulíkön Chartrands
Menningarhagfræðingurinn Harry Hillman-Chartrand rannsakaði árið 1986 aðkomu
ríkisvaldsins að menningu. Hann tekur fram að rannsóknin hafi stuðst við tvær megin
spuringar: Hvað eða hver er skattlagður (og um hve mikið) og hvað eða hver mun njóta
(og hve mikils) af skattpeningum. Chartrand (2002) segir ríkisvaldið stefna á að koma á
framfæri sköpunargleði eða afburðagæðum (sem er skilgreint af listasamfélaginu
sjálfu), að ýta undir framleiðslu á verkum af sérstakri gerð, þema eða tilgangi og/eða að
styðja við sérstaka framleiðendur eða þá listamenn sem bera samfélagið á örmum sér
(eru flaggskip samfélagasins) (Chartrand, 2002).
Til að ná þessum markmiðum geti stjórnvaldið valið eina af eftirfarandi fjórum stefnum.
Þetta eru miðlarinn (e. the Facilitator), velgjörðamaðurinn (e. the Patron), arkitektinn (e.
the Architect) og verkfræðingurinn (e. the Engineer). Þessi fjögur líkön einkennast af
mismikilli aðkomu ríkisvaldsins að menningarmálum, frá því að vera lítil yfir í að
stjórna menningunni alveg.
Miðlarinn einkennist af lítilli aðkomu ríkisvaldsins að menningarlífi. Ríkið veitir
skattafrádrátt gegn framlögum til lista og menningar og hefur þannig óbein áhrif á listaog menningarlíf. Þar sem miðlarinn er ráðandi er ekki mikið um lög eða reglugerðir um
málaflokkinn og engin ein tegund listar ráðandi. Það er frekar smekkur almúgans eða
þeirra sem gefa peningana sem ræður. Helstu gallar við þessa leið eru samkvæmt
Chartrand að þeir sem styrkja listir af sjálfsdáðum velja frekar listform sem ekki ögrar.
Einnig verða styrkir háðir árferði og afkomu fyrirtækja og fyrirtækin reyna að stjórna
því hvernig listir þróast. Þá getur skattafrádráttur verið erfiður og flókinn í útreikningum
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og þar að auki eru flest vestræn ríki með einhverskonar skattaafslátt út á styrki þó þau
séu ekki með miðlaramódelið sem sína helstu stefnu. Í ríkjum sem nota miðlaramódelið
er menningarstefnan oft sú að hafa enga stefnu (Chartrand, 2002).
Ríkisvaldið er í hlutverki velgjörðarmannsins í næsta módeli. Það setur framlög sín í
hendur listráða, sem síðan deila út fé til listamanna og liststofnanna, þó tilheigingin sé
að veita fremur listamönnum en stofnunum fé þar sem gæði eru tekin fram yfir magn.
Til að módel velgjörðarmannsins virki sem best verður að vinna samkvæmt Reglu
hæfilegrar fjarlægðar, sem er skilgreind nánar í kafla 2.2.
Þá er það arkitektinn, en hér er hlutverk stjórnsýslu meira en í fyrri líkönum. Chartrand
(2002) segir að ríki sem notar aðferð arkitektsins styrki æðri listir í gegnum ráðuneyti
menningar. Sum ríki færa sig yfir frá velgjörðarmannslíkaninu yfir í arkitektinn, þegar
menningarstofnanir stækka og verða fagmannlegri því þá eykst fjármagnsþörf þeirra. Á
sama tíma minnka fjárframlög til listráða sem starfa samkvæmt Reglu hæfilegar
fjarlægðar. Styðja þarf við menningarstofnanir og listráð til að fóstra, kynna og viðhalda
listrænum þroska samfélagsins. Þrýstingur stórra menningarfyrirbæra á þverrandi sjóði
listráða hefur orðið til þess að ríksstjórnir hafa þurft að bregðast við með beinum
fjárframlögum. Aukinn þrýstingur ríkisstjórna til að ná jafnrétti vegna kyns, aldurs,
litarháttar og trúmála hefur einnig orðið til að arkitektinn verður fyrirferðameiri en áður.
Í módeli arkitektsins sér menningarmálaráðuneyti um framkvæmd menningarstefnu
ríkisins (Cartrand, 2002). Fjárframlög til menningar og lista eru ákveðin á fjárlögum.
Listráð eru hér einnig milliliðir á milli listamanna og menningar annars vegar og hins
vegar ráðuneytis og stjórnsýslu. Þar eru fjárframlög líka ríkmannlegri og
menningarstarfsemi verður minna háð miðaverði og markaður stýrir ekki eins því hvað
er í boði.
Loks er það verkfræðingurinn, sem skilgreindur er út frá alræðisríkjum, þó hann geti
líka átt við um lýðræðisríki. Hér eiga yfirvöld listastofnanirnar og listrænni tjáningu er
stýrt af ramma hins pólitíska veruleika. Þannig veltur frami listamanna á hlýðni þeirra
gagnvart opinberri stefnu. Þetta gerðist t.d. í Þýskalandi nazismans þegar listamenn voru
bannaðir og settar voru upp listasýningar með svo kallaðri úrkynjaðri list og annarri sem
leyfð var (Chartrand, 2002).
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1.6 Útjaðar þéttbýlis
Joel Garreau (1991) fjallaði um útjaðar þéttbýlis (e. edge cities) og kom með
skilgreiningu á hugtakinu. Hann segir að á undanförnum 30 árum hafi borgir í Norður
Ameríku stækkað mjög hratt, án þess að margir hafi gert sér grein fyrir því (Garreau,
1991). Skilgreining hans á frekar við um þéttbýlli staði nálægt stórborgum en staði sem
eru að breytast úr dreifbýli í þéttbýli. Hér verður þó fjallað um Hvalfjarðarsveit sem
dreifbýli í þróun yfir í að verða þéttbýli, þannig að svæðið er enn mjög ungt í
merkingunni útjaðar þéttbýlis.
Skilgreing Garreaus (1991) er sem hér segir (snarað á íslensku af höfundi):
•

Hefur 464.500 m² (fimm milljón ferfeta (e. square feet)) eða meira af
skrifstofuhúsnæði sem hægt er að leigja (vinnupláss upplýsinga-aldarinnar)

•

Hefur 55.740 m² (600.000 ferfet) eða meira af verslunarhúsnæði sem hægt er að
leigja

•

Hefur fleiri störf en sem nemur fjölda þeirra sem á svæðinu búa

•

Þeir sem búa á svæðinu líta á það sem eina heild

•

Var ekki nálægt því að líkjast borg fyrir þrjátíu árum3 (Garreau, 1991, 6-7).

Garreau segir að ekki þurfi að taka skilgreininguna alvarlega, heldur sem viðmið.
Ástæða er til að ætla að veikleiki sé í kenningu Garreaus, þar sem hún er staðbundin við
Ameríku og ekki hægt að nota hana beint í yfirfærslu á íslenskar aðstæður. Betra væri
að nota hlutfallslegar tölur miðað við höfðafjölda en ekki beinar stærðir eins og hann
gerir. Hann talar líka um atvinnuhúsnæði og skrifstofupláss, en það á alls ekki allsstaðar
við, þar sem atvinnuuppbygging svæða er mismunandi. Betra væri að tala um
atvinnuhúsnæði. Ef við tökum þessa skilgreiningu og færum hana yfir á
Hvalfjarðarsveit og tökum hvern punkt fyrir sig lítur hún svona út:
•

3

Í Hvalfjarðarsveit eru sex skrifstofur (um 300 m2) sem hægt er að leigja (Laufey
Jóhannsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2010)

Edge City is any place that:
•

Has five million square feet or more of leasable office space - the workplace of the Information
Age [...]

•

Has 600.000 square feet or more of leasable retail space [...]

•

Has more jobs than bedrooms [...]

•

Is perceived by the population as one place [...]

•

Was nothing like “city” as recently as thirty years ago [...] (Garreau, 1991, 6-7).
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•

Í Hvalfjarðarsveit eru tvö verslunarhúsnæði; að Ferstiklu og að Laxárbökkum,
um það bil 500 m2 samanlagt

•

Í Hvalfjarðarsveit er mest allt atvinnuhúsnæði í einkaeigu og erfitt er að fá
atvinnuhúsnæði leigt

•

Í Hvalfjarðarsveit eru 900-950 föst ársstörf (störf í stóriðju, í tveimur skólum,
sveitarskrifstofunni og félagsheimilunum auk bænda) og 150-200 sumarstörf (í
hvalstöðinni, Vatnaskógi, Ölver o.fl.) (Laufey Jóhannsdóttir munnleg heimild, 4.
mars 2010). Í sveitarfélaginu búa um 640 manns

•

Íbúar Hvalfjarðarsveitar líta á sveitina sem eina stjórnsýslulega heild

•

Hvalfjarðarsveit er hægt og rólega að færast frá því að vera landbúnaðarhérað
yfir í að vera í kanti þéttbýlis annars vegar og dreifbýlis hins vegar.

Hvalfjarðarsveit er ólík svæðunum báðum megin við hana. Reykjavík og Akranes eru
stærstu þéttbýliskjarnarnir á suðvesturhorninu og næstu nágrannar sveitarfélagsins
sunnan og suðvestan megin. Hins vegar er Borgarfjörður þar sem enn hefur lítið borið á
að bændur bregði búi til að fara að vinna í verksmiðju og staðblærinn því allt annar en í
Hvalfjarðarsveit. Íbúar Hvalfjarðarsveitar upplifa sig í stjórnsýslulegri heild, þó að enn
séu gömlu hreppamörkin skýr í hugum margra.

1.7 Menningarpíramíti Duelunds og afmörkun menningar
Menning er vandskilgreint hugtak. Mannfræðileg skýring á hugtakinu er allt það sem
maðurinn tekur sér fyrir hendur. Í þrengsta skilningi orðsins merkir það hins vegar list
atvinnulistamanna (Duelund, 1995, 2003).
Stjórnsýslan þarf að ákveða markmið sín fyrirfram, það bæði auðveldar kjósendum að
gera upp hug sinn í kosningum og auðveldar einnig þróun lýðræðislegrar
menningarpólitíkur. Í velferðarsamfélagi kemur stjórnsýslan til móts við þarfir
markaðarins með stýringu, svo sem reglugerðum og lagasetningu. Ef markmið eru ekki
skýr missir pólitíkin gildi sitt (Duelund 1995).
Til þess að þjóna kjósendum og þróa menningarpólitík frekar, býr stjórnsýslan til
málefni sem hún hlúir að. Þetta gerir hún með:
•

stuðningi við skapandi listir með lögbundum listráðum sem starfa á landsvísu,
héraðsvísu og inni í litlum sveitarfélögum

•

tryggingu fyrir jöfnu aðgengi allra að menningarlegri starfsemi, óháð búsetu,
með því að auðvelda aðgengi að bókasöfnum, leikhúsum, tónlistarsamkomum
og öðrum menningarstofnunum
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•

þróun miðlunar með nýrri tækni þannig að hægt sé að koma á framfæri
upplýsingum um list og menningu

•

því að búa til ramma fyrir það hvernig á að koma menningu á framfæri, með
þarfir, áhuga og reynslu menningarinnar í huga

•

söfnun, geymslu og miðlun á menningararfi (Duelund, 1995).

Menningarfélagsfræðingurinn Peter Duelund (1995) hefur búið til nokkurs konar
píramíta, sem skýrir lagskiptingu hugtaksins menningar í fjórum lögum eins og hún
kemur fyrir í stjórnsýslunni og stuðningi stjórnsýslunnar við menningu og listir.
Menningarpíramítinn er sýndur á mynd 4.
Efst trónir skilgreiningin að menning sé list atvinnulistamanna, eins og í
atvinnuleikhúsum. Þegar stjórnsýslan skilgreinir menningu svo þröngt, styður hún
einungis við atvinnulistamenn.
Næsta skilgreining, fjölmiðlar, felur í sér fyrri skilgreiningu en við bætist að menning sé
fjölmiðlun, upplýsingar, afþreying og upplifun. Þarna hafa bæst við framleiðslu listanna
til dæmis tímarit, sjónvarp, bíó, skemmtigarðar og þess háttar. Auk þess stuðningur
stjórnsýslunnar við fjölmiðla til að kynna menningu og listir. Líklega er þetta algengasta
skilgreiningin á orðinu menning.
Þriðja skilgreiningin, þjóðmenning, felur í sér báðar fyrri skilgreiningar en hér bætast
við sameiginleg gildi, viðhorf, hefðir og lífshættir heildarinnar. Í þessari skilgreiningu
styður stjórnsýslan við menningarlýðræði, íþróttir og tómstundastarf. Þar sem trúmál og
listmenntun er ekki skilgreind í menningarpíramíta Duelunds, en geta talist með
sameiginlegum gildum, viðhorfum, hefðum og lífsháttum heildarinnar verða þau hér
með talin í þrepi þrjú í menningarpíramítanum.
Í fjórðu og síðustu skilgreiningunni, samfélag, sem felur í sér allar fyrri skilgreiningar
bætist við allt samfélagið og allar lífsvíddir. Þegar stjórnsýslan skilgreinir menningu í
þessu þrepi píramítans styður hún við viðhald og þróun samfélagsins, menntun,
atvinnumál,

nýja

tækni,

velferð

o.s.frv.

(Duelund,

1995).

Mynd

4

sýnir

menningarpíramíta Duelunds og mynd 5 afmörkun ritgerðarinnar á menningu með hjálp
menningarpíramítans. Myndin af menningarpíramítanum er eftir Duelund (1995). Helgi
Gestsson íslenskaði árið 2005 og íslenska útgáfan er fengin hjá Hauki F. Hannessyni
árið 2009.
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Menningarpíramítinn

Skilgreining
Menning = list

Aðgerðir
Listir

Stuðningur við listir

Fjölmiðlar

Stuðningur við fjölmiðla að

atvinnulistamanna
Menning = upplýsingar,
afþreying og upplifun
Menning = sameiginlegt

kynna menningu og listir
Þjóðmenning

Stuðningur við

gildi, viðhorf, hefðir og

menningarlýðræði, þar með

lífshættir heildarinnar

talið íþróttir, tómstundastarf
listnám og trúmál

Menning = samfélag, eða

Samfélag

allar lífsvíddir

Stuðningur við viðhald og
þróun samfélagsins,
menntun, atvinnumál, ný
tækni, velferð o.s.frv.

Mynd 4. Menningarpíramítinn.

Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization [UNESCO]) hefur skilgreint níu flokka menningar. Það eru
menjar, prentað efni og bókmenntir, tónlist, leiklist og tengdar listgreinar, starfsemi
sjón- og útvarps, íþróttir, útivist, málefni náttúru og umhverfis og að lokum starf sem
kemur menningu á framfæri og miðlar henni. Þessi skilgreining er gerð til að flokka og
skrá menningu (Ágúst Einarsson, 2004; Sameinuðu þjóðirnar, 1972). Þessi flokkun er á
milli þriðja og fjórða þreps í menningarpíramíta Duelunds og er því nálægt því að vera
hin mannfræðilega skilgreining á menningu. Menningarskilgreining UNESCO er því
afar víð.
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Ágúst Einarsson (2004) rektor Háskólans á Bifröst skilgreinir menningu í bók sinni
Hagræn áhrif tónlistar á þann veg að hún sé mannleg hegðun sem flyst á milli kynslóða
og mótist af reynslu þeirra. Hann segir að meðal annars í máli, trú, hugmyndum,
venjum, list og íþróttum sé sú menning fólgin, sem lýsi, skapi, varðveiti og miðli
tilfinningum og umhverfi mannlegs samfélags (Ágúst Einarsson, 2004).
Menningarhagfræðingurinn David Throsby (2001) segir menningu hverja þá hegðun
eða starfsemi sem fær manninn til að lýsa, skapa, varðveita eða miðla tilfinningum eða
umhverfi mannlegs samfélags hvort sem það er gert í máli, myndum, tónum, hreyfingu,
trú, hugmyndum, venjum eða á annan hátt.
Hver sem er getur þannig túlkað hugtakið með sínar þarfir og markmið í huga.
Sveitarfélög höndla menningu út frá stjórnsýslunni, en úttekt var gerð á samstarfi í
menningarmálum á „Stór-Reykjavíkursvæðinu“ árið 2006 (Ólafur Rastrick, Kristinn
Schram, Ólöf Gerður Sigfúsdóttir og Pálína Magnúsdóttir, 2006). Skýrsla var unnin í
framhaldi og nefnist hún Samstarf í menningarmálum. Úttekt á menningarstarfsemi og
samstarfsmöguleikum á sviði menningarmála í Reykjavík, Árborg, Hafnarfirði,
Reykjanesbæ og á Akranesi. Þar segir að flokkun sveitarfélaga á menningarmálum sé
einkum þau verkefni sem snerta stofnanir sem fást við menningarstarf. Þetta séu til
dæmis stofnanir sem sjá um:
...bókasöfn, skjalasöfn, minjasöfn, listasöfn, ljósmyndasöfn, tónlistarflutning,
leikhús, hverskyns menningarviðburði og hátíðir og þau verkefni sem njóta styrkja
til menningarsköpunar, list- og menningararfsmiðlunar af hálfu sveitarfélagsins en
eru framkvæmd í samvinnu við aðra aðila eða alfarið af öðrum (Ólafur Rastrick
o.fl., 2006, 8).
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1.7.1 Afmörkun ritgerðarinnar á menningu
Í ritgerðinni er hugtakið menning skilgreint sem þjóðmenning, eins og rauði kassinn
sýnir á mynd 5. Rauði kassinn hefur verið dreginn um skilgreiningarnar listir, fjölmiðlar
og þjóðmenning. Myndin af menningarpíramítanum er eftir Duelund (1995). Helgi
Gestsson íslenskaði árið 2005 og íslenska útgáfan er fengin hjá Hauki F. Hannessyni
árið 2009.

Afmörkun ritgerðarinnar á menningu

Skilgreining

Aðgerðir

Menning = list

Listir

Stuðningur við listir

Fjölmiðlar

Stuðningur við fjölmiðla að

atvinnulistamanna
Menning = upplýsingar,
afþreying og upplifun
Menning = sameiginlegt

kynna menningu og listir
Þjóðmenning

Stuðningur við

gildi, viðhorf, hefðir og

menningarlýðræði, þar með

lífshættir heildarinnar

talið íþróttir, tómstundastarf
listnám og trúmál

Menning = samfélag, eða

Samfélag

allar lífsvíddir

Stuðningur við viðhald og
þróun samfélagsins,
menntun, atvinnumál, ný
tækni, velferð o.s.frv.

Mynd 5. Afmörkun ritgerðarinnar á menningu.

Ekki verður fjallað um þann hluta menningarpíramítans sem kallast samfélag.
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Skýrsla var gerð árið 2008 að fyrirskipan forsætisráðherra og nefnist Ímynd Íslands,
styrkur staða og stefna. Í henni er sagt að niðurstöður greininga á lykilatriðum á ímynd
Íslands sýni að kjarni ímyndarinnar liggi í náttúrunni, fólkinu, atvinnulífinu og
menningunni. Hins vegar séu birtingarformin kraftur, frelsi og friður. Menning er þar
með sett jafnfætis náttúrunni og atvinnulífinu í uppbyggingu atvinnutækifæra landsins
og ímyndarstyrkingu (Skýrsla nefndar, 2008).
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2 Skilgreiningar hugtaka
Hér verður fjallað um skilgreiningar nokkurra lykilhugtaka: Menningararfs, Reglu
hæfilegrar fjarlægðar, sjálfbærni og ferðaþjónustu. Að auki verður umfjöllun um styrki
sem hægt er að sækja um til menningarstarfsemi.

2.1 Menningararfur
Breiðasta skilgreining á orðnu arfur (e. heritage), er „allt sem einhver vill geyma eða
safna“ (Howard, 2003, 1). Arfur er venjulega gróði einhvers, þó hann geti líka orðið til
að einhver tapi. Það er viðurkennt að arfur sé til í tveimur stærðarhlutföllum, annars
vegar inni í fjölskyldunni og hins vegar eitthvað sem tilheyrir þjóðinni eða mannkyni
öllu. Þegar fólk er spurt að því hvað það er sem það telur það mikilvægasta sem það
lætur eftir sig handa börnunum sínum nefnir það oftast einhverskonar gamlan
fjölskyldudýrgrip eins og gamlar ljósmyndir eða eitthvað sem hefur lítið fjárhagslegt
gildi. Sá sem fjallar um söguna hefur áhuga á fortíðinni, sá sem fjallar um arf hefur
áhuga á hvernig hægt er að nota fortíðina og túlka hana til að nútíðin og framtíðin geti
fengið gróða af (Howard, 2003).
Margar erfiðar spurningar koma upp þegar farið er að vinna með arf sem fræðigrein.
Arfleifð inniheldur oft þjóðrembu, er útilokandi, fjallar um kynin og kynjaskiptingu,
fjallar frekar um fáa útvalda en heildina og horfir til fortíðar en ekki framtíðar. Oft er
hægt að sjá tilhneigingu til að hinir ríku noti arfleifð til að hygla sér á kostnað hinna
fátækari. Orðin arfleifð, arfur og að erfa eitthvað eru náskyld. Skýringin að arfur sé
eitthvað sem hægt er að erfa, gefur til kynna að arfur sé eitthvað sem beðið er eftir að
eignast. Önnur skýring er öllu óljósari, en það er að erfa kringumstæður eða velvilja
sem annar hefur unnið sér inn, svo sem titil, sem er hægt í sumum löndum (Howard,
2003). Arfi er oft skipt í náttúrulegan arf og menningarlegan arf. Auk þess er í sumum
löndum talað um arfleifð innfæddra, eins og til dæmis í Ástralíu, þó að færa megi rök
fyrir því að arfleifð innfæddra sé höndluð sem menningararfleifð (Aplin, 2002).
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2.1.1 Skilgreining á orðinu arfur
Arfur getur flokkast sem „allt sem erfst hefur úr fortíðinni“ 4 (Throsby, 2001, 75). Þessi
skilgreining er þó of víð til að hægt sé að notast við hana, þar sem allt fellur undir hana,
meira að segja hlutir sem eru eins dags gamlir. UNESCO skilgreindi arf út frá
menningarlegum og náttúrulegum arfi árið 1972, á ráðstefnu sem haldin var í París. Í
skjali sem kom út í tilefni ráðstefnunnar segir:
Í tilgangi þessarar ráðstefnu skal líta á eftirfarandi sem „menningararf“:
Minnisvarðar; staðir sem eru unnir af manna völdum, mikilvægir skúlptúrar og
málverk, hellaristur og samsettar geymdir, sem eru mikilvægar fyrir heiminn vegna
sögulegs, listræns eða vísindalegs framlags þeirra,
Hópur bygginga; hópur aðskildra eða samhangandi bygginga sem, vegna
arkitektúrs þeirra, einsleitni þeirra eða vegna staðsetningar þeirra í landslagi, eru
mikilvægar fyrir heiminn vegna sögulegs, listræns eða vísindalegs framlags þeirra
Staðir; manngerðir staðir eða staðir sem eru bæði manngerðir og náttúrulegir auk
landfræðilegra svæða sem skipta heiminn miklu máli vegna sögulegs, listræns eða
vísindalegs framlags þeirra5 (Sameinuðu þjóðirnar, 1972, 2).

Í öðru lagi skilgreinir UNESCO náttúruminjar:
Í tilgangi þessarar ráðstefnu skal skilgreina „náttúruminjar“ á þennan máta:
Náttúrlegar myndanir eða hópur slíkra myndana, sem skipta miklu máli fyrir
heiminn af listrænum eða vísindalegum ástæðum.
Jarðfræðilegar og eðlisrænar landafræðilegar myndanir og nákvæmlega útlistaðir
staðir sem lýsa eða koma í stað heimkynna dýra- og plöntutegunda sem eru í
útrýmingarhættu og skipta heiminn miklu máli vegna vísindalegs eða viðhaldslegs
framlags þess
Náttúrlegir staðir eða nákvæmlega útlistaðir staðir í náttúrunni sem skipta máli
fyrir heiminn vegna vísindalegs og viðhaldslegs framlags eða vegna
náttúrufegurðar6 (Sameinuðu þjóðirnar, 1972, 2).

4

...anything inherited from the past... (Throsby, 2001, 75).

5

For the purpose of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of
an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of
outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their
homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of
history, art or science;
sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites
which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological
point of view(Sameinuðu þjóðirnar, 1972, 2).
6

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":
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Árið 1972 var ekki farið að skilgreina óáþreifanlegan arf sem í dag er kallaður
menningarerfðir. Því er hann ekki útlistaður í þessari skýrslu. Hann getur þó legið
meðal annars í lifandi listum, verkþekkingu og siðum.
Throsby líkir menningararfi við náttúrulegan arf, þar sem hann er til staðar fyrir hverja
kynslóð sem tekur við af þeirri næstu. Kynslóðirnar þurfi að gera sér grein fyrir
mikilvægi þessa arfs til að geta notað hann og notið hans (Throsby, 2001).
Samkvæmt íslenskum þjóðminjalögum teljast til fornleifa minjar, sem eru eldri en 100
ára, þó að heimilt sé að friðlýsa yngri minjar. Þá eru einnig í lögunum taldar upp þær
minjar sem teljast til fornleifa, en í grófum dráttum eru það byggðaleifar, vinnustaðir
þar sem aflað var fanga, tún, leifar eftir veiðar, vegir og hafnir, varnarmannvirki,
þingstaðir og staðir sem tengjast siðum, verksummerki af manna völdum í hellum og á
jörðinni, greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið og að lokum skipsflök, heil eða í
hlutum. Má því segja að allt það sem viðkemur sögu mannsins á Íslandi, atvinnusögu,
búsetu, trúarbrögðum og þjóðtrú teljist til minja, ef það er eldra en hundrað ára
samkvæmt íslenskum lögum (Þjóðminjalög, nr. 107/2001, 9. gr.).
Athygli vekur að til menningararfs UNESCO, samkvæmt skýrslunni frá 1972, teljast
engar menningarerfðir, svo sem sögur, þjóðsögur og þessháttar. Ekki heldur til dæmis
glíma, siðir eða rímur. Hins vegar teljast samkvæmt íslenskum þjóðminjalögum „gamlir
þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og
kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð“ (Þjóðminjalög, nr.
107/2001, 9. gr.) vera hluti af fornminjum. Sögurnar sjálfar, þjóðtrúin og siðurinn eru
ekki talin til fornminja, en staðir og kennileiti sem þeim tengjast teljast til minja.
Arfleifð getur verið færanleg (minni hlutir eins og bækur og listaverk) og ófæranleg
(hús og byggingar eða náttúrulegir staðir). Hún getur verið jákvæð og neikvæð fyrir

natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are
of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;
geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of
threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science
or conservation;
natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of
science, conservation or natural beauty (Sameinuðu þjóðirnar, 1972, 2).	
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samfélög. Það sem getur minnt þjóð á hörmungar og sögu sem þeir vilja helst gleyma,
getur verið afar mikilvægt fyrir samhengi þjóða (Aplin, 2002).
2.1.2 Hvers vegna að skilgreina arfleifð?
Arfleifð svæða er mikilvæg í mörgu tilliti. Skilgreining hennar eykur meðvitund um
hana og hvernig hún getur lagt sitt af mörkunum við að gera lífið fyllra og samfélagið
merkingarbærara. Skilgreining arfleifðarinnar getur aukið áhuga fólks á að taka þátt í að
viðhalda henni með vitneskju, mati og viðhaldi. Þá getur stjórnun, mat og rannsóknir á
arfleifðinni verið atvinnuskapandi (Aplin, 2002). Auk þess er arfleifð alls staðar. Í
fréttunum, bíómyndum, uppi á háalofti og á veggjum okkar sem og úti á mörkuðum.
Arfleifð er allt frá himingeimnum til gena okkar. Við getum varla hreyft okkur án þess
að rekast á eitthvað sem við getum tengt arfi og arfleifð okkar (Lowenthal, 1998).
Þó að arfur og minjar sé að miklu leyti hlutir og staðir, verður að muna að arfleifð
inniheldur svo miklu meira sem hægt er að sýna í söfnum (e. museum, galleries,
libraries, archives). Hægt er að sýna og skrásetja aðra hluta menningar og
menningarerðar okkar sem ekki eru hlutgerðir (Aplin, 2002).
2.1.3 Túlkun arfs
Túlkun er nokkurs konar síun á því hvað á að segja og hvað á ekki að segja um hluti og
hún á sér stað í hvert sinn sem minnst er á arf. Hvort sem er á heimasíðu, í bæklingum, í
fjölmiðlum eða fréttatilkynningum og auglýsingum. Allar litlu staðreyndirnar sem koma
fram um arfinn eru val einhvers og túlkun. Þannig er ekkert efni hlutlaust sem sett er
fram um ákveðinn hlut. Yfirleitt er möguleiki á fleiri en einni nálgun, en sökum tíma og
upplýsingaskorts hættir áhorfendum til að reiða sig á túlkun annarra. Hér skiptir þó
miklu máli hver það er sem túlkar og jafnframt að allir aðilar viti að um túlkun sé að
ræða (Aplin, 2002).
Túlkun á minjum er yfirleitt unnin af fagfólki, sem hefur ákveðinn bakgrunn og vinnur
túlkunina þannig að hún hafi einhverja þýðingu fyrir meginþorra þeirra sem heimsækja
safnið (eða lesa um hlutinn í hvaða samhengi sem hann er settur). Sem þýðir að túlkunin
er unnin fyrir meirihluta þeirra sem lesa, en ekki minnihlutahópa. Hvaðan áhorfandinn
kemur skiptir þó sennilega einna mestu máli í því hvernig hann skilur og hvernig
framsetningin þarf að vera. Sá sem kemur úr sveitinni og sér eitthvað úr sveitinni þarf
sennilega ekki miklar úttskýringar til að skilja. En sá sem kemur úr borg og sér sömu
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sveitasýninguna, þarf að fá nákvæmar útskýringar til að njóta sýningarinnar á sama
máta. Og sá sem kemur frá öðru landi, þarfnast ennþá meiri útskýringar (Aplin, 2002).
Notkunin á arfleifð er oftast jákvæð. Það hlýtur að vera jákvætt að öðlast eitthvað sem
annar vann sér inn og hefur ekki not fyrir lengur. Þó er það sem erft er ekki endilega
það sem erfandinn velur sér eða vill endilega fá. Elsta þekkta notkunin á orðinu
„arfleifð“ er þó jákvæð, en í 16. sálmi segir: „6: Mér féllu að erfðahlut indælir staðir, og
arfleifð mín líkar mér vel“ (Lowenthal, 1998, xiii; Nýja Testamentið og Davíðssálmar,
2004, ii hluti, 11).

2.2 Regla hæfilegrar fjarlægðar
Regla hæfilegrar fjarlægðar við menningarstjórnun varð til í Bretlandi árið 1946 við
stofnun Art Council of Great Britain. Reglan fjallar um það að listir og menning eigi
ekki að vera misnotuð af hinu opinbera í eigin þágu. Hlutverk Reglu hæfilegrar
fjarlægðar er að þjóna listunum svo þær hljóti sjálfstæði og sjálfstjórn frá hinu
opinbera sem aðeins á að sjá um fjárveitingar. Skilgreining reglunnar er að
stjórnmálamenn ákvarði heildarútgjöld til menningarmála en skipti sér ekki af
úthlutun fjármunanna til listamanna og listastofnana. Þeir sem úthluta fjármunum eru
fagmenn sem sérstaklega eru kosnir eða ráðnir til þess, í sérstök listráð, af hópi
listamanna (Chartrand, 2002).
Þannig eru mótuð óháð listráð og nefndir sem deila út styrkjum sem eru sérstaklega
eyrnamerktir menningu og listum. Ráð þessi og nefndir eru óháð pólitískum öflum.
Með því er komið í veg fyrir að stjórnmálamenn hafi fingurna í hvert styrkjunum er
ráðstafað með smekk sínum eða fjölskyldu- og vinaböndum. Stjórnmálamönnum er
óheimilt að breyta löggjöf eða slíta styrkveitingu þar sem farið er eftir Reglu
hæfilegrar fjarlægðar.

2.3 Sjálfbærni
Hugtakið sjálfbærni er talið fyrst hafa komið fram á sjónarsviðið (í kringum 1987) með
skýrslu sem kennd er við Dr. Gro Harlem Brundtland, fyrrverandi forsætisráðherra
Noregs. Í skýrslunni er fjallað um sjálfbærni í umhverfismálum, sem er afar brýnn
málaflokkur, á tíma hraða og breytinga (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.).
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Sjálfbærni er aðferð mannsins við að nýta takmarkaðar auðlindir án þess að ganga of
langt vegna komandi kynslóða. Með því að sýna fyrirhyggju geta auðlindir enst lengur
en ella. Í Brundtlandskýrslunni segir meðal annars að við verðum að gera okkur grein
fyrir því að jörðin er okkar sameiginlega. Því verður að gera allt sem í mannlegu valdi
stendur til að koma í veg fyrir að maðurinn tortími jörðinni, svo að komandi kynslóðir
megi njóta lífsins eins og fyrri kynslóðir hafa gert. Virðing fyrir fjölbreytni
menningarinnar, náttúrunni, hagrænu réttlæti og menningarlegur friður verði að ríkja til
að svo megi verða (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.).
Sjálfbærni í menningu eru meðal annars auðlindir, mannauður, þróun, tími, kynslóðir,
neysla og að skilja eftir fyrir komandi kynslóðir. Þetta eru hugmyndir sem koma úr
hagfræðinni, en gilda eins vel í menningarlegum skilningi þar sem auðlindir eru einnig
takmarkaðar. Hægt er að auka virði menningar, viðhalda virðinu eða láta virði hennar
minnka með því að láta hana grotna niður, ekki síður enn annarra verðmæta (Throsby,
2001).
Frá árinu 1998 hefur umhverfisráðuneytið unnið í samstarfi við Samband íslenskra
sveitarfélaga við að aðstoða íslensk sveitarfélög við gerð Staðardagskrár 21.
Staðardagskráin er samþætting samfélagsmála, efnahagsmála og umhverfismála en
hugmyndin um sjálfbæra þróun byggir einmitt á sama grunni. Ekki er lögbundið að
sveitarfélög vinni að staðardagskrármálum, en þau eru hvött til þess (Stefán Gíslason,
2009).
Ólafsvíkuryfirlýsingin var samþykkt á þriðju landsráðstefnu Staðardagskrár 21, árið
2000 í Ólafsvík. Hún er unnin til að aðstoða íslensk sveitarfélög til sjálfbærrar þróunar
og gengur út frá ábyrgð sveitarfélaga á sjálfbærri þróun. Helsta leiðin til þess er fræðsla
íbúa og fyrirtækja. Þannig verði tekið tillit til umhverfisins í framleiðslu, þjónustu og
neyslu. Einnig þarf að gera samhengið milli vellíðunar og heilbrigðs umhverfis sýnilegt
og að menningarminjar séu sjálfsagður hluti af sjálfsmynd samfélagsins. Stjórnvöld eru
hvött til samstarfs og að gerast meðlimir að yfirlýsingunni. Hvalfjarðarsveit skrifaði
undir yfirlýsinguna árið 2007 en í mars 2009 höfðu 55 sveitarfélög á Íslandi samþykkt
yfirlýsinguna (Ólafsvíkuryfirlýsingin, 2000; Stefán Gíslason, 2009)
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2.4 Ferðaþjónusta
Ferðaþjónusta er, eins og liggur í orðsins hljóðan, þjónusta aðila sem taka á móti
ferðamönnum. Ferðaþjónusta sér ekki einungis ferðamönnum fyrir mat, heldur sinnir
einnig flestum öðrum þörfum þeirra svo sem svefnaðstöðu, að koma þeim á milli staða
og afþreyingu. Mikil atvinnugrein hefur orðið til við að þjónusta ferðamenn, ekki hvað
síst afþreyingarhlutann. Til að auka gæði þjónustunnar hafa aðilar bundist böndum um
þjónustuna. Þannig hefur til dæmis orðið til ferðaþjónusta bænda, sem sér um gistingu
og afþreyingu um allt land heima á bóndabæjum.
Menningartengd ferðaþjónusta er hluti af ferðaþjónustu þar sem staðbundin menning
eða arfur svæðisins er sýnd. Dæmi um menningartengda ferðaþjónustu á Íslandi eru
byggðasöfn og sögusöfn. Þórbergssetur á Hala í Suðursveit er dæmi um sögusafn þar
sem menningartengd ferðaþjónusta hefur verið byggð upp. Á staðnum er gestamóttaka
með veitingasölu, tveimur sýningarsölum og á Hala er gistiheimili með litlum
gistihúsum.
Annað dæmi um menningartengda ferðaþjónustu eru Eiríksstaðir í Dölum, þar sem
gestir geta skoðað friðlýstar rústir Eiríksstaða og sest inn í tilgátuhús sem reist var
nálægt rústunum. Við byggingu tilgátuhússins árið 2000 var stuðst við rústirnar,
rannsóknir og fornt verklag. Þar geta gestir sest við langeld og spjallað við
leiðsögumenn sem klæddir eru að fornum sið, skoðað muni og handverk (Eiríksstaðir,
e.d.).
Þar sem menningartengd ferðaþjónusta hefur verið byggð upp hefur oftar en ekki verið
byggt á menningararfi staðarins. Þá hefur einhver persóna, atburður eða staður ákveðið
gildi til uppbyggingar atvinnu á svæðinu. Þegar þannig hefur verið unnið að
uppbyggingu á safni sem snýst um menninguna er spurning hvort kom á undan,
menningin eða ferðaþjónustan. Hvort þjónar hvoru, menningin eða ferðaþjónustan. Ef
menningin hefur verið byggð upp fyrir ferðaþjónustuna, má jafnvel kalla hana
ferðaþjónustutengda menningu, þar sem menningin er þjónandi fyrir ferðaþjónustuna.
Menningartengd ferðaþjónusta hefur opnað dyr í nýrri markaðssetningu svæða fyrir
ferðamenn sem tengjast sérhæfingu hvers svæðis fyrir sig og sérstöðu. Mikilvægt er
meðal annars að samgöngur, fjölbreytni í þjónustuþáttum og samstarf aðila
ferðaþjónustunnar sé til staðar til að upplifun ferðamannsins verði ánægjuleg.
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2.5 Styrkir til menningarmála
Hægt er að sækja um marga styrki til menningarmála. Til að mynda er hægt að sækja
styrki

til

samgönguráðuneytis

en

Þórbergssetur

hefur

fengið

styrki

frá

samgönguráðuneytinu og samkvæmt fjárlögum Íslands (árið 2003 fékk setrið fimm
milljónir króna frá samgönguráðuneytinu, árið 2004 sjö milljónir samkvæmt fjárlögum,
árið 2005 þrjár milljónir samkvæmt fjárlögum og árið 2006 fékk það 2.7 milljónir
samkvæmt fjárlögum („Svar samgönguráðherra“, 2007-2008)). Auk þess hefur
Þórbergssetur fengið styrki frá Menningarráði Austurlands sem er sambærilegt
Menningarráði Vesturlands.
Menningarráð

Vesturlands

samningi menntamálaráðherra

sem
og

hefur

starfað

samgönguráðherra

frá

árinu

styrkir

2005

með

menningarmál

á

Vesturlandi. Úthlutað er einu sinni á ári úr þeim sjóði.
Þá er meðal annars hægt að sækja styrki til lista og annarra menningarmála til Menntaog

menningarmálaráðuneytis,

Menningarmálastofnunar

sameinuðu

þjóðanna

(UNESCO), Norrænu menningargáttarinnar (kknord), í Norræna menningarsjóðinn
(Nordisk Kuldurfond) og til Norrænu ráðherranefndarinnar og Norðurlandaráðs.
Þá er hægt að sækja styrki til sam-evrópsks menningarstarfs til European Cultural
Foundation og UNESCO til þess að rannsaka arfleifð (Sameinuðu þjóðirnar, 1972).
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3 Holstebro
Sveitafélagið Holstebro var eitt fyrsta sveitarfélag Danmerkur til að nota
menningarstefnu til að snúa við neikvæðri byggðaþróun og móta þannig jákvætt
bæjarfélag. Menningarstefnan byrjaði á því að skreyta átti bæinn, síðan var farið að
fjárfesta í menningu og sveitarfélagið þannig gert fýsilegt til að flytjast í. Stefnumótunin
fékk athygli víða og var talað um „Kulturmodel Holstebro“ (menningarfyrirmyndina í
Holstebro) sem fyrirmynd annarra sveitarfélaga í menningaruppbyggingu (Skot-Hansen,
1998).
Holstebro er þekktur sem menningarbær og hefur fengið nafn sitt í ferðahandbækur um
Danmörku og víðar. Bærinn varð þekktur fyrir að þora þegar aðrir hikuðu.
Menningarstefnur og forganga bæjar- og sveitarfélaga um menningarviðburði voru ný
af nálinni (Skot-Hansen, 1998).
Regla hæfilegrar fjarlægðar var tekin í notkun í Danmörku 1964, en þar kemur fram að
ríkið skuli styrkja en ekki stýra listinni. Þá var sett í lögin svokallað „gulrótarprinsipp“,
en það er ákvæði um að ríkið greiði upphæð (u.þ.b. 40%) á móti sveitarfélaginu í
menningarviðburðum og við rekstur menningarstofnana. Varð þetta mikil lyftistöng
fyrir sveitarfélög sem notuðu menningu í uppbyggingu sveitarfélaganna (Skot-Hansen,
1998).

3.1 Menningarstefna Holstebro
Á sjöunda áratugnum hafði bærinn haft það orð á sér að vera leiðinlegasti bær
Danmerkur, ef ekki alls heimsins. Unga fólkið flutti í burtu og bæjarbragurinn snerist að
mestu leyti um verksmiðjustörf. Menningarstarf samanstóð af opinberu bókasafni,
menningarsögusafni og sögusafni. Auk þess nokkrum kórum, jazzklúbb og
kammersveit. Ekki var neitt leikhúslíf í bænum og enginn staður til að sýna myndlist.
Ónefndur listamaður sem kom í heimsókn sagði að það væri bara einn annar staður í
Danmörku sem væri vonlausari til að sýna myndlist og það væri Kalundborg (SkotHansen, 1998). Bærinn var tiltölulega lítill bær á miðju norðvestur Jótlandi. Næstu bæir
voru búnir að marka sér sérstöðu, en Holstebro var bærinn sem unga fólkið flutti frá, ef
það vildi mennta sig og flutti ekki til baka. Hins vegar flutti mikið af ófaglærðu fólki til
Holstebro um sama leyti, vegna breytinga í landnotkun. Þannig bjó meira af eldra fólki
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og lífeyrisþegum í Holstebro en annars staðar á svæðinu. Atvinnuleysi var tvöfalt á við
landsmeðaltal, ekki síst vegna þess að bærinn missti verksmiðjur í burtu en þannig
töpuðust um 1500 störf. Þeir vel menntuðu völdu að búa annars staðar og Holstebro
barðist við að sækja sér vel menntaðan starfskraft. Uppsveiflan sem hafði verið á
sjöunda áratugnum í Evrópu náði ekki til Holstebro, sem var við það að verða
lífeyrisþegabær með lokuðum verksmiðjum (Skot-Hansen, 1998). En alslæmt var
ástandið ekki. Bærinn hafði keypt upp allar jarðir sem losnuðu í nágrenni hans. Þessar
jarðir hófu að hækka í verði og ágóði varð af sölu þeirra. Í framhaldi var farið að
skipuleggja bæinn að nýju með grænum svæðum, göngustígum, leiksvæðum og
endurskipulagningu á umferð.
Á árunum 1960-65 fjölgaði störfum í smáiðnaði og fólksfjölgunin varð 15-16% sem var
það hæsta í Danmörku á þeim tíma. Menntunarmöguleikar urðu líka meiri, en
framhaldsskólinn Holstebro Gymnasium var stofnaður 1963. Fleiri skólar komu í
kjölfarið, til dæmis hjúkrunarskóli (Skot-Hansen, 1998).
Markvissri menningarstefnu var ætlað að snúa slæmri íbúaþróun við og fjölga íbúum og
ferðamönnum í Holstebro. Allar mögulegar leiðir voru farnar til þess í gegnum
menningarstarf. Meðal annars var atvinnu/tilrauna-leikhúsið Odin theater fengið til
bæjarins, menningarsögu- og listasafn voru stofnuð og bókasafnið eflt. Auk þess var
atvinnusögusafn svæðisins stofnað, ballett, tónlistarskóli og menningarmiðstöð svo
eitthvað sé nefnt. Í framhaldi af mikilli umfjöllun í fjölmiðlum landsins um
menningarsenu bæjarins fóru hjólin að snúast í áttina til fólksfjölgunar og fólk tók að
flykkjast í bæinn (Skot-Hansen, 1998).
Ekki voru þó allir á eitt sáttir og í gegnum þróunina í Holstebro komu oft upp raddir
sem vildu frekar stytta biðlista á sjúkrahúsinu og byggja félagslegar íbúðir en að opna
safn (Skot-Hansen, 1998).
Í árslok 2009 voru margar menningarstofnanir starfræktar í Holstebro, til að mynda
Konunglegi ballettinn (d. Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro) auk þess sem
Odin tilraunaleikhúsið er þar enn. Margar tegundir af afþreyingu eru þar fyrir unga sem
aldna, bíó og kvikmyndaklúbbar, auk listar í almenningsrými, söfnum og tónlist og
mikið er gert til að taka vel á móti ferðamönnum (Holstebro Kommune, e.d.)
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4 Greining og aðferð
Rannsóknarspurningarnar voru nefndar í inngangi (bls. 11). Þær fjalla um
menningarmál í Hvalfjarðarsveit og menningararf og aðkomu stjórnsýslunnar að
málaflokknum. Þær fjalla líka um hvernig hægt sé að auka menningu og fjölga
menningartengdum störfum í sveitarfélaginu.
Til að greina afmörkun sveitarstjórnar á menningu í stjórnsýslunni voru fundargerðir
sveitarstjórnar og nefnda Hvalfjarðarsveitar skoðaðar. Frumkvæði sveitastjórnar og
stuðningur við einstaklingsframtak í menningarmálum var einnig greint með viðtölum
við sveitarstjóra.
Til að skoða hvernig menningarstarf hefur þróast í Hvalfjarðarsveit síðustu 200 árin var
rætt við einstaklinga sem þekkja til en einnig var til að mynda sjálfsævisaga Magnúsar
Stephensens (skrifuð árið 1829, kom út árið 1947) skoðuð.
Til að meta stöðu menningarstarfs í dag var rætt við sveitarstjóra og formenn
Menningarmálanefndar og Fræðslu- og skólanefndar, skólastjóra Heiðarskóla, tvo
deildarstjóra leikskólans Skýjaborgar (sem komu fram fyrir hönd leikskólastjóra) og
formann Ungmenna- og íþróttafélags Hvalfjarðarsveitar. Auk þess var rætt við
sóknarprestinn og Kjalnesingagoða. Viðtölin voru að öllu jöfnu í tæpan klukkutíma og
voru flest hljóðrituð og afrituð eða nótur skrifaðar (sjá viðauka 1).
Nokkrum spurningum sem kviknuðu eftir á, svaraði sveitarstjóri með tölvupósti. Valdir
voru heimildamenn eða sérfræðingar um hvert og eitt málefni sem ritgerðin tæpir á.
Auk viðtala voru tekin stutt símaviðtöl við sérfræðinga í eldri málum, þegar saga
sveitarfélagsins var skoðuð.
Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit var stofnað í júní 2006. Því voru fundargerðir
sveitarstjórnar og nefnda skoðaðar frá þeim tíma og til áramóta 2009-10. Fundargerðir
Menningamálanefndar, Stýrihóps um Staðardagskrá 21, Atvinnumálanefndar og
Fræðslu- og skólanefndar voru greindar með það í huga hvert starf og hlutverk
nefndanna er og hvort þær sinna því sem þeim er ætlað að sinna. Þá voru skýrslur um
menningarmál og atvinnumál á Vesturlandi og Íslandi í heild skoðaðar með það í huga
hvert ástand atvinnumála á svæðinu sé og hvaða leiðir sé hægt að fara til úrbóta, ef þarf.
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Kenningagrunnurinn sem útlistaður er hér á undan er síðan notaður til að greina
niðurstöður úr viðtölum og öðrum gögnum, til að geta í lokin svarað
rannsóknarspurningunum.
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5 Staðan í stjórnsýslunni
5.1 Menningarmál á Íslandi
Í janúar 2009 gaf menntamálaráðuneytið út bækling er nefnist Menning, listir,
menningararfur, útvarp, málrækt, íþróttir, æskulýðsmál (2009). Í ritinu er gerð grein
fyrir meðal annars þeim framlögum til verkefna sem menntamálaráðuneyti ráðstafar.
Þessir fjárlagaliðir eru „á grundvelli umsókna til ýmissa verkefna á sviði lista og
annarrar menningarstarfsemi“ (Menntamálaráðuneyti, 2009).
Menntamálaráðuneytið gerir menningarsamning við sveitarfélög. Árið 2005 var
undirritaður samningur til þriggja ára um samstarf menntamálaráðuneytis og
samgönguráðuneytis við 17 sveitarfélög á Vesturlandi. Menningarráð Vesturlands
annast framkvæmd samningsins, auk þess að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í
menningartengdum verkefnum og ferðaþjónustu.
Árið 1999 ákvað þáverandi ríksstjórn að veita stofnstyrki til uppbyggingar fimm
menningarhúsa utan höfuðborgarsvæðisins. Þrjú þessara húsa hafa þegar verið reist, eða
á Akureyri, Ísafirði og í Skagafirði (Byggðastofnun, 2009).

5.2 Menningarmál í Hvalfjarðarsveit
Undanfarin fjögur ár eða svo hafa íbúar svæðisins sunnan Skarðsheiðar upplifað nýja
tíma. Árið 2006 voru sveitarfélögin Innri-Akranesshreppur, Hvalfjarðarstrandahreppur,
Leirár- og Melahreppur og Skilmannahreppur sameinuð og heitir sameinað sveitarfélag
Hvalfjarðarsveit.
Svæðið sem áður var Innri-Akranesshreppur liggur sunnan Akrafjalls, frá
Akranesi að vestan og upp með fjallinu, nokkra leið í áttina að Grundartangasvæðinu.
Svæðið sem áður var Hvalfjarðarstrandahreppur liggur frá Botni innst inni í Hvalfirði,
fram með ströndinni og inn allan Svínadalinn. Svæðið sem áður var Skilmannahreppur
er milli Innri-Akranesshrepps og Hvalfjarðarstrandahrepps og með Akrafjalli að
norðanverðu, allt niður á Akranes. Svæðið sem áður var Leirár- og Melahreppur tekur
við af Skilmannahreppi hinum forna, alla Leirársveitina og Melasveitina, undir
Hafnarfjall og að Borgarnesi (sjá yfirlitsmynd á blaðsíðu 13).
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Þetta svæði er heildstætt landfræðilega, grösugt landbúnaðarsvæði sem hefur þó þróast í
þá átt undanfarin ár að kúabúum hefur fækkað og þau hafa stækkað. Fjárbúum hefur
einnig fækkað. Í dag starfa íbúar við landbúnað og stóriðju, auk þjónustustarfa bæði
innan og utan svæðis en mjög auðvelt er orðið fyrir íbúa Hvalfjarðarsveitar að stunda
vinnu annars staðar en í heimabyggð.
Eftir sameiningu hreppanna fjögurra sem áður voru sameiginlega nefndir „Hrepparnir
sunnan Skarðsheiðar“ og bera nú nafnið Hvalfjarðarsveit tóku til starfa nýjar nefndir
sem fjalla um málefni sameinaðs sveitafélags. Þrátt fyrir að samfélagið sé sameinað að
nafninu til, er langt í land að íbúar þess upplifi sig búa í sameinuðu samfélagi. Ragna
Kristmundsdóttir, formaður menningarmálanefndar segir að þó að boðið sé upp á
viðburði sem ætlaðir séu fyrir alla íbúa sveitarfélagsins komi aðeins þeir á viðburðinn
sem búa á því svæði sem áður átti félagsheimilið sem viðburðurinn er haldinn í (Ragna
Kristmundsdóttir munnleg heimilid, 23. nóvember 2009).
Árið 2004 unnu Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi greinargerð að beiðni
félagsmálaráðuneytisins til að fara yfir stöðu Vesturlands fyrir sameiningarnefnd
sveitarfélaga. Í greinargerðinni er farið yfir lýðfræðilega og stjórnsýslulega þætti
sveitarfélaganna. Þó að helsta ástæða greinargerðarinnar sé að fá yfirlit um stöðu mála í
sameiningarmálum er einnig hægt að rýna í hana til að sjá helstu samskipti
sveitarfélaganna á svæðinu á árinu 2004. Því er gott að nota þessa skýrslu til
samanburðar við stöðuna í dag, þar sem hún er skrifuð aðeins tveimur árum fyrir
sameininguna.
Fyrir sameiningu var í stjórnsýslunni töluvert samstarf á milli hreppanna fjögurra og
ekki síður við Akranesskaupstað. Eftirfarandi samstarfsverkefni sveitarfélaganna
sunnan Skarðsheiðar voru árið 2004:
1. Rekstur Dvalarheimilisins Höfða (hrepparnir sunnan Skarðsheiðar, [hr.s.
Sk.] og Akranes)
2. Móttaka á sorpi í sorpmóttökustöðinni Gámu (hr.s. Sk. og Akranes)
3. Brunavarnir (hr.s. Sk. og Akranes)
4. Rekstur tónlistarskóla (hr.s. Sk. og Akranes)
5. Félagsstarf aldraðra (hr.s. Sk. og Akranes)
6. Svæðisskipulag sunnan Skarðsheiðar (hr.s. Sk. og Akranes)
7. Byggðasafn Akraness og nærsveita (hr.s. Sk. og Akranes)
8. Bókasafnsþjónusta (hr.s. Sk. og Akranes)
9. Barnaverndamál (hr.s. Sk. og Akranes)
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10. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands (hr.s. Sk. með öðrum sveitarfélögum
landshlutans)
11. Orkuveita Reykjavíkur (hr.s. Sk. með Reykjavíkurborg, Akranesi,
Borgarfjarðarsveit og Borgarbyggð)
12. Byggðasamlag um Heiðarskóla (hr. s. Sk.)
13. Leikskólinn Skýjaborg var rekinn af byggðasamlagi
Hvalfjarðarstrandarhrepps, Leirár- og Melasveitar og Skilmannahrepps en
Innri-Akraneshreppur keypti þjónustu frá byggðasamlaginu
14. Vinnuskóli unglinga var rekinn sameiginlega hjá Hvalfjarðarstrandarhrepp,
Leirár- og Melasveit og Skilmannahreppi. Innri-Akraneshreppur rak eigin
vinnuskóla
15. Hrepparnir allir voru með rekstraraðild að Fjölbrautarskóla Vesturlands.
Hrepparnir voru auk þess með sameiginlega jafnréttisnefnd og félagsmálanefnd árið
2004 og nefnd um félagsþjónustu með aðild að barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og
Dala (Ásthildur Sturludóttir, Vífill Karlsson og Ólafur Sveinsson, 2004).
Breytingar á samstarfi hafa ekki verið miklar, en haustið 2009 eru samstarfssamningar
við Akranes í nokkru uppnámi (Skessuhorn, 2009, 13. nóvember). Í fundargerð
sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar frá 10.11.2009 undir liðnum fjárhagsáætlun 2010 er
gerð tillaga um að endurskoða samstarfssamninga um rekstur Tónlistarskólans á
Akranesi,

samstarfssaming

um

félagsstarf

aldraðra

á

Akranesi

(FEBAN),

samstarfssaming um félags- og íþróttamál og að skoða mögulega uppsögn á þeim
samingi. Þetta skuli gert með það að leiðarljósi að hagræða í rekstri og lækka kostnað
(Hvalfjarðarsveit, 2009).

5.3 Sveitarstjórn
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar fundaði 78 sinnum á tímabilinu frá sameiningu
sveitarfélaganna og til ársloka 2009. Fundargerðir hennar eru tiltækar á vef
Hvalfjarðarsveitar (Hvalfjarðarsveit, e.d.a). Meðal verkefna sveitarstjórnar er að setja
samþykktir og gjaldskrár, að stjórna fjármálum sveitarfélagsins, stofnana þess og
fyrirtækja, ákveða stjórnkerfi sveitarfélagsins og ráða framkvæmdastjóra og aðra
starfsmenn í helstu stjórnunarstöður hjá sveitarfélaginu. Auk þess að kjósa oddvita og
varaoddvita. Sveitarstjórn fundar að minnsta kosti einu sinni í mánuði. Sveitarstjórn kýs
fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir og skoðunarmenn og ræður löggiltan endurskoðanda til
að yfirfara ársreikninga (Hermann Sæmundsson og Stefnanía Traustadóttir, 2009).
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5.4 Nefndir árið 2009
Í Hvalfjarðarsveit voru haustið 2009 starfræktar eftirfarandi nefndir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atvinnumálanefnd
Fjölskyldunefnd
Framkvæmdanefndir
Fræðslu- og skólanefnd
Menningarmálanefnd
Landbúnaðarnefnd
Skipulags- og bygginganefnd
Staðardagskrá 21
Umhverfis og náttúruverndarnefnd

Auk þess starfar sameiginleg almannavarnanefnd fyrir Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og
Dalasýslu.
Eðli málsins samkvæmt fjallar menningarmálanefnd um málefni menningar í
sveitarfélaginu. Eins og áður hefur verið komið að er skilgreining á menningu í
samhengi ritgerðarinnar sú að menning sé list atvinnulistamanna, upplýsingar, afþreying
og upplifun, tímarit, sjónvarp, bíó, skemmtigarðar og stuðningur við fjölmiðla við að
kynna menningu og listir, sameiginleg gildi samfélagsins og stuðningur við
menningarlýðræði, þar með talið íþróttir, tómstundastarf, trúmál og listmenntun (sjá
nánar menningarpíramíta Duelunds, kafla 1.7).
Þar sem menningarmál skarast innan stjórnsýslunnar er líklegt að aðrar nefndir fjalli að
einhverju leyti um málefni sem tengjast menningu. Því eru hér einnig til umfjöllunar
eftirfarandi nefndir. Fræðslu- og skólanefnd, sem fjallar m.a. um málefni
Tónlistarskólans á Akranesi, tónlistarfræðslu og æskulýðs- tómstunda- félags- og
íþróttamál. Atvinnumálanefnd, sem m.a. fjallar um þróun og uppbyggingu
ferðaþjónustu auk sveitarstjórnar sem fjallar um málefni allra nefnda. Þá er þörf á að
skoða stefnumörkun sveitarfélagsins í menningarmálum og því verður stýrihópur um
Staðardagskrá einnig til umfjöllunar.

5.5 Menningarmálanefnd
Menningarmálanefnd hét frá miðju ári 2006 til janúar 2009 Æskulýðs- og
menningarmálanefnd (Hvalfjarðarsveit, e.d.b). Á áramótum 2008 til 2009 var
nefndarmönnum fækkað úr fjórum í þrjá og nefndinni breytt í Menningarmálanefnd.
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Við það færðust æskulýðsmálin yfir til Fræðslu- og skólanefndar. Skilgreiningu á
hlutverki Menningarmálanefndar má finna í Samþykkt um stjórn og fundarsköp
Hvalfjarðarsveitar (2009):
Menningarmálanefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin sinnir
menningarmálum og gerir tillögur að stefnumótun sveitarfélagsins í menningarmálum. Nefndin fer með málefni tengd tónlistar- og listviðburðum, bókasöfnum
sveitarfélagsins, skv. lögum um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 og skv.
samningum við samstarfssveitarfélög. Þá er nefndin sveitarstjórn til ráðgjafar um
ritstjórn vefsíðu sveitarfélagsins og varðandi kynningarmál (Hermann Sæmundsson
o.fl., 51. gr. B.8).

Menningarmálanefnd á þar með að sinna sex eftirtöldum atriðum:
•
•
•
•
•
•

menningarmálum
gera tillögur að stefnumótun sveitarfélagsins í menningarmálum
fara með málefni tengd tónlistar- og listviðburðum
fara með málefni tengd bókasöfnum sveitarfélagsins
vera sveitarstjórn til ráðgjafar um ritstjórn vefsíðu sveitarfélagsins og
vera sveitarstjórn til ráðgjafar varðandi kynningarmál.

Samkvæmt þeim 12 fundargerðum sem ritaðar voru á árinu 2009 (frá því nefndin var
stofnuð í þeirri mynd sem hún starfaði í desemberlok 2009) sinnir nefndin
menningarmálum, fer með málefni tengd tónlistar- og listviðburðum og hún fjallaði um
atburðadagatal á þremur fundum á árinu (Hvalfjarðarsveit, e.d.c).
Nefndin hefur ekki fjallað um bókasöfn sveitarfélagsins, en ekkert almenningssafn er
opið í sveitarfélaginu. Samkvæmt lögum um almenningsbókasöfn er öllum
sveitarfélögum skylt að standa að slíkri þjónustu við landsmenn (Lög um
almenningsbókasöfn, 1.gr., nr. 36/1997). Í Hvalfjarðarsveit eru tvö bókasöfn, annars
vegar skólasafn í Heiðarskóla og svo er til bókasafn að Hlöðum sem ekki er opið
almenningi

(Laufey

Jóhannsdóttir

munnleg

heimild,

5.

mars

2010).

Menningarmálanefnd hefur ekki komið að vefsíðu sveitarfélagsins, þar sem starfsmaður
sveitarskrifstofunnar sér um það. Þá hefur nefndin ekki gert skriflegar tillögur að
stefnumótun sveitarfélagsins í menningarmálum.
Menningarmálanefnd hefur ekki skilgreint formlega í hverju menningarmál sem hún
fjallar um felast. Erfitt getur reynst að framfylgja þeim málaflokki þar sem hann hefur
ekki verið afmarkaður. Þó má sjá af störfum hennar að hún leggur mesta áherslu á að
skipuleggja tónlistar- og menningarviðburði.
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Engin hefð er fyrir því að menningarmál séu rekin í sérstakri nefnd svæðisins sem nú
er Hvalfjarðarsveit. Nefndin hefur ekki markað sér forskrifaða stefnu, en hin
sjálfsprottna stefna menningarmálanefndar er að sinna atburðum innan sveitarfélagsins
sem tengjast tónlistarsköpun og að skapa stað þar sem íbúar geta komið saman og
notið samveru. Þannig hefur nefndin lagt áherslu á metnaðarfulla viðburði innan
sveitarfélagsins, þar sem fólk getur komið saman (Ragna Kristmundsdóttir munnleg
heimild, 23. nóvember 2009). Það að nefndin hafi enga forskrifaða stefnu er þó ekki
alveg rétt. Litið er svo á að skýrslan Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit (2008) sem er
að hluta til unnin af menningarmálanefnd, þar sem allar nefndir komu að
stefnumörkuninni, sé stefna sveitarfélagsins í málefnum sem þar koma fram og þar
með nefndanna.
Aðaláherslur Menningarmálanefndar er að virkja fólk til að mæta á viðburði (Ragna
Kristmundsdóttir munnleg heimild, 23. nóvember 2009). Nefndin hefur skilgreint fimm
„fasta punkta“ eða viðburði sem hún hefur ætlað sér að gera árlega:
•
•
•
•
•

Bænadagarnir, þar sem lesið er úr Passíusálmunum í Hallgrímskirkju í
Saurbæ á föstudaginn langa (í fyrsta sinn 10. apríl 2009, Sigurður
Skúlason leikari las alla sálmana)
Dagur barnsins í skógræktinni við Fannahlíð, (í fyrsta sinn 24. maí 2009,
skógarfræðsla, ratleikur, þrautir og skógarsöngur sem skátar frá Akranesi
sáu um, nefndin bauð upp á grill og drykki)
Sautjánda júní hátíðahöld sem haldin voru við Stjórnsýsluhúsið árið 2009
Sumarlok að Hlöðum (í fyrsta sinn þann 29. ágúst 2009, ratleikur,
fótbolti, sveitaþrautir o.fl.)
Jólaball í Fannahlíð (í annað sinn þann 20. desember 2009)

Þá sá nefndin einnig um Jónsmessugöngu og tónleika stúlknakórs Langholtskirkju,
Graduale Nobili, í Hallgrímskirkju haustið 2009.
Að sögn Rögnu Kristmundsdóttur hefur reynst erfitt að fá íbúa til samstarfs við
nefndina. Nefndarmenn eru meðvitaðir um það að starf nefndarinnar er að byggja upp
menningarstarf í Hvalfjarðarsveit og kallar eftir samstarfi við íbúa.
Ragna segir nefndina fulla af hugmyndum sem erfitt reynist að framkvæma þar sem
margar þeirra séu dýrar í framkvæmd. Metnaður nefndarinnar liggur í að halda
miðaverði á viðburði í lágmarki eða að alveg sé frítt inn til þess að fá fólk til að mæta.
Nefndin fékk árið 2009 eina milljón króna úthlutaðri frá sveitarstjórn. Af þessari
milljón fékk kirkjukórinn 300 þúsund krónur í styrk. 700 þúsund krónur voru því eftir
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til að nota við aðra viðburði sem nefndin stóð fyrir yfir árið. Norðurál styrkti þó
jólaballið sem endurvakið var árið 2008 í Fannahlíð fyrir börn í Hvalfjarðarsveit en
hefur ekki styrkt fleiri samkomur.
Leikfélagið sunnan Skarðsheiðar er ekki starfandi eins og stendur og hefur það verið
nefnt við formann Menningarmálanefndar að endurvekja það. Formaður bað
viðkomandi um að senda sér bréf þess efnis, til að taka fyrir á fundi en það hefur ekki
enn gerst (Ragna Kristmundsdóttir munnleg heimild, 23. nóvember 2009). Þá er
handverkssýning á teikniborðinu og stendur til að miklar handverks- og saumakonur
sem búa á svæðinu haldi sýningu þó að það hafi enn ekki komist til framkvæmda í
árslok 2009. Auk þess óskar nefndin eftir samstarfi við listafólk sem býr á svæðinu og
vill gera eitthvað, en bíður eftir frumkvæði þess.

5.6 Fræðslu- og skólanefnd
Skilgreint hlutverk Fræðslu- og skólanefndar er samkvæmt Samþykkt um stjórn og
fundarsköp Hvalfjarðarsveitar:
Fræðslu- og skólanefnd: Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin fer með
hlutverk leikskólanefndar samkvæmt ákvæðum laga um leikskóla nr. 90/2008,
skólanefndar skv. grunnskólalögum nr. 91/2008, auk þess að fara með málefni
varðandi tónlistarfræðslu og kemur fram fyrir hönd sveitarfélagsins varðandi
samning sveitarfélagsins og Akraneskaupstaðar um rekstur Tónlistarskóla
Akraness. Nefndin fer með málefni Fjölbrautaskóla Vesturlands. Þá fer nefndin
með önnur mennta- og fræðslumál, svo sem samstarf við aðrar menntastofnanir,
fullorðinsfræðslu, símenntun o.fl. Nefndin fer með æskulýðs-, tómstunda- og
íþróttamál og fer með ýmis málefni á sviði félags- og íþróttamála skv. samningum
við samstarfssveitarfélög. Þá skal nefndin vera sveitarstjórn ráðgefandi um
stefnumótun varðandi vinnuskóla fyrir unglinga í sveitarfélaginu (Hermann
Sæmundsson o.fl., 51. gr. B.3.).

Samkvæmt samþykktinni á Fræðslu- og skólanefnd að sinna eftirfarandi málaflokkum
sem falla undir skilgreiningu ritgerðarinnar á menningu: málefnum tónlistarskóla og
tónlistarfræðslu annars vegar og hins vegar æskulýðs-, tómstunda- íþrótta- félags- og
íþróttamálum.
Samningur er við Akraneskaupstað um tónlistarfræðslu fólks sem býr í Hvalfjarðarsveit.
Samkvæmt Hlyni Sigurbjörnssyni, formanni Fræðslu- og skólanefndar hafa að meðaltali
verið um 22 nemendur búsettir í Hvalfjarðarsveit í Tónlistarskólanum á Akranesi
undanfarin ár. Þar af eru um 13 á grunnskólaaldri (Hlynur Sigurbjörnsson munnleg
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heimild, 7. desember 2009). Breytingar eru í vændum á þessu fyrirkomulagi vegna
fjárhaglegra aðstæðna en sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur bókað færslu þess efnis í
fundargerð sinni að taka skuli þessa samninga til endurskoðunar (Hvalfjarðarsveit,
2009; Skessuhorn, 2009, 13. nóvember).
Möguleiki Hvalfjarðarsveitar til að stofna sinn eigin tónlistarskóla er töluverður. Í
Lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (nr. 75/1985) er fjallað um stofnun
tónlistarskóla. Samkvæmt lögunum þarf tónlistarskóli að uppfylla viss skilyrði við
stofnun sína til að hljóta fjárhagslegan stuðning. Þessi skilyrði eru meðal annars að hann
hafi a.m.k. einn fastan stundakennara, starfi minnst í sjö mánuði á ári, að honum ljúki
með prófum og opinberum nemendatónleikum og kennsla í honum sé samkvæmt
námsskrá útgefinni af menntamálaráðuneytinu. Auk þess þarf nemendafjöldinn að vera
minnst 30 nemendur sem stunda viðurkennt nám við skólann. Að síðustu þarf
tónlistarskólinn að fá sérstakt samþykki menntamálaráðuneytisins og samþykki
viðkomandi sveitarstjórnar (Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr.
75/1985). Stofnun nýs tónlistarskóla í Hvalfjarðarsveit myndi án efa fjölga þeim sem
áhuga hefðu á að stunda tónlistarnám í sveitarfélaginu, auk þess sem ekki eru inni í
þessum tölum þeir sem hafa verið á biðlista til að komast inn í tónlistarnám þessi ár. Því
ætti fámenni ekki að hefta framkvæmdina. Nýr tónlistarskóli í Hvalfjarðarsveit gæti
unnið í samstarfi við Heiðarskóla og Skýjaborg til að efla listfræðslu í sveitarfélaginu.
Í Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit (2008), sem er nokkurs konar stefnumörkun á
málefnum sveitarfélagsins, er áhersla lögð á sjálfbæra þróun samfélagsins á öllum
stigum stjórnsýslunnar. Í kaflanum um fræðslu- og skólamál er fjallað um leikskóla-,
grunnskóla- og framhaldsnám, listnám, vinnuskóla, félags- og íþróttastarf og
æskulýðsmál.
Í leikskólanámi er lögð áhersla á að börnin læri með frjálsum leik. Í grunnskólanámi er
lögð áhersla á virðingu, heiðarleika og umburðarlyndi gangvart öðrum og umhverfinu,
með áherslu á sérstöðu skólans sem dreifbýlisskóla. Í framhaldsskóla er fjallað um
hlutfall þeirra sem stunda framhaldsnám að loknu grunnskólanámi og aðferðir til að
auka það hlutfall. Í listnámi er stefnt að því að í skólum sé unnið metnaðarfullt og
framsækið starf í listgreinum með það verkefni að kanna möguleika og áhuga fyrir
auknu tónlistarnámi innan sveitarfélagsins.
Athygli vekur að hér er aðeins fjallað um tónlistarnám og ekki annað listnám.
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Tómstunda- og æskulýðsmálum sveitarfélagsins sinnir Fræðslu- og skólanefnd meðal
annars í samstarfi við Ungmenna- og íþróttafélag Hvalfjarðarsveitar.

5.7 Atvinnumálanefnd
Skilgreint hlutverk Atvinnumálanefdar er samkvæmt Samþykkt um stjórn og fundarsköp
Hvalfjarðarsveitar sem hér segir:
Atvinnumálanefnd: Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndin er ráðgefandi
fyrir sveitarstjórn varðandi uppbyggingu og þróun í atvinnumálum. Nefndin skal
sérstaklega fjalla um þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu og þróun í iðnaði,
verslun og þjónustu með hliðsjón af þróun við Grundartanga og á öðrum iðnaðarog athafnasvæðum í sveitarfélaginu. Þá skal nefndin vera sveitarstjórn til ráðgjafar
um uppbyggingu og þróun annarrar atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu (Hermann
Sæmundsson og fl, 51. gr. B.1.).

Samkvæmt samþykktinni á Atvinnumálanefnd að fjalla um þróun og uppbyggingu
ferðaþjónustu, en menningartengd ferðaþjónusta er hluti af henni.
Atvinnumálanefnd (hin fyrri) var stofnuð um leið og Hvalfjarðarsveit. Sú nefnd starfaði
frá miðju ári 2006 til ársloka 2008 (Hvalfjarðarsveit, e.d.d). Í janúar 2009 tók svo við
nýtt skipulag sem eins og áður segir nefnist Samþykkt um stjórn og fundarsköp
Hvalfjarðarsveitar. Þá tók við ný Atvinnumálanefnd með nokkuð breyttum áherslum en
málefni landbúnaðarins fluttust yfir til nefndar sem nefnist Landbúnaðarnefnd.
Atvinnumálanefnd hin fyrri fundaði 12 sinnum á árunum 2006-2008. Á þessum fundum
var meðal annars fjallað um:
•
•
•
•
•
•
•

Möguleika í ferðaþjónustu í Hvalfirði
Könnun um búsetuhætti og atvinnumál í Hvalfjarðarsveit
Kortagerð
Auglýsingu í ritið „Á ferð um Ísland“
Framtíðarþróun atvinnumála í sveitarfélaginu
Möguleika á að gera svæðið í kring um Glym að þjóðgarði
Frumkvöðlastarf (Hvalfjarðarsveit, e.d.d).

Önnur umfjöllunarefni lutu að landbúnaðarmálum.
Atvinnumálanefnd hin síðari hefur starfað síðan í janúar 2009. Á þeim þremur fundum
sem haldnir voru árið 2009 var fjallað um:
•
•
•

Fjölda á atvinnuleysisskrá og hugsanlegar aðgerðir
Íbúakönnun í Hvalfjarðarsveit
Að verkefni nefndarinnar verði nýsköpun og virkni í samfélaginu
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Hugsanleg verkefni geti verið að huga að
o merkingum í Hvalfjarðarsveit
o ferðaþjónustu
o aðstöðu til sjóbaða
o könnun á fjölda starfa og hvernig þau skiptast (Hvalfjarðarsveit, e.d.e).

Önnur umfjöllunarefni voru almenn nefndarstörf.
Nýliðun fyrirtækja er talin holl fyrir samkeppni og talin vísbending um heilbrigða
markaði. Á slíkum markaði er samkeppni um neytandann sem veitir aðhald til að
fyrirtæki haldi vöruverði ekki of háu og bjóði upp á góða þjónustu. Árið 2007 var unnin
skýrsla hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) sem nefnist Hagvísir
Vesturlands. Nýskráning hlutafélaga og einkahlutafélaga. Skýrslan gerir grein fyrir
ástandinu á landinu í heild sinni í samanburði við Vesturland. Þar segir að aðeins 3% af
nýskráðum fyrirtækjum á landinu séu á Vesturlandi. Einnig kemur fram að fjöldi
nýskráninga árið 2006 hafi aukist á öllu landinu nema á Vesturlandi og á Vestfjörðum
þar sem töluverð fækkun varð. Árið 2002 hafi nýskráningar verið 179 en árið 2006 hafi
þær verið 94 á Vesturlandi. Aðeins sé meiri samdráttur á nýskráningum fyrirtækja á
Vestfjörðum en á Vesturlandi á þessu tímabili. Ástæður geta meðal annars verið gott
atvinnuástand, en stóriðja og framkvæmdir hjá opinberum aðilum gætu skýrt ástandið.
En einmitt þessir þættir hafa neikvæð áhrif á nýliðun fyrirtækja. Hins vegar má lítið út
af bera, svo sem skerðing á fiskikvóta, til að mörg störf tapist. Árið 2007 ráðlagði
Hafrannsóknarstofnun 30% skerðingu þorskveiða. Samkvæmt skýrslu SSV gæti slík
þorskkvótaskerðing numið um 4.9 milljörðum króna á ári á Vesturlandi (Guðný Anna
Vilhelmsdóttir, 2007). Miðað við slíka skerðingu í einni atvinnugrein er það mikið
áhyggjuefni

að

ekki

skuli

vera

fjölbreyttari

atvinnutækifæri

á

svæðinu.

Önnur skýrsla var unnin af Torfa Jóhannessyni fyrir SSV árið 2009. Skýrslan nefnist
Hagvísir Vesturlands. Staða ferðaþjónustu á Vesturlandi. Í drögum af skýrslunni segir
að atvinnuleysi hafi verið minna síðustu tíu ár á Vesturlandi en á landinu öllu. Hæst hafi
atvinnuleysi farið árið 2003 í 2.3% en árið 2007 var það lægst eða 0.7%. Til
samanburðar var atvinnuleysi tæp 3.5% árið 2003 og um 1% árið 2007 á landinu öllu
(Torfi Jóhannesson, 2009, ).
Eins og kunnugt er breyttist atvinnuumhverfi á landinu mikið við hrun íslensku
bankanna á haustdögum árið 2008. Áhrifin á ferðaþjónustu eru margvísleg og má segja
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að þau séu bæði jákvæð og neikvæð fyrir greinina. Mikill sóknarbroddur er í
ferðaþjónustu á Íslandi meðal annars vegna þess að fall krónunnar frá árinu 2008 hefur
gert Ísland að hlutfallslega ódýrari kosti en áður var, bæði fyrir innlenda og erlenda
ferðamenn. Þetta hefur þau áhrif að tekjur geta orðið meiri í greininni. Einnig hefur
aukið atvinnuleysi í för með sér að auðveldara verður að fá vinnuafl í ýmis konar
þjónustustörf. Hins vegar getur einnig haft áhrif að erlendar skuldir hafa orðið
illviðráðanlegar og að erfitt er að fjármagna ýmiskonar framkvæmdir (Torfi
Jóhannesson, 2009).
Vaxtarsamningur Vesturlands rann út í lok árs 2009 (nýr samningur tók gildi í upphafi
árs 2010, þó hann sé ekki til umfjöllunar hér). Markmið samningsins var að:
•

Efla Vesturland sem eftirsóttan valkost til búsetu

•

Stuðla að fjölgun íbúa á Vesturlandi um a.m.k. 1,5% á ári frá árinu 2006 til 2009

•

Auka samkeppnishæfni svæðisins og efla hagvöxt

•

Þróa og styrkja vaxtargreinar svæðisins og efla svæðisbundna sérþekkingu

•

Fjölga samkeppnishæfum fyrirtækjum og störfum og efla framboð á vörum og
þjónustu

•

Nýta möguleika sem skapast með aðild að alþjóðlegum verkefnum

•

Laða að alþjóðlega fjárfestingu og þekkingu (Vaxtarsamningur Vesturlands,
2008).

Haustið 2007 var unnin stefnumörkun Vaxtarsamnings Vesturlands 2008. Þar segir að
til að auka uppbyggingu á svæðinu verði klasamyndun efld. Þessi klasamyndun skuli
vera meðal annars á fjórum sviðum:
•
•
•
•

Ferðaþjónustu og menningu
Sjávarútvegs- og matvælaframleiðslu
Mennta- og rannsóknarstarfsemi
Iðnaði (Vaxtarsamningur Vesturlands, 2008).

Í stefnumörkuninni er fjallað um þessi fjögur svið og athygli vert að ferðaþjónusta og
menning eru tekin saman í einu sviði. Þar segir meðal annars að ferðaþjónusta sé í örum
vexti á Vesturlandi og markvisst megi auka vægi hennar með aðgerðum.
Helstu aðgerðir Vaxtarsamningsins árið 2008 voru meðal annars að styrkja hóp sem
nefnist All Senses Group. Sá hópur hefur einbeitt sér að nokkurs konar upplifunar
ferðaþjónustu í Borgarfirði. Einnig var Breiðafjarðarfléttan efld en hún er klasi
ferðaþjónustuaðila á svæðinu í kring um Breiðafjörð; Snæfellsnes, Barðaströnd,
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Reykhólasveit og Dalabyggð. Tilgangur Breiðafjarðarfléttunnar er meðal annars að
auka nýsköpun í ferðaþjónustu og samstarf ferðaþjónustuaðila.
Árið 2006 hóf Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst að framkvæma rannsókn fyrir
SSV til að meta ímynd Vesturlands sem valkost ferðamanna og til búsetu. Í skýrslunni,
sem gerð var í framhaldi af rannsókninni, kemur fram að þegar þeir sem svöruðu
hugsuðu til Vesturlands var svæðið Akranes og nágrenni (svæðið Akranes og
Hvalfjarðarsveit var nefnt sem ein heild) og Dalirnir síður í huga þeirra en til dæmis
Borgarnes, staðir á Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Þarna má sjá að um ímyndarvanda er
að ræða og að hægt er að breyta þessu með öflugu og samstíga átaki svæðanna sem um
ræðir.
Þegar spurt var hvað fólki dytti helst í hug þegar Akranes og nágrenni var nefnt kemur í
ljós að fimm efstu atriðin eru knattspyrna, Sementsverksmiðjan, Hvalfjarðargöngin,
Grundartangi og Akrafjall. Þrjú af þessum fimm atriðum eru í Hvalfjarðarsveit, eða
Hvalfjarðargöngin, Grundartangi og Akrafjall. Það eina sem tengist menningu af stiginu
þjóðmenning í menningarpíramíta Duelunds er knattspyrnan. Spurt var um þætti sem
tengdust ímynd Vesturlands og ferðamennsku. Svarendur fengu sex spurningar: Hvort
þar væri mikið af náttúruperlum, hvort svæðið tengdist menningu í huga þeirra, hvort
afþreyingarmöguleikar á ferð um svæðið væru miklir, um veðurfar, um áhugaverða
sögustaði og úrval veitingastaða. Minnihluti svarenda, eða að meðaltali um 30%,
svöruðu þessum spurningum jákvætt um svæðið Akranes og nágrenni (Grétar Þór
Eyþórsson, Eva Heiða Önnudóttir, Kolfinna Jóhannesdóttir og Hólmfríður Sveinsdóttir,
2007, 64-72). Samkvæmt þessu er hægt að bæta ímynd svæðisins mjög mikið og þar
felast sóknarfæri. Þegar horft er á Vesturland sem heild er helsti þátturinn sem nefndur
var jákvæður í könnuninni náttúran og fegurð hennar. Helsti neikvæði þátturinn eru
samgöngumál, en miklar vegaframkvæmdir á Þjóðvegi 1, um Norðurárdal og að flestir
tengivegir eru ekki bundnir slitlagi, vega þar sennilega þyngst. Samkvæmt Grétari og
félögum er helsta tækifæri Akraness og nágrennis tengt knattspyrnu og nefna þau í því
samhengi Safnasvæðið að Görðum á Akranesi en þar er staðsett Íþróttasafn Íslands
(Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 2007).
Atvinnumálanefnd Hvafjarðarsveitar lét framkvæma íbúakönnun í Hvalfjarðarsveit í
nóvember 2009 (Atvinnumálanefnd Hvalfjarðarsveitar, 2009). Sendur var rafrænn
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spurningalisti með tölvupósti og hafði netföngum verið safnað í þessum tilgangi.
Upphaflegt úrtak var 160, fjöldi svarenda var 61, svarhlutfall var því 38.13%. Í því
samhengi má rifja það upp að í sveitarfélaginu búa um 640 manns. Í könnuninni voru
spurningar tengdar búsetu í sveitarfélaginu, atvinnutengdar spurningar og lýðfræðilegar
spurningar (Atvinnumálanefnd Hvalfjarðarsveitar, 2009).
Skoðum spurningar tengdar búsetu í sveitarfélaginu. Helstu kostir við búsetu í
sveitarfélaginu eru samkvæmt svarendum landfræðileg lega. Í opnum svörum kemur
fram að dreifbýli með náttúrufegurð og rólegheitum í nálægð við kaupstað sé það
jákvæðasta við sveitarfélagið. Helstu gallar við búsetu í Hvalfjarðarsveit telja flestir
þeirra sem svöruðu vera fjarlægð frá félags- og íþróttastarfi. Aðrir svöruðu lágt
þjónustustig, hátt útsvar, lítið félagslíf og lélegar samgöngur (Atvinnumálanefnd
Hvalfjarðarsveitar, 2009).
Þegar atvinnutengdu spurningarnar eru skoðaðar kemur í ljós að 13 segjast hafa atvinnu
af iðnaði og 12 af kennslu og uppeldi. Færri segjast hafa atvinnu af landbúnaði, verslun
og þjónustu, upplýsingatækni, heilbrigðisþjónustu, ferðaþjónustu og samgöngum. Þá
segjast tveir hafa aukavinnu af landbúnaði. 22 segjast stunda atvinnurekstur eða 41.51%
og er þessi atvinnurekstur í landbúnaði, iðnaði, ferðaþjónustu, smásölu og flutningi. 14
segjast vera með nýsköpunarhugmynd eða 25%. Þegar spurt er hvernig sveitarfélagið
geti stutt við atvinnureksturinn koma níu með opin svör sem fjalla um samgöngur,
uppbyggingu, þróunarvinnu og samkeppnishæfni. Auk þess öflugt nefnda- og
kynningarstarf (Atvinnumálanefnd Hvalfjarðarsveitar, 2009).
Í skýrslunni Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit er fjallað um atvinnumál í samhengi við
sjálfbærni. Þar er stefnt að því að í Hvalfjarðarsveit sé „öflugt og fjölbreytt atvinnulíf,
sem byggir á sögu, hefðum og nýsköpun“ (Arnheiður Hjörleifsdóttir, Bylgja
Hafþórsdóttir, Jóhanna Harðardóttir, Jón Haukur Hauksson og Ragnhildur Helga
Jónsdóttir, 2008). Þá sé stefnt að því í fyrsta lagi að nýsköpun í atvinnumálum verði efld
og stuðlað að því að frumkvöðlar setjist að með starfsemi sína í sveitarfélaginu. Í öðru
lagi að hin blómlegu bú, með góðum beitihögum og heimalöndum verði til staðar og
ásýnd bújarða verði til fyrirmyndar. Nálægð landbúnaðarins við neytendur styrki hann,
og hann sé í þróun með nýsköpun. Í þriðja lagi verði sveitarfélagið opið fyrir öllum
tækifærum sem myndist í ferðaþjónustu, verði gert að sýnilegum og spennandi valkosti
fyrir ferðamenn, bæði í lengri og styttri ferðum. Merkir staðir verði merktir og aðstaða
53

Anna Leif Elídóttir

Menning og menningararfur í Hvalfjarðarsveit

og aðgengi að þeim bætt. Í fjórða lagi verði iðnaður sem staðsettur er í sveitarfélaginu í
sátt við umhverfi og samfélag með hinn besta fáanlega mengunarvarnabúnað sem völ er
á hverju sinni. Þá verði góð aðstaða fyrir smáiðnað, tæknistarfsemi og hafnsækna
starfsemi í sveitarfélaginu. Þetta sé gert til að auka fjölbreytileika og efla atvinnulíf
(Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008). Þessir þættir eru þar með nokkurs konar stefna
sveitarfélagsins í atvinnumálum.

5.8 Staðardagskrá 21, stýrihópur
Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar skrifaði þann 23. október 2006 undir hina svokölluðu
Ólafsvíkuryfirlýsingu

(Arnheiður

Hjörleifsdóttir

o.fl.,

2008).

Með

því

lýsti

sveitarfélagið yfir vilja sínum til að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Í framhaldi af
því lét sveitarstjórn vinna skýrslu í samvinnu við allar nefndir og íbúa sveitarfélagsins.
Þessi skýrsla leit dagsins ljós árið 2008 og nefnist Staðardagskrá 21- Hvalfjarðarsveit
(Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008).
Stýrihópur um Staðardagskrá 21 í Hvalfjarðarsveit var stofnaður í október 2006 og
fundaði 14 sinnum á tímabilinu október 2006 til ágúst 2007 (Hvalfjarðarsveit, e.d.f).
Markmið hans er að vinna að staðardagskrá fyrir Hvalfjarðarsveit, en hún er leið
stjórnsýslunnar til að stuðla að sjálfbærri þróun innan sveitarfélagsins.
Stýrihópurinn virkjaði aðal- og varamenn í sveitarstjórn og nefndum sveitarfélagsins
með vinnufundum. Einnig var haldið opið hús þar sem áhugasamir gátu komið með
tillögur og kynnt sér stefnumörkunina. Haustið 2007 voru drög kynnt fyrir íbúum og
nefndum sveitarfélagsins og á vormánuðum 2008 var skýrslan gefin út. Til stendur að
stýrihópurinn hittist einu sinni á ári til að tryggja eftirfylgni skýrslunnar, yfirfara
áætlunina og gera tillögur í samræmi við fjárhagsáætlun, aðalskipulag og fleira
(Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008; Hvalfjarðarsveit, e.d.f).
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6 Saga sveitarfélagsins og umfjöllun
Sveitin sunnan Skarðsheiðar er græn og grösug. Hún er á suðvesturhorni Íslands og nær
frá Hvalfjarðarbotni í austri að Borgarfjarðarbrú í vestri og frá Skorradal í norðri að
Akranesi í suðri og þekur 494 ferkílómetra. Mikið undirlendi er í sveitinni, en líka
formfögur fjöll, fossar, melar og sandar og góð skipalægi eru við alla strönd hennar.
Hvalfjarðarsveit

er

landbúnaðarhérað

en

einnig

er

öflugt

iðnaðarsvæði

á

Grundartanga. Þar er að finna eina stærstu höfn landsins og tvö stóriðjuver. Flestir búa í
dreifbýli, en þó eru þéttbýliskjarnar í Melahverfi, Hlíðarbæ og Lambhaga.
Íbúar Hvalfjarðarsveitar voru 683 þann 1. desember 2007 samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofunnar. Hins vegar hafði þeim fækkað niður í 640 þann 1. nóvember 2009
(Hvalfjarðarsveit, e.d.g og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir munnleg heimild, 4. janúar
2010).
Í sögulegri umfjöllun um Hvalfjarðarsveit sem tengist menningarmálum þarf að huga að
afmörkun umfjöllunarinnar. Enn og aftur verður að rifja upp afmörkun menningar
samkvæmt menningarpíramíta Duelunds kafla 1.7. Þess vegna hafa verið settir upp
eftirfarandi kaflar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Landnám, arfur
Afþreying, upplifun, skemmtigarðar, söfn
Íþróttir, tómstundastarf
Trúmál
Upplýsingar, heimasíða, sjónvarp, bíó, tímarit
Listmenntun
List atvinnulistamanna

Þessi samantekt er alls ekki tæmandi og ekki verður fjallað um til að mynda fornar
gönguleiðir í gegnum sveitarfélagið, sögu stjórnsýslunnar né atvinnustarfsemi. Hins
vegar má nefna að miðstöð stjórnsýslu Borgarfjarðar var að Leirá þegar Jón
Thoroddssen (f. 1818 eða 1819 og d.1868) bjó þar og var sýslumaður Borgfirðinga
(Kristján Eiríksson, 2003).
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6.1 Landnám, arfur
Landnámabók er talin upphaflega skrifuð á fyrri hluta 12. aldar en það handrit er glatað.
Landnáma er elsta heimild sem til er um landnám Íslands (Landnámabók (Sturlubók),
1998). Hún er ekki óbrigðul heimild um landnám og landnámsmenn, en það næsta sem
komist verður. Saga landnáms á svæðinu er auðug af nöfnum og örnefnum og er því
auðvelt að rissa upp nágranna og hvar búið var. Landnámsmenn komu ekki einir til að
byggja jarðir sínar. Þeir voru með börn og buru, húsdýr og þræla. Sumir voru með
frjálsa bændur með sér sem þeir létu fá lönd í landnámi sínu.
6.1.1 Íslendingasögurnar og fornbókmenntirnar
Íslendingasögurnar og fornbókmenntirnar eru stundum sagðar vera hinir íslensku
píramítar og það er ekkert raup að þær eru stór hluti af arfi Íslendinga.
Íslendingasögurnar eru tæplega 40 talsins. Flestar þeirra gerast á tímabilinu 930 til 1030
(Guðni Jónsson, 1978).
Harðar saga Grímkelssonar er ein af yngri sögunum og einnig ein af þeim stystu. Hún er
útlagasaga eins og Grettis saga og Gísla saga Súrssonar. Talið er að hún sé rituð á 14.
öld, en til eru eldri og styttri útgáfur. Ekki eru allir á eitt sáttir um að efni sögunnar sé
sannsögulegt. Hörður Grímkelsson og Geir eru þó nefndir í Landnámu og saga þeirra
rakin í stórum dráttum (Landnámabók (Sturlubók), 1998, kaflar 19-21), og það breytir
því ekki að sagan er að stórum hluta sviðsett í Hvalfjarðarsveit (Skúli Benediktsson,
1981) og auðvelt er að sjá fyrir sér staðháttu og sviðsmynd sögunnar þegar farið er um
sveitarfélagið.

6.2 Sögufrægir einstaklingar í Hvalfjarðarsveit
Eftirfarandi aðilar eru viðfangsefni ritgerðarinnar af þeim ástæðum að þeir bjuggu á
svæðinu og unnu starf sem tengdist menningu. Menningararfur tengdur þeirra ævistarfi
er því órofa hluti af Hvalfjarðarsveit. Þeim er raðað í stafrófsröð. Margir aðrir
sögufrægir einstaklingar hafa búið á svæðinu, en hér er einungis fjallað um fjóra. Þó má
nefna að skáld að nafni Steinunn Finnsdóttir (1640 eða 41-1710) bjó í Höfn í Melasveit.
Orti hún rímur og lausavísur. Hennar helstu verk eru Hyndlu rímur og Snækóngs rímur
(Steinunn Finnsdóttir, 1950).
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6.2.1 Guðríður Símonardóttir
Guðríður Símonardóttir (1598-18.12.1682) bjó að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd á árunum
1651 til æviloka eða í 31 ár. Ævi Guðríðar var um margt ólík því sem aðrar íslenskar
konur upplifðu á sautjándu öldinni, en hún var ein af þeim sem rænt var frá
Vestmannaeyjum í Tyrkjaráninu svokallaða árið 1627. Tyrkjaránið hafði að sjálfsögðu
mikil áhrif víða um land og ekki síst þar sem sjóræningjarnir komu að landi og tóku fólk
nauðugt, drápu og limlestu.
Mynd 6 sýnir minnisvarða sem reistur var í Vestmannaeyjum um Guðríði
Símonardóttur sem kölluð hefur verið Tyrkja-Gudda. Hann stendur austast í
Stakkagerðistúni, þar sem hún bjó þegar henni var rænt. Höfundur minnisvarðans er
Ragnhildur Stefánsdóttir. Verkið vann hún úr kísil-steypu árið 1984 í verksmiðjunni að
Grundartanga og á það að tákna nokkurs konar klett upp úr hafinu (Ragnhildur
Stefánsdóttir munnleg heimild, 2. mars 2010). Ljósmyndina á Frosti Gíslason, birt með
leyfi höfundar.

Mynd 6. Tyrkja Gudda.

Guðríði var haldið sem ambátt í níu ár í Alsír, en henni lánaðist að losna úr ánauðinni
og halda heim á leið ásamt fleiri Íslendingum (Magnús Jónsson, 1947a). Guðríður var
sem sagt sigld eins og sagt er. Þó hún hafi ekki farið viljug í ferðina miklu til
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Afríkuríkisins Alsír, þá hlýtur hún að hafa orðið fyrir miklum áhrifum á ferðum sínum.
Einnig hlýtur það að hafa mikil áhrif á manneskju að vera haldið nauðugri við vinnu
allan þennan tíma, í múslímaríki, þar sem fjölkvæni er tíðkað og ambáttirnar hluti af
kvennabúri eigenda þeirra. Þá hlýtur hún að hafa séð marga ólíka hluti á ferð sinni
heim, norður alla Evrópu, ekki síður en Ólafur Egilsson sem fór svipaða leið hálfu ári
eftir að þau voru brott numin frá Vestmannaeyjum (Ólafur Egilsson, 1969). Guðríður
kynntist Hallgrími Péturssyni í Kaupmannahöfn, felldu þau hugi saman og komu ári
síðar til Íslands.
6.2.2 Hallgrímur Pétursson
Hallgrímur Pétursson (1614–27.10.1674) er eitt af stórskáldum Íslands. Hann bjó
síðustu æviár sín að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd en þar samdi hann Passíusálmana.
Hallgrímur var aðeins 13 ára þegar hann fór til Kaupmannahafnar til náms. Hann fór
utan til þess að læra járnsmíði og talið er sennilegt að hann hafi verið við smíðar bæði í
Glücksburg og Kaupmannahöfn. Hann fór síðan í nám í Vorfrúarskóla í Kaupmannahöfn (Magnús Jónsson, 1947a).
Þegar Hallgrímur og Guðríður komu til Íslands árið 1637 fóru þau fyrst til Keflavíkur
en Grímur bóndi Bergsson var ættingi Guðríðar og var þeim löngum hjálplegur.
Hallgrímur og Guðríður voru í fjórtán ár á Suðurnesjum, þar af var Hallgrímur prestur á
Hvalsnesi frá 1644 eða síðari sjö árin (Magnús Jónsson, 1947a). Hallgrímur eignaðist
(sennilega) fimm börn með konu sinni Guðríði, og fæddust þau líklega öll á
Suðurnesjunum, því Guðríður var orðin 53 ára þegar þau fluttu að Saurbæ. Eyjólfur
sonur þeirra flutti þangað með þeim. Hallgrímur hafði nokkrar jarðir aðrar undir í
prestdómi sínum í Hvalfirði en Saurbæ, meðal annars Ferstiklu og Kalastaði (Magnús
Jónsson, 1947a).
Árið 1662 vildi svo illa til að húsið að Saurbæ brann á ágústnóttu til kaldra kola
(Magnús Jónsson, 1947b). Hallgrímur orti um þetta sálm, eins og svo margt annað sem
á daga hans dreif svo sem veikindi og barnamissi. Hann hélt þó ávallt persónu sinni
fyrir utan sálmana og kvæðin, svo erfitt er oft að átta sig á því hver líðan hans var. Hann
veiktist hastarlega á árunum 1665-66. Hann fékk heilsu aftur og samdi um það
þakkagjörðarsálm. Þegar hann veiktist svo aftur flutti hann til sonar síns Eyjólfs að
Kalastöðum en annar prestur tók við prestakallinu.
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6.2.2.1 Passíusálmarnir
Passíusálmana orti Hallgrímur þegar hann bjó að Saurbæ. Hann vonaðist til að fá að sjá
þá á prenti og tókst það. Hallgrímur hélt hugsuninni skýrri fram í andlátið og orti
andlátssálm í banalegunni (Magnús Jónsson, 1947a). Magnús Jónsson fjallar um
Passíusálmana bók sinni frá árinu 1947. Hann segir þá hafa verið gefna út 60 sinnum á
árunum 1666 til 1947 eða að meðaltali einu sinni á fimm ára fresti (Magnús Jónsson,
1947b). Handskrifuð eintök gengu einnig manna í millum og voru ljóðin notuð sem
sáluhjálp og til að skilja lífið betur. Eiginhandarrit hans hafa ekki varðveist að neinu
marki og má telja líklegt að eitthvað hafi glatast í brunanum að Saurbæ árið 1662.
Einnig verður að teljast líklegt að Árni Magnússon hafi flutt eitthvað af verkum hans til
Kaupmannahafnar þó ekki sé það sannað. Þar gætu þau hafa brunnið árið 1728 (Margrét
Eggertsdóttir, 1997).
Erlendar þýðingar á Passíusálmunum byrjuðu þegar menn vildu „koma þessu
meistaraverki á heimsmál lærðu mannanna, latínu“ (Magnús Jónsson, 1947b). Þá hafa
þeir verið þýddir meðal annars á þýsku og ensku en líka á kínversku, en sú þýðing var
gerð eftir ensku þýðingunni frá árinu 1921. Séra Þórður Tómasson þýddi Passíusálmana
á dönsku, en hann hélt ekki einungis frumháttum, heldur er þýðingin einnig með
stuðlum eftir íslenskum bragarreglum (Magnús Jónsson, 1947b).
6.2.3 Magnús Stephensen
Magnús Stephensen var fæddur að Leirá í Borgarfirði þann 27.12.1762 og dó hann í
Viðey þann 17.3.1833. Hann skrifaði sjálfsævisögu sína að hætti heldri manna annarra
þjóða (Magnús Stehpenssen, 1947). Sjálfsævisögu sína ritaði Magnús í þriðju persónu
og segir afar nákvæmlega frá ýmsum atvikum sem hann henti. Hann kláraði hana því
miður ekki en hann byrjaði á þriðja kaflanum. Í sögunni nefnir hann þó ýmislegt sem
hann ætlar að segja frá í seinni köflum sem hann ritaði ekki.
Magnús dvaldi að Skálholti þrjú ár við nám en að þeim loknum þótti:
[...] gaman að spjalla við hann, sem fýrugan, glaðsinna og gáfaðan ungling þá, ætíð
þó siðprúðan, hverjum allir unntu; því áður en hann sigldi, átti hann víst engan
öfundar- eða óvildarmann, enda var af engu þá að öfunda hann, nema náttúrunnar
honum ósjálfráðu gjöf, góðum gáfum og bezta foreldri, öllum forgefins öfundarefni
(Magnús Stephensen, 1947).

Áður en hann fór utan til náms fór hann norður í land að „panta sér heitmeyju“ (Magnús
Stehpenssen, 1947), að áeggjan föður síns. Þetta gerði hann sautján vetra gamall, árið
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1780. Stúlkan var systurdóttir föður hans, Guðrún Vigfúsdóttir Scheving á Víðivöllum í
Skagafirði. Höfðu þau aldrei hist fyrr. Hann fór svo aftur norður sumarið eftir „til að
kveðja þessa heitmeyju sína og náunga þar“ (Magnús Stehpenssen, 1947).
Magnús Stephenssen varð lögmaður og síðan landfógeti og dómstjóri í Landsyfirrétti.
Hann var líka stiftamtmaður og ráðgjafi við dönsku hirðina. Magnús var dómstjóri í
landsyfirdómi og átti mikinn þátt í stofnun og starfi Landsuppfræðarafélagsins (stofnað
1794). Tilgangur þess var að kaupa Hrappseyjarprentsmiðju og var hún flutt að
Leirárgörðum, næsta bæ við Leirá þar sem hann bjó.
Magnús gaf út tvö tímarit. Annars vegar Minnisverð tíðindi, sem komu út 1796-1808
sem var fréttatímarit og flutti bæði innlendar og erlendar fréttir. Hins vegar gaf hann út
Klausturpóstinn á árunum 1818-1827, sem flutti fréttir og ýmsar greinar. Umdeildasta
bókin sem hann gaf út var Sálmabókin sem kom út árið 1801 og var uppnefnd
Leirgerður. Hann hafði staðfært og breytt sálmunum og þó hann þætti mikill
rithöfundur var hann ekki gott ljóðskáld. Bókina Einfalt matreiðslukver fyrir heldri
manna húsfreyjur gaf Magnús út undir nafni Mörtu Maríu Stephensen, mágkonu sinnar.
Matreiðslukverið er fyrsta íslenska matreiðslubókin en óljóst er þó hvort þeirra á meiri
þátt í að skrifa það.
6.2.4 Sveinbjörn Beinteinsson
Sveinbjörn Beinteinsson var fæddur 4. júlí 1924, yngstur átta systkina. Hann bjó sín
æskuár

í

Grafardal

og

Svínadal

í

Hvalfjarðarsveit

(sem

þá

hét

Hvalfjarðarstrandahreppur). Honum segist sjálfum svo frá að hann hafi alltaf átt heima
við sömu fjöllin, aðeins fært sig til á milli þeirra, en hann bjó seinni árin í Hlíðarbæ á
Hvalfjarðarströnd (Sveinbjörn Beinteinsson og Berglind Gunnarsdóttir, 1992).
Sveinbjörn var einn af stofnendum Ásatrúarfélagsins árið 1972. Hann var formaður
félagsins, svokallaður allsherjargoði frá stofnun þess og andlit þess út á við. Sinnti hann
því starfi af elju. Hann orti gjarnan rímur til að kveða við kynningar á Ásatrúarfélaginu.
Til þess notaði hann forna bragarhætti svo sem ljóðahátt, fornyrðislag og dróttkvæðahátt
(Sveinbjörn o.fl., 1992). Hugmyndin að stofnun Ásatrúarfélagsins er byggð á þeim
grunni að Íslendingar ættu að rækta sína eigin trú sem fólgin væri í þjóðlegum metnaði
og trú á dulin öfl í landinu, ekki síður en önnur erlend og innflutt trúarbrögð (Sveinbjörn
Beinteinsson o.fl., 1992). Aðalheimildir ásatrúarmanna eru Snorra Edda og Hávamál.
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Þó eru þau rit ekki nákvæm í lýsingum sínum og bjó því Sveinbjörn til athafnir og
heillakveðjur sem farið er með við bæði nafngjöf og hjónavígslur (Sveinbjörn
Beinteinsson o.fl., 1992). Við vígslu til að verða goði tekur viðkomandi á sig meðal
annars þær skyldur að:
...styrkja vorn sið, sætta mann og annan,
vanda mál mitt og styrkja menningu vora,
svo og náttúru landsins.
Halda lög og hefðir og siðu góða.
Virða landnáms-sáttmála áa vorra við móður Jörð.
Halda frið við huldar verur allar,
landvættir, álfa, dísir, dverga og tröll ... (Ásatrúarfélagið, e.d.).

Til stendur að reisa minningarstein um Sveinbjörn á Draghálsi í Grafardal þar sem hann
ólst upp. Steinninn er tilbúinn og verður komið fyrir í landi Ásatrúarfélagsins í
Öskjuhlíð uns vegaframkvæmdum lýkur á svæðinu svo hægt verði að velja honum
verðugan stað við Dragháls (Jóhanna Harðardóttir munnleg heimild, 6. apríl 2010).
Virðingin fyrir Sveinbirni helgast ekki síst af því að hann var ásýnd heiðninnar við
endurreisn hennar hér á landi og kom hann fram sem fulltrúi hennar.

6.3 Afþreying, upplifun, skemmtigarðar, söfn
Í Hvalfjarðarsveit er ekki margt sem telst til skipulagðrar afþreyingar. Flest það sem
íbúar gera sér til afþreyingar er sótt í nágrannasveitarfélög. Þetta stendur þó til bóta með
nýju Ungmenna- og íþróttafélagi sem stendur að nokkrum vikulegum viðburðum svo
sem körfuboltaæfingum, vatnsleikfimi og opnu húsi í íþróttahúsinu Heiðarborg fyrir
börn á leikskólaaldri.
Sundlaugarnar í sveitarfélaginu eru tvær, önnur í Heiðarborg sem er íþróttahús
Heiðarskóla. Sú sundlaug er 12,5 metrar að lengd, hin ágætasta kennslulaug. Hún er
opin almenningi um tvisvar í viku yfir vetrartímann, en ekki á sumrin. Hin sundlaugin
er

að

Hlöðum

á

Hvalfjarðarströnd

sem

er

félagsheimili

fyrrum

Hvalfjarðarstrandahrepps. Sú sundlaug er ívið stærri, eða um 17 metra löng. Hún er
aðeins opin yfir sumartímann og um páska og hvítasunnu.
Sparkvellir eru við Heiðarskóla og rétt hjá Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd. Þangað býður
ungmennafélagið á fótboltaæfingar á sumrin. Auk þess er sparkvöllur við Miðgarð sem
er félagsheimili fyrrum Innri-Akranesshrepps.
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6.3.1 Skemmtigarðar
Skógræktarfélagið Skilmenningur var stofnað þann 17. desember 1939 og varð því 70
ára haustið 2009. Félagar Skilmennings unnu að framfaramálum í félagslífi, en fyrstu
verk þeirra voru að finna land til skógræktar og að byggja danspall og í framhaldinu
félagsheimilið Fannahlíð. Þar hafa verið lagðar góðar gönguleiðir þar sem hægt er að
ganga um í skjóli fyrir vindum og veðri, þó ekki sé kannski hægt að kalla skógræktina
skemmtigarð.
6.3.2 Söfn
Ekkert eiginlegt safn er í Hvalfjarðarsveit. Sveitarfélagið er aðili að byggðasafninu að
Görðum á Akranesi en hingað til hefur safneignin ekki verið sýnd í Hvalfjaðrarsveit
með skipulögðum hætti.

6.4 Íþróttir, tómstundastarf
Tómstundastarf ungmenna í Hvalfjarðarsveit fer að miklu leiti fram á vegum
Heiðarskóla. Nemendur á unglingastigi fara á nokkur böll yfir veturinn, svo sem
busaball, jólaball í Varmalandi, galaball og Lyngbrekkuball sem er unglingaball
samstarfskólanna á Vesturlandi. Þeir fara í sundlaugarpartý og fá gistinótt í skólanum.
Auk þess fá þeir svokallað „opið hús“ í félagsheimilinu Fannahlíð undir Akrafjalli. Einu
sinni á vetri býður félagsheimilið Óðal í Borgarnesi nemendum á svæðinu á haustball,
svokallað Æskulýðsball, sem haustið 2009 var haldið í Menntaskólanum í Borgarnesi
(Helga Stefnanía Magnúsdóttir munnleg heimild, 12. janúar 2010). Í Fannahlíð er góð
aðstaða fyrir tómstundastarf og keypt voru ýmis tæki fyrir nokkrum árum sem geymd
eru þar.
6.4.1 Námshestar
Námshestar er fyrirtæki í Hvalfjarðarsveit sem hefur að markmiði að stuðla að auknum
áhuga á náttúru og útiveru. Einnig að nota íslenska hestinn við að styrkja þroska, auka
lífleikni og við útikennslu í ýmsum greinum náttúruvísinda. Námshestar hafa verið í
samstarfi við Akraneskaupstað og Hvalfjarðarsveit með námskeið fyrir ungmenni.
Orðið námshestar vísar bæði í hesta og menn, en þeim sem gengur vel í námi eru
gjarnan kallaðir námshestar. Hestarnir sem eru notaðir til að styðja við nám

62

Anna Leif Elídóttir

Menning og menningararfur í Hvalfjarðarsveit

ungmennanna eru líka kallaðir námshestar. Hjá námshestum er hægt að fara á styttri og
lengri námskeið, bæði vetur og sumar (Námshestar, e.d.).
6.4.2 Kvennareið
Kvennareið í Hvalfjarðarsveit er árviss viðburður. Þá koma konur saman á fyrirfram
ákveðnum og auglýstum stað til að ríða út í buskann. Oft er áð þar til komið er að
áfangastað þar sem gjarnan er tekið á móti konum með veitingum.
6.4.3 Tómstundastarf aldraðra
Aldraðir í Hvalfjarðarsveit eiga rétt á að stunda félagslíf og fara í ferðir með Félagi eldri
borgara á Akranesi og nágrennis (FEBAN). Félags- og tómstundastarf er starfrækt 9
mánuði ársins, nokkrum sinnum í viku. Samningar um félagsmál aldraðra eru í gildi
milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar.
6.4.4 Ungmennafélög
Tvö ungmennafélög starfa í Hvalfjarðarsveit, Ungmennafélagið Þrestir og Ungmennaog íþróttafélag Hvalfjarðarsveitar. Lög um Ungmenna- og íþróttafélag Hvalfjarðarsveitar voru samþykkt í septemeber 2009. Í annari grein þeirra segir:
Markmið félagsins eru:
a) Að vera hvatning fyrir félaga til að vinna að frelsi, framförum og heill þeirra
sjálfra og þjóðar, af mannúð og réttlæti.
b) Að vernda þjóðlega menningu.
c) Að auka áhuga félaga og almennings á líkamsrækt og stuðla að alhliða
íþróttaiðkun.
d) Að vinna gegn tóbaksreykingum, neyslu áfengis og annarra skaðnautna.
e) Að vinna að markmiðum og stefnuskrá Ungmennafélags Íslands með
kjörorðunum „Íslandi Allt“ (Lög Ungmenna- og íþróttafélags Hvalfjarðarsveitar,
2009).

Æskulýðs-, forvarna- og menningarmál eru þannig helstu markmið ungmennafélagsins.
Það starfar því hliðstætt Fræðslu- og skólanefnd. Ungmenna- og íþróttafélag
Hvalfjarðarsveitar vinnur að því að verða gildur aðili að Ungmennasambandi
Borgarfjarðar (UMSB) og Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) sem gengur líklega eftir á
vordögum 2010. Helstu mál sem ungmennafélagið hefur unnið að veturinn 2009-10 eru:
•
•
•
•

Opið hús í Heiðarborg fyrir börn á leikskólaaldri, einu sinni í viku
Vatnsleikfimi fyrir íbúa tvisvar í viku í sundlauginni í Heiðarborg
Leikfimitími með þjálfara í Heiðarborg tvisvar í viku
Körfuboltaæfingar fyrir krakka á unglingastigi í Heiðarskóla einu sinni í viku með
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þjálfara (að jafnaði hafa um 10 til 12 strákar mætt)
Opinn körfubolti fyrir almenning í sveitinni í framhaldi af unglingakörfubolta
Sumarið 2010 verður svo stefnt að því að vera með íþróttatíma útivið fyrir unglinga,
frjálsar íþróttir og fótbolta, og sundnámskeið fyrir 6 til 9 ára (Þórdís Þórisdóttir
munnleg heimild, 26. janúar 2010).

Nýlega var haldinn fundur þar sem ungmennafélagið, Fræðslu- og skólanefnd,
íþróttakennari Heiðarskóla og umsjónarmaður æskulýðsmála í Heiðarskóla hittust. Á
þeim fundi var rætt um að ganga frá því hver það er sem ber ábyrgð á hverjum
málaflokki, svo hann týnist ekki. Þórdís Þórisdóttir formaður Ungmenna- og
íþróttafélags Hvalfjarðarsveitar segir um fundinn:
jájá, þetta er náttúrulega kannski það sem við komumst eiginlega að niðurstöðu
með í gær að það er auðvitað að það sé einhver sem að ber ábyrgð á og fái greitt
fyrir að þá að vinna að, að sem sagt að koma í framkvæmd þessum málum [...] af
því að það eru náttúrulega margir sem að eru að, eru með þetta bara hreinlega í
sjálfboðavinnu [...] og það er náttúrulega ekkert, gengur náttúrulega ekki til lengdar
[...] og það er náttúrulega ekkert sanngjarnt gagnvart börnum og unglingum í
sveitarfélaginu [...] að það sé þannig gert [...] af því að þau hafa í rauninni ekki svo
mikið að sækja neitt annað. Maður heyrir náttúrulega svona eins og þessir
samstarfssamingar út á Akranes, að hérna, maður heyrir náttúrulega svo margar
ólíkar sögur af því hversu vel það gengur [...] og kannski sérstaklega fyrir
unglingana að þeir virðast ekki fara til að sækja sko félagsstarf upp á Akranes, það
er [...] og það eru kannski fáir sem að endast virðist vera (Þórdís Þórisdóttir
munnleg heimild, 26. janúar 2010).

Eins og Þórdís kemur að er ekki mikið við að vera fyrir unglinga í heimabyggð. Þeir
sækja íþróttir niður á Akranes, en endast oft ekki lengi í því. Þeir eru líka háðir
foreldrum sínum um bílfar og margir foreldrar geta ekki sótt og skutlað oft í viku fyrir
slíkar tómstundir.
Ungmennafélagið Þrestir á Innnesinu var stofnað haustið 1950 (Anton Ottesen munnleg
heimild, 8. mars 2010). Helstu störf þess er að sjá um þorrablót og standa fyrir
viðburðum eins og skautaferð fyrir unga fólkið. Öllum íbúum svæðisins er heimilt að
koma á þessa viðburði og er því starfssvæði ungmennafélagsins að stækka frá því að
vera staðbundið við Innri Akranesshrepp hinn forna.
Áður voru starfandi á svæðinu Ungmennafélagið Vísir, sem var stofnað á
Hvalfjarðarströnd á árunum 1928 eða 29 (Vífill Búason munnleg heimild, 8. mars 2010)
og Ungmennafélagið Haukur sem starfaði í Skilmannahreppi og Leirár- og Melahreppi
frá 19.02.1911 (Helga Rúna Þorleifsdóttir munnleg heimild, 9. mars 2010).
Ungmennafélögin Vísir og Haukur runnu inn í Ungmenna- og íþróttafélag
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Hvalfjarðarsveitar þegar það var stofnað (Þórdís Þórisdóttir munnleg heimild, 26. janúar
2009).
6.4.5 Golfvöllur að Þórisstöðum
Að Þórisstöðum er fjölskyldutjaldstæði. Þar er ýmis þjónusta, svo sem 9 holu golfvöllur
og veiði í þremur vötnum, Eyrarvatni, Þórisstaðavatni (Glammastaðavatn) og
Geitabergsvatni. Að Þórisstöðum eru stór hús, sem áður voru útihús, þar sem hægt að er
að halda stórar samkomur.
6.4.6 Saumaklúbburinn Skraddaralýs
Saumaklúbburinn Skraddaralýs er hópur kvenna sem býr í Hvalfjarðarsveit, á
Suðurnesjum og Hvanneyri. Þær hittast annan hvern þriðjudag í Heiðarskóla til að iðka
bútasaum og aðrar hannyrðir. Þær halda úti heimasíðu en tengill á hana er af heimasíðu
Hvalfjarðarsveitar ásamt fyrirtækjum sem staðsett eru í sveitinni, stofnunum sem skipta
máli fyrir íbúa og bloggsíðu um árgangsmót Heiðarskóla.
6.4.7 Kvenfélögin
Kvenfélag Leirár og Skilmannahrepps var stofnað þann 13. október 1935 að Leirá.
Félagssvæðið var Leirár- og Melasveit og Skilmannahreppur. Þegar félagið hafði
starfað í rúm fimmtán ár var því skipt niður í tvö kvenfélög þar sem starfssvæðið þótti
of stórt. Árið 1951 var því Kvenfélagið Grein stofnað í Leirár- og Melasveit (Sigurást
Indriðadóttir munnleg heimild, 8. mars 2010) og Kvenfélagið Björk stofnað í
Skilmannahreppi (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 8. mars 2010).
Tvö kvenfélög eru starfandi í sveitinni í upphafi árs 2010, Kvenfélagið Grein og
Kvenfélagið Liljan, stofnað árið 1936 (Dúfa Stefánsdóttir munnleg heimild, 8. mars
2010).
Auk þess var til kvenfélag í Innri Akranesshrepp sem hét Akurrós. Það starfaði á
árunum milli 1950 til 70, eða um það bil (Anton Ottesesen munnleg heimild, 8. mars
2010).
6.4.8 Félagsheimilin
Félagsheimilin í Hvalfjarðarsveit eru þrjú. Hlaðir er á Hvalfjarðarströndinni, Fannahlíð
er undir Akrafjalli norðanverðu í hinum forna Skilmannahreppi og Miðgarður er á
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Innnesinu. Hið fjórða, Heiðarborg, var lagt niður sem félagsheimili fyrir nokkrum árum,
þegar ungmennafélagið Haukur og Kvenfélagið Grein seldu sveitarfélaginu sinn hlut.
Húsið þjónar sem íþróttahús fyrir Heiðarskóla.
Félagsheimilið Hlaðir var vígt árið 1980. Eldra samkomuhús sem einnig hét Hlaðir var
staðsett rétt fyrir ofan Hallgrímsstein að Saurbæ, en það hús brann árið 1974 (Jón
Valgarðsson munnleg heimild, 9. mars 2010). Hreppurinn byggði nýja húsið en ekki
félagasamtök eins og víða annarsstaðar.
Félagsheimilð Fannahlíð er byggt af Skógræktarfélaginu Skilmenningi og Kvenfélaginu
Björk á árunum 1952-59. Kennt var í Fannahlíð frá árinu 1959. Húsið var stækkað í
núverandi stærð árið 1982. Hvalfjarðarsveit keypti hlut skógræktafélagsins og
kvenfélagsins árið 2007 og á nú allt húsið (Bjarni O.V. Þóroddsson, 2009).
Miðgarður var upphaflega skólahús, byggt árið 1938, og hét þá Barnaskólinn á Heynesi.
Árið 1956 var byggt við það og var það þá nefnt félagsheimilið Miðgarður. Árið 1985
var það stækkað aftur, byggt við það salur og fært í núverandi mynd (Anton Ottesen
munnleg heimild, 8. mars 2010). Auk þess hafa verið nokkur hús sem þjónað hafa sem
samkomuhús, eins og til dæmis Sunnuhvoll, (líka nefnt Hóllinn) sem brann og Vegamót
sem var samkomuhús á Hvalfjarðarströnd en er nú í einkaeigu.
6.4.9 Skógræktarfélög
Skógræktarfélög voru stofnuð á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar. Skilmenningur sem
starfar enn var stofnaður árið 1939. Þá var starfandi skógræktarfélag á árunum 1938 til
48 eða þar um bil í Innri Akranesshreppi og gróðursettu félagar þess í reit sem staðsettur
er í Kirkjubólslandi fyrir ofan Hólabrúna (Anton Ottesen munnleg heimild, 8. mars
2010).
6.4.10 Hestamannfélagið Dreyri
Félagssvæði Hestamannafélagsins Dreyra er Akranes og nærsveitir (nú Hvalfjarðarsveit). Félagið var stofnað árið 1947 og lengi vel var keppnisaðstaða þess í Ölver. Íbúar
Hvalfjarðarsveitar hafa frá byrjun verið virkir í félagsskapnum og eiga mikinn þátt í
sögu félagsins (Dóra Líndal munnleg heimild, 7. apríl 2010).
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6.4.11 Önnur félög
Bændafélag starfaði í Innri Akranesshrepp á árunum 1955 til 65 eða þar um bil (Anton
Ottesen munnleg heimild, 8. mars 2010). Önnur félög með mismunandi
framfaratilgangi hafa verið starfrækt í styttri og lengri tíma á svæðinu. Má þar nefna
Félag mjólkurframleiðenda sunnan Skarðsheiðar sem síðar hét Samvinnufélag
Hvalfjarðar (Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 9. mars 2010). Einnig var starfandi í
nokkur ár svokallað Málfundafélag, sem var sennilega hópur eldri félaga í
ungmennafélaginu Hauki, en meðlimir hittust nokkrum sinnum á ári og funduðu um
málefni líðandi stundar á árunum á milli 1930 og 1940 (Jón Kr. Magnússon munnleg
heimild, 9. mars 2010). Í Hvalfjarðarsveit er starfandi Búnaðarfélag Hvalfjarðar, sem er
arftaki þriggja búnaðarfélaga; Búnaðarfélags Hvalfjarðarstrandahrepps, Búnaðarfélags
Innri Akranesshrepps og Búnaðarfélags Leirár- og Melahrepps.

6.5 Trúmál
Flestir landnámsmanna voru heiðnir menn. Þó eru til sögur um bæði kristna
landnámsmenn og aðra sem trúðu á sjálfa sig. Í dag eru tvö trúfélög starfrækt í
Hvalfjarðarsveit; annars vegar þjóðkirkjan og hins vegar Ásatrúarfélagið.
6.5.1 Þjóðkirkjan
Hvalfjarðarsveit

er

í

Borgarfjarðarprófastdæmi

en

prestakallið

heitir

Saurbæjarprestakall.
Í Hvalfjarðarsveit eru þrjár kirkjur: Hallgrímskirkja að Saurbæ, Leirárkirkja og InnriHólmskirkja. Auk þess er ein kapella, sem er staðsett í Vatnaskógi. Sóknarpresturinn
heitir Kristinn Jens Sigurþórsson og býr hann að Saurbæ. Áður hafa verið í
Hvalfjarðarsveit fleiri kirkjur og nefndar hafa verið svokallaðar hálfkirkjur bæði í
Melasveit og að Kalastöðum, en það voru samkvæmt kaþólskum sið kirkjur sem ekki
höfðu messuskyldu á hverjum messudegi.

6.5.2 Söfnuðurinn
Ekkert safnaðarheimili er í sveitarfélaginu og lítið safnaðarstarf fyrir utan messur.
Félagsheimilin þjóna tilgangi safnaðarheimila ef þarf. Öðru hvoru eru stofnaðir
leshringir til að lesa um sérstök málefni tengd trúmálum.
67

Anna Leif Elídóttir

Menning og menningararfur í Hvalfjarðarsveit

6.5.3 Kirkjukórinn
Kirkjukór Saurbæjarprestakalls, ásamt organista þjónar öllum þremur kirkjunum. Tveir
kirkjukórar voru stofnaðir árið 1947 á svæðinu sem nú er Hvalfjarðarsveit, við
Saurbærjarkirkju og Leirárkirkju.
6.5.4 Vatnaskógur
Í Vatnaskógi við Eyrarvatn í Svínadal er æskulýðsmiðstöð KFUM (Kristilegt félag
ungra manna). Sumarbúðir hafa verið starfræktar þar síðan árið 1923 með plássi fyrir 95
dvalargesti. Á sumrin eru sumarbúðir drengja í Vatnaskógi. Aðstaðan býður upp á
bátsferðir á vatnið, alls konar íþróttir, bæði úti og inni, smíðaverkstæði og fleira. Á
veturna eru í Vatnaskógi meðal annars fermingarnámskeið.
6.5.5 Ölver
Í Ölveri hafa verið starfræktar sumarbúðir KFUK (Kristilegt félag ungra kvenna), síðan
1952. Þar er pláss fyrir 42 dvalargesti. Ölver er staðsett undir Hafnarfjalli í Skarðsheiði.
Þar geta stúlkurnar stundað íþróttir bæði úti og inni, listsköpun og komist í önnur
ævintýri.
6.5.6 Ásatrú
Endurreisn heiðins siðar á Íslandi hófst árið 1972 þegar Sveinbjörn Beinteinsson hitti
nokkra menn sem höfðu sömu lífsskoðanir og hann. Í framhaldi af því skunduðu nokkrir
þeirra á fund Dóms- og kirkjumálaráðherra til að fá Ásatrúarfélagið löggilt.
Á heimasíðu Ásatrúarfélagsins stendur:

Ásatrúarfélagið er löggilt trúfélag sem starfar að eflingu ásatrúar og annast þá
trúarlegu þjónustu sem því er samfara. Félagið vill hefja til vegs og virðingar
fornan sið og forn menningarverðmæti. Það er einnig vilji félagsins að auka
skilning og áhuga á þjóðtrú og þjóðlegum hefðum. Heiðinn siður byggir á
umburðarlyndi, heiðarleika, drengskap og virðingu fyrir jörðinni og náttúrunni. Eitt
megininntak siðarins er að hver maður sé ábyrgur fyrir sjálfum sér og sínum
gerðum (Ásatrúarfélagið, e.d.).

Germanskar þjóðir hófu bókagerð sína eftir að kristintöku lauk. Ákafi flestra þeirra í
nýju trúnni leiddi til þess að lítið var ritað um hinn heiðna sið nema hér á landi. Á
Íslandi hófu kristnir rithöfundar að varðveita minninguna um hina fornu trú um það bil
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tveimur öldum eftir lok heiðninnar. Þetta getur að sjálfsögðu valdið nokkurri
ónákvæmni í heimildum, en nokkur bót er í máli að þau geyma fjölda fornra kvæða.
Þrjár aðalheimildir um ásatrú eru dróttkvæðin, Snorra-Edda og Eddukvæðin, þau
síðastnefndu talin langmerkust ritanna. Tveir aðalflokkar þeirra eru hetjukvæði og
goðakvæði sem eru aðalheimild okkar tíma um ásatrú. Hávamál og Völuspá hafa
sérstöðu innan Eddukvæðanna en þau sýna trúarviðhorf og lífsskoðanir höfundanna
best. Hávamálin eru nokkurskonar kvæði um siðaskoðun landnámsmanna og eru ort út
frá sjónarhóli Óðins. Flest þeirra eru talin ort í Noregi og þeim löndum sem byggð voru
þaðan. Hins vegar er hvorki vitað hver orti þau né hvernig eigi að skipta þeim niður á
milli landanna.
Dróttkvæðin eru öll ort á Íslandi, í Noregi og örfá á Orkneyjum. Höfundar þeirra eru
flestir kunnir og því eru þau líka talin áreiðanlegasta heimildin. Í þeim er mikill
fróðleikur um goðin, þó þau séu ekki eins rík af frásögnum um þau og Eddukvæðin.
Í þriðja lagi er Snorra-Edda. Snorri hefur unnið mikið efni upp eftir bæði
Eddukvæðunum og dróttkvæðunum og forðað þeim þannig frá glötun. Vinna hans í
endursögn er oft betur gerð en upphaflegu kvæðin sjálf (Ólafur Briem, 1985). Auk
þessara heimilda er hægt að lesa margt um heiðinn sið í fornritunum þó að þeir sem þau
rituðu hafi allir verið kristnir menn og því aðeins þekkt heiðinn sið af afspurn.
6.5.7 Hof
Að sögn Jóhönnu Harðardóttur, Kjalnesingagoða og staðgengils allherjargoða er eina
vígða hof Ásatrúarinnar á Íslandi að Hlésey í Hvalfjarðarsveit (Jóhanna Harðardóttir
munnleg heimild, 15. desember 2009 og 6. janúar 2010). Hofið er hlaðið úr grjóti og
tyrft yfir grjótið. Það er undir berum himni, þ.e., ekkert þak er á hofinu. Þar eru margar
athafnir haldnar, ekki síst giftingar. Í öllum athöfnum eru frumkraftarnir fjórir
viðstaddir en það eru jörðin, vindurinn, vatnið og eldurinn. Því er eldstæði í miðju
hofsins. Athöfnunum lýkur með því að allir matast saman, gjarnan í hofinu sem er
skjólríkt (Jóhanna Harðardóttir munnleg heimild, 15. desember 2009). Þjónustan sem
Íslendingar sækja hjá Ásatrúarfélaginu eru athafnir svo sem giftingar, nafngjafir,
siðfestuathafnir

(nokkurs

konar
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Allsherjargoði eða staðgengill hans og þeir goðar sem hafa hjónavígsluréttndi sinna
þeim athöfnum sem Ásatrúarfélaginu ber að inna af hendi, skv. lögum um trúfélög,
svo sem hjónavígslum og útförum og eru þessar athafnir fullkomlega lögmætar
samkvæmt landslögum. Þar að auki geta allir goðar sinnt nafngjafar- og
siðfestuathöfnum (Ásatrúarfélagið, e.d.).

Oft eru þessar athafnir á stöðum sem fólk velur sjálft, í sölum eða undir berum himni.
Hópur heiðinna kvenna hittist á um það bil tveggja mánaða fresti að Hlésey (Jóhanna
Harðardóttir munnleg heimild, 15. desember 2009).
6.5.8 Erlendir ferðamenn
Fólk kemur gjarnan til Íslands í nokkurs konar pílagrímsferðir frá útlöndum til að skoða
sögulegar slóðir. Það vill fara á milli staða sem bjóða upp á þjónustu sem tengist þessari
gömlu menningu, oft í kringum víkingahátíðir bæði í Dölunum og í Hafnarfirði.
Staðirnir sem þetta fólk getur heimsótt á Vesturlandi eru nokkrir. Að sögn Jóhönnu
Harðardóttur fara þeir sem koma við hjá henni oft inn að Draghálsi þar sem Sveinbjörn
er uppalinn. Þá fer fólk upp í Reykholt, að Eiríksstöðum og í Landnámssetrið í
Borgarnesi.
Íslendingar eru oft ekki meðvitaðir um heiðni og að mati Jóhönnu skilja Íslendingar
gjarnan ekki mikilvægi heiðninnar, sagnanna og arfsins sem liggur í gömlum viðhorfum
og lífsstíl. Mikið tækifæri liggur í bakgrunninum sem Íslendingar byggja menningu sína
á. Ásatrúarfélagið hefur hins vegar hvorki úr miklum mannafla né pening að moða. Þess
vegna þarf félagið að takmarka það starf sem þar fer fram. Ásatrúarfélagið stundar ekki
trúboð meðal landsmanna og kynnir sig ekki heldur fyrir öðrum ásatrúarfélögum annars
staðar í heiminum en þess þarf þó varla þar sem erlendis er litið á íslenska
Ásatrúarfélagið sem móðurfélag (Jóhanna Harðardóttir munnleg heimild, 6. apríl 2010).
Þeir sem hingað koma til að skoða og upplifa hafa því leitað heiðið fólk uppi hér heima
til að heimsækja. Í ferðaþjónustu tengdri íslenska arfinum er því mikill óplægður akur
sem hægt væri að fá góða uppskeru af. Ferðaþjónustan gæti verið fræðsla um fornan sið
en ekki síður kynning á því hvernig Ásatrúarfélagið virkar í nútímanum.
Aðalsmerki heiðninnar eru ábyrgð mannsins á sjálfum sér og eigin gerðum, heiðarleiki
og virðing fyrir jörðinni og náttúrunni og snúa dygðir þessar að öllum þáttum
mannlífsins. Engar kennisetningar eru í heiðninni heldur er hún trú á náttúruöflin,
hringrás lífsins og náttúrunnar. Hún byggir á sátt við umhverfi sitt, sjálfan sig og aðra.
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Þá er mikil mýkt í heiðninni, mannúð og drengskapur og lögð er áhersla á andlega og
líkamlega heilsu.
Virðingin fyrir íslenska Ásatrúarfélaginu á erlendri grundu stafar meðal annars af starfi
Sveinbjarnar allsherjargoða sem vann ötullega að því að kynna félagið en ekki síður af
því að upplýsingarnar um Ásatrúna hafa varðveist í íslenskum ritum eins og Snorra
Eddu, auk Íslendingasagnanna.

6.6 Fjölmiðlun, heimasíða, sjónvarp, bíó, tímarit
Fjölmiðlun í Hvalfjarðarsveit, sem einungis er miðuð við íbúa svæðisins, fer helst fram í
gegnum heimasíðu sveitarfélagsins sem er www.hvalfjardarsveit.is. Sveitarfélagið gefur
einnig út fréttabréf sem komið hefur út einu sinni til tvisvar á ári, það fyrsta árið 2006.
Fréttabréfið er sent heim á alla bæi í sveitinni og er einnig aðgengilegt á heimasíðu
Hvalfjarðarsveitar.
Upplýsingar komast einnig til skila með dreifibréfum, en algengt er að miðar séu sendir
heim á alla bæi sveitarinnar ef eitthvað stendur til. Þá koma upplýsingar heim á bæi sem
auglýsingar í landsblöðunum eða í staðbundnum tímaritum eins og Skessuhorni,
Íbúanum eða Póstinum sem er dreift á Vesturlandi.
Þjónustu á borð við sjónvarp, bíó og tímarit þurfa þeir sem búa í Hvalfjarðarsveit að
sækja út fyrir sveitarfélagið, enda búa í sveitarfélaginu aðeins um 640 manns, svo ekki
er við því að búast að þar sé rekin sjónvarpsstöð eða bíóhús.

6.7 Listmenntun
Listmenntun íbúa Hvalfjarðarsveitar fer aðallega fram í þremur skólum, þ.e. í
Leikskólanum Skýjaborg, grunnskólanum Heiðarskóla og Tónlistarskólanum á
Akranesi.
6.7.1 Listmenntun í Skýjaborg
Leikskólinn Skýjaborg starfar samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla en nýverið hefur
skólanámsskrá hans verið endurskoðuð. Hann starfar eftir uppeldisstefnu Johns Deweys
kennara og heimspekings sem lagði mikla áherslu á nám í gegnum leik og sköpun
(Leikskólinn Skýjaborg, 2010). Hinn sjálfsprottni leikur hjálpar börnunum að öðlast
sjálfstæði og örvar þau til að leita nýrrar þekkingar og leikni.
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Námssvið leikskólans eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi
(Leikskólinn Skýjaborg, 2010). Öll þessi atriði efla nemendur til að skapa og njóta, vera
bæði neytendur og gerendur í menningarsamfélagi.
Skýjaborg er leikskóli á grænni grein, sem þýðir að hann hefur sótt um Grænfánann.
Starfsmenn og nemendur vinna markvisst að umhverfisvernd gegnum sköpun og að
nýta náttúruna (Sara Margrét Ólafsdóttir og Þórdís Þórisdóttir munnleg heimild, 22.
janúar 2010). Leikskólinn státar af tveimur listasmiðjum, einni í hvorri deild, og vinna
nemendur tiltölulega óáreittir að sínum hugðarefnum þar. Auk myndlistar er mikið um
tónlistarsköpun í leikskólastarfinu. Gripið er til söngs alla daga en stundum eru
skipulagðar tónlistarstundir.
6.7.2 Listmenntun í Heiðarskóla
Heiðarskóli var tekinn í notkun árið 1965 sem heimavistarskóli sem þjónaði öllu
svæðinu sunnan Skarðsheiðar. Öflugt starf er unnið í Heiðarskóla, bæði samkvæmt
Aðalnámsskrá í almennu starfi en svo er líka lögð áhersla á að nemendur stígi á svið
bæði á skemmtun sem er haldin þann fyrsta desember ár hvert og á árshátíð sem er að
vori. Er því starfi þannig háttað að nemendur í öðrum bekk, fjórða bekk o.s.frv. koma
fram á 1. des. hátíðinni, eða nemendur í bekkjum með slétta tölu. Á árshátíðinni að vori
koma hins vegar fram nemendur í oddatölubekkjum.
Samkvæmt Helgu Stefaníu Magnúsdóttur (munnleg heimild, 12. janúar 2010) eru
listgreinar sem nemendur í Heiðarskóla frá 1. til 7. bekk fá að taka þátt í eru:
myndmennt tvær kennslustundir á viku
tónmennt 1 ½ kennslustund í viku
textílmennt 1 ½ kennslustund í viku
smíði 1 ½ kennslustund í viku og
samsöngur í 20 mínútur í viku

Auk þess fá nemendur í 6. og 7. bekk 1 kennslustund í leiklist í viku.
Nemendur í 7. bekk taka þátt í Stóru upplestrarkeppninni og æfa allan veturinn fyrir
hana.
Nemendur á unglingastigi fá svo að velja um myndmennt, leiklist og myndvinnslu auk
annarra faga. Þeir fá einnig samsöng í 20 mínútur í viku með gítarundirleik.
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Fjórir nemendur Heiðarskóla fá að fara í Tónlistarskólann á skólatíma og kemur
píanókennari einu sinni í viku og tekur þessa nemendur út úr almennri kennslu í 30
mínútur í senn og kennir þeim á píanó í aðstöðu sem Heiðarskóli leggur fram.
Auk þess er stundum búinn til kór fyrir sérstakar uppákomur. Þetta var til að mynda gert
síðastliðna aðventu, en þá var búinn til 12 stúlkna kór. Æfði þessi kór lög sem sungin
voru á þremur aðventusamkomum, einni í hverri kirkju prestakallsins. Kórinn söng
bæði einn sér og líka með kirkjukór Saubæjarprestakalls (Helga Stefanía Magnúsdóttir
munnleg heimild, 12. janúar 2010).
6.7.3 Listmenntun í Tónlistarskólanum á Akranesi
Hvalfjarðarsveit er með samstarfssamning við Akraneskaupstað um tónlistarmenntun,
en síðastliðin þrjú ár hafa um 22 íbúar Hvalfjarðarsveitar stundað nám við
Tónlistarskólann á Akranesi. Samningurinn er þannig að greidd er ákveðin upphæð af
sveitarfélaginu til Tónlistarskólans, óháð því hve margir nemendur frá Hvalfjarðarsveit
stunda þar nám. Til stendur að endurskoða þessa samninga við Akranes. Hugsanlegt er
að reynt verði að semja þannig að borgað verði með hverjum nemanda. Þannig mætti
bjóða nemendum upp á meira val. Þeir gætu þá stundað tónlistarnám á fleiri stöðum en í
Tónlistarskólanum á Akranesi, svo sem í Borgarnesi eða í Reykjavík. Sveitarfélagið
gæti þá borgað með nemendum í þessi sveitarfélög alveg eins og á Akranes (Hlynur
Sigurbjörnsson munnleg heimild, 7. desember 2009).
Nýtt húsnæði Heiðarskóla kemur til með að innihalda góða tónlistarstofu til hliðar við
samkomusal. Þar verður líka hægt að koma fyrir tónlistarkennslu ef ákveðið verður að
kaupa þjónustu kennara sem komið geta þangað. Þessi tónlistarkennsla gæti farið fram
bæði innan skólatíma og utan. Allir möguleikar eru opnir hvað tónlistarnám í
sveitarfélaginu varðar, þar sem samningar við Akraneskaupstað virðast vera lausir.
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6.8 List atvinnulistamanna
List atvinnulistamanna er ekki áberandi í Hvalfjarðarsveit. Þeir sem aðallega hafa unnið
að list sinni sér til viðurværis og búið hafa á svæðinu eru Sveinbjörn Beinteinsson og
Hallgrímur Pétursson. Þeir voru þó líka bændur og unnu að öðrum málum, svo varla er
hægt að kalla þá atvinnulistamenn.
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7 Greining
Greiningin er unninn út frá kenningum og skilgreiningum í fyrsta og öðrum kafla.
Kenningunum er beitt til að greina stöðuna í menningarmálum í Hvalfjarðarsveit eins og
hún var um áramótin 2009 -2010.
Farið er yfir þær nefndir sem sinna menningarmálum í sveitarfélaginu og þær greindar
með kenningunum í fyrsta kafla. Í lok umfjöllunar um nefndir sveitarfélagins er einn
kafli sem fjallar um danska bæinn Holstebro og hann borinn saman við
Hvalfjarðarsveit. Þá eru talin upp þau átta atriði sem skipta máli, í samhengi
menningarstarfs og menningararfs Hvalfjarðarsveitar, þegar menningarpíramíti
Duelunds er notaður sem afmörkun og fjallað um þau út frá kenningunum (sjá kafla 6 á
blaðsíðu 55).

7.1 Menningarmálanefnd
Hlutverk menningarmálanefndar er samkvæmt Samþykkt um stjórn og fundarsköp
Hvalfjarðarsveitar að sinna menningarmálum, gera tillögur að stefnumótun
sveitarfélagsins í menningarmálum, fara með málefni tengd tónlistar- og listviðburðum,
fara með málefni tengd bókasöfnum sveitarfélagsins, vera sveitarstjórn til ráðgjafar um
ritstjórn vefsíðu sveitarfélagsins og vera sveitarstjórn til ráðgjafar varðandi
kynningarmál (Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar, 2009). Nefndin
hefur komið sér upp starfsreglum og búið til nokkra fasta menningarpunkta sem eiga að
verða árlegir. Þessir menningarpunktar eru upplestur á Passíusálmunum á föstudaginn
langa í Hallgrímskirkju í Saurbæ, Dagur barnsins í skógræktinni við Fannahlíð,
sautjánda júní hátíðahöld, sumarlok að Hlöðum og jólaball í Fannahlíð.
Menningarpíramíti Duelunds væri góð aðferð fyrir menningarmálanefnd að afmarka
stefnu sína í menningarmálum. Menningarpíramítinn hefur verið notaður hér til að
afmarka menningarmál við þrepið sem nefnist þjóðmenning. Innan þess þreps eru meðal
annars sameiginleg gildi heildarinnar, viðhorf, hefðir, íþróttir og tómstundastarf, trúmál,
listmenntun og list atvinnulistamanna. Auk þess upplýsingar, afþreying og upplifun, svo
sem bíó, skemmtigarðar og fjölmiðlar.
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Ef hins vegar skilgreint hlutverk menningarmálanefndar í Samþykkt um stjórn og
fundarsköp Hvalfjarðarsveitar er greind með aðferð menningarpíramíta Duelunds
kemur í ljós að nefndin starfar einu þrepi ofar í menningarpíramíta Duelunds, eða í
þrepi sem nefnist fjölmiðlar og inniheldur list atvinnulistamanna, upplýsingar,
afþreyingu og upplifun.
Menningarmálanefnd skilgreinir hlutverk sitt með framkvæmdum. Innan hennar
verksviðs eru að mestu viðburðir sem eru í fyrsta og öðru þrepi menningarpíramítans.
Þetta eru upplestur, ganga, tónleikar og 4 viðburðir sem skilgreina má sem hátíðir
(Dagur barnsins, 17. júní, sumarlokahátíð, jólaball).
Menningarmálanefnd hefur ekki á sinni könnu að laða að ferðamenn. Ef hún hins vegar
afmarkaði menningu þá sem hún sinnir í þriðja þrep menningarpíramítans, gæti
verksvið hennar meðal annars falið í sér að útbúa einhverskonar afþreyingu í
Hvalfjarðarsveit sem myndi höfða til ferðamanna, bæði þeirra sem á landinu búa og
erlendra ferðamanna. Þessi afþreying gæti falið í sér störf tengd menningarstarfi og
myndi auka flóru starfa í Hvalfjarðarsveit. Þessa vinnu gæti hún unnið í samstarfi við
atvinnumálanefnd.
Mintzberg (1994) fjallar um stefnumörkun, meðal annars forskrifaðar stefnur og
sjálfsprottnar stefnur, sjá umfjöllun í kafla 1.1. Menningarmálanefnd Hvalfjarðarsveitar
vann samkvæmt sjálfsprottinni stefnu frá stofnun hennar og til ársloka 2009. Starf
hennar hefur mótast eftir hentugleikum og ekki er til nein forskrifuð stefna sem nefndin
hefur mótað sér og vinnur eftir. Hin sjálfsprottna stefna menningarmálanefndar er að
sinna atburðum innan sveitarfélagsins sem tengjast tónlistarsköpun og að skapa stað þar
sem íbúar geta komið saman og notið samveru. Þannig hefur nefndin lagt áherslu á
metnaðarfulla viðburði innan sveitarfélagsins, þar sem fólk getur komið saman, ekki
ólíkt því þegar fólk hittist við jarðarfarir (Ragna Kristmundsdóttir munnleg heimild, 23.
nóvember 2009). Hins vegar má segja að sveitarstjórn hafi sett menningarmálanefnd
ákveðna stefnu með skýrslunni Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit (2008).
Samkvæmt Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar (2009) er eitt af
hlutverkum menningarmálanefndar að „[gera] tillögur að stefnumótun sveitarfélagsins í
menningarmálum“(Hermann Sæmundsson o.fl., 51. gr. B.8). Þetta hefur ekki verið gert,
þar sem ekki hefur verið mótuð forskrifuð stefna sveitarfélagsins í menningarmálum.
Hugtakið „menning“ hefur ekki verið skilgreint eða forskrifað, svo að ekki er heldur
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hægt með öruggu móti að tiltaka hvert verksvið nefndarinnar er, nema fara í fyrrnefnt
plagg, Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar.
Ruslatunnulíkanið fjallar um ákvarðanatöku og það ferli sem á sér stað við hana, sjá
umfjöllun í kafla 1.2. Ruslatunnulíkanið (þó orðið sé ekki fallegt er það nokkuð lýsandi,
þar sem þáttum sem þurfa að vera til staðar við ákvarðanatöku er hent í tunnu, leyft að
vera þar í þann tíma sem oftast tekur að fara út með ruslið og blandast þar nokkuð
tilviljanakennt) á við um menningarmálanefnd Hvalfjarðarsveitar þar sem verkefni
hennar, lausnir, stefna og þáttakendur hafa ráðist nokkuð tilviljanakennt. Þegar þessir
fjórir þættir hafa blandast hefur hin sjálfsprottna stefna tekið við.
Menningarmálanefnd hefur ekki notað þjónandi menningarstefnu, þar sem allar hennar
framkvæmdir eru til að auka veg menningarinnar, menningarinnar vegna í
Hvalfjarðarsveit. Allir atburðir sem hún stendur fyrir eru ætlaðir fyrir sveitunga að
hittast og skemmta sér.
Menningarstefnulíkön Chartrands fjalla um aðkomu ríkisvaldsins að menningarmálum
eins og komið er að í kafla 1.5. Stjórnsýsla sem setur framlög sín til listráða sem deila fé
út til listamanna og liststofnana gerir ráð fyrir því að listamenn þrói starf sitt án
truflunar eða íhlutunar hins opinbera að öðru leyti. Þessi nálgun á sér ekki stað í
Hvalfjaðrasveit þar sem ekki eru neinir styrkir sem hægt er að sækja í til stjórnsýslunnar
en slík nálgun væri í gegnum módel velgjörðarmannsins. Á Íslandi er hins vegar
arkitektamódelið ríkjandi. Sú ákvörðun sveitarstjórnar að stofna menningarmálanefnd
og veita henni árlega fjárstyrki til að halda uppákomur er skýrt dæmi um að
arkitektamódelið er við lýði í Hvalfjarðarsveit. Sveitarstjórn hefur ákveðið að stofna
nefnd sem starfar að menningarmálum. Nefndin fundar um það bil 12 sinnum á ári,
hefur 3 aðalmenn innanborðs og eina milljón króna árið 2009 til að standa fyrir
viðburðum. Menningarmálanefnd setur sér það markmið að halda miðaverði sem
lægstu, til að sem flestir sjái sér fært að sækja viðburði sem hún stendur fyrir.
Í sveitarfélagi þar sem menningarmálanefnd býr til viðburði verður minna um
einstaklingsframtak í list- og menningarmálum. Líkur eru á því að íbúar sem búa við
það að reglulega eru viðburðir haldnir af hinu opinbera sjái sér síður fært að fara í
samkeppni við þá viðburði með einstaklingsframtaki.

77

Anna Leif Elídóttir

Menning og menningararfur í Hvalfjarðarsveit

Menningarmálanefnd hefur gert nokkuð til að kynna menningararf Hvalfjarðarsveitar.
Til að mynda hefur hún staðið fyrir uppákomum sem tengjast Hallgrími Péturssyni, en
fyrir nokkrum árum var Hallgrímsstefna í Saubæjarkirkju. Þá voru ýmsar uppákomur,
svo sem málverkasýning í kirkjunni, tónleikar þar sem Megas söng Passíusálmana
ásamt hljómsveit og nemendur í Heiðarskóla unnu myndverk sem sýnd voru í kirkjunni.
Auk þess var haldin málstofa um Hallgrím að hótel Glym í Hvalfjarðarsveit sem er stutt
frá Hallgrímskirkju. Þá hefur menningarmálanefnd staðið fyrir bíósýningu á myndinni
um Sveinbjörn Beinteinsson í Hvalfjarðarsveit. Myndin var sýnd í Fannahlíð, einu
félagsheimila sveitarinnar. Menningararfur sveitarfélagsins býður hins vegar upp á
mikla umfjöllun þar sem mikill menningararfur er í Hvalfjarðarsveit. Hann mætti gera
sýnilegan á áberandi hátt, sem yrði samfélaginu til sóma.
Regla hæfilegrar fjarlægðar er ekki í notkun í Hvalfjarðarsveit. Ekkert listráð er til
staðar sem útdeilir styrkjum til óháðra safna eða listamanna til sýningahalds eða
listviðburða. Enginn sérstakur styrktarsjóður er heldur sem útdeila mætti úr til
menningarmála. Hlutverk Reglu hæfilegrar fjarlægðar er að þjóna listunum til að þær
hljóti sjálfstæði frá hinu opinbera, sem á aðeins að sjá um styrkveitingar.
Menningarmálanefnd er hluti af hinni opinberu stjórnsýslu. Því fellur fjármagn sem hún
fær til afnota ekki undir Reglu hæfilegrar fjarlægðar.
Í skýrslunni Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit er fjallað um menningarmál í
sveitarfélaginu. Þar segir að stefnt sé að því að efla menningarstarf í samstarfi við
Menningarráð Vesturlands og aðra fagaðila, ýtt verði undir sérstöðu sveitarfélagsins og
að tónlistarstarf verði eflt. Þá verði Hvalfjarðarsveit í virku samstarfi við
nágrannasveitarfélögin (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008). Til sögunnar eru nefnd
nokkur verkefni sem öll eru á ábyrgð menningarmálanefndar og auk þess eitt einnig á
ábyrgð atvinnumálanefndar. Verkefnin eru sem hér segir:
Kannaður verði áhugi og möguleiki á því að endurvekja leikflokk á svæðinu
Saga og menning verði gerð sýnilegri í Hvalfjarðarsveit með merkingu örnefna og
útgáfu korta
Hefja markvissa skráningu á gömlum sögum og frásögnum um sveitarfélagið, með
aðstoð sögufróðra heimamanna
Bjóða upp á leiðsögn og fræðslu um ákveðin sögusvæði innan sveitarfélagsins í
samstarfi við ferðaþjónustuaðila eða aðra áhugasama
Efla samstarf við Byggðasafnið á Görðum á Akranesi og útfæra verkefni sem
tengja saman Byggðasafnið og sveitirnar í kring (Hvalfjarðarsveit)
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Stuðla að árvissum menningarviðburði í tengslum við sögu Hallgríms Péturssonar
og Guðríðar Símonardóttur sem bjuggu í Saurbæ (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl.,
2008, 14).

Þessi verkefni eru öll, eða hafa verið í vinnslu á undanförnum árum. Skýrsla
Hvalfjarðarsveitar er unnin til 12 ára, eða til ársins 2020.
John Kingdon fjallar um stefnuglugga og hvernig hann getur myndast (sjá nánari
umfjöllun í kafla 1.3). Til að stefnugluggi geti opnast þurfa þrír straumar að vera til
staðar, viðfangsstraumur, stefnustraumur og stjórnmálastraumur. Þessir þrír straumar
þurfa síðan að spila saman til þess að stefnugluggi geti opnast. Menningarmálanefnd
getur verið stjórnmálastraumur í Hvalfjarðarsveit þegar stefnugluggi opnast.
Menningarmálanefnd þarf að skilgreina vandamál eða verkefni sem þarf að bregðast
við. Hér er hægt að búa til dæmi úr Hvalfjarðarsveit. Fá menningarverkefni eru unnin í
sveitarfélaginu

sem

ekki

tengjast

tónlist.

Þar

finnur

menningarmálanefnd

(stjórnmálastraumur) verkefni (viðfangsstraumur) sem hún getur framkvæmt. Hún notar
menningararf sveitarinnar til að búa til viðburð sem fjallar um Hallgrím og Guðríði á
Saurbæ í myndlist (stefnustraumur).
Menningarmálanefnd er ný nefnd, sem enn er að þróa starf sitt og hlutverk í
samfélaginu. Í starfi hennar felast mörg tækifæri. Hún getur byrjað á að afmarka
hugtakið menningu og vinna út frá því stefnu sína. Ekki er ásættanlegt fyrir nefndina að
vinna áfram eftir sjálfsprottinni stefnu, þar sem skilgreint hlutverk hennar er að koma
með tillögur að menningarstefnu (Hermann Sæmundsson o.fl., 51. gr. B.8).
Sveitarfélag sem hefur sterka menningarstefnu og vel mótaða hefur forskot á önnur
sveitarfélög í menningarmálum. Það auðveldar alla vinnu til að mynda við að sækja um
styrki til menningarmála og menningaruppbyggingar. Þegar sú forvinna hefur verið
unnin, má vinna að uppbyggingu menningarfyrirbæra, viðburða og safna.
Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit kom illa út í könnun sem gerð var á ímynd þess af SSV,
hjá íbúum á höfuðborgarsvæðinu, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Með sterkri
menningarstefnu og öflugu starfi má breyta þessu. Í framhaldi af því má svo kynna
sveitarfélagið sem jákvæðan kost til að búa í. Mikil tækifæri felast í því.
Nefndin hefur einblínt á viðburði sem tengjast tónlist, bæði tónleika, jólaball og þess
háttar. Hún mætti vera víðsýnni í verkefnavali sínu. Hún gæti til dæmis haft forgöngu
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um að endurvekja Leikfélagið sunnan Skarðsheiðar eða stofna kór sem ekki er tengdur
kirkjustarfi. Þá gæti hún leitað til listamanna eða handverksmanna sem búa í
sveitarfélaginu, eða utan þess, til að koma á samstarfi. Hún gæti líka komið á samstarfi
við hópa listamanna, hönnuða eða handverksmanna sem gætu nýtt sér aðstöðu í
sveitarfélaginu til listiðkunar, með skilyrði um að afraksturinn yrði sýndur á svæðinu.
Þessi aðstaða sem til staðar er eru þrjú félagsheimili, sem eflaust má finna leið til að
nota á þennan máta.
Til að auka veg sveitarfélagsins í menningarmálum væri hægt að leita til stóriðjunnar í
ríkari mæli til að styrkja stór og metnaðarfull menningartækifæri innan sveitarfélagsins.
Frumkvæði menningarmálanefndar í ýmsum slíkum málum myndi bæta ímynd
sveitarfélagsins út á við, gera það fýsilegri valkost fyrir fólk að setjast þar að og þar
með ykist hagsældin. Menningarmálanefnd starfar í dag eins og nokkurs konar
skemmtinefnd sveitarfélagsins, sem hefur komið á nokkrum föstum punktum í
tilverunni. Þessir föstu punktar eiga eftir að sanna sig og festast í sessi í vitund íbúanna
og verða að ómissandi þætti fyrir heimamenn og brottflutta sem og gesti.
Ekki

er

starfrækt

bókasafn

sem

opið

er

almenningi

í

Hvalfjarðarsveit.

Menningarmálanefnd þarf því að skoða hvernig hægt er að uppfylla lög um bókasöfn í
sveitarfélaginu. Hún þarf einnig að vinna að ritsjórn heimasíðunnar í samstarfi við
ritnefnd.
Árið 1999 ákvað þáverandi ríksstjórn að veita stofnstyrki til uppbyggingar fimm
menningarhúsa utan höfuðborgarsvæðisins. Þrjú þessara húsa hafa þegar verið reist, eða
á Akureyri, Ísafirði og í Skagafirði (Byggðastofnun, 2009). Eitt af tækifærum
stjórnsýslu Hvalfjarðarsveitar, og þar með Menningarmálanefndar, er að kanna hvort
búið sé að útdeila þessum stofnstyrkjum og sækja um styrk til stofnunar menningarhúss
í sveitarfélaginu.

7.2 Fræðslu- og skólanefnd
Fræðslu- og skólanefnd Hvalfjarðarsveitar á samkvæmt Samþykkt um stjórn og
fundarsköp Hvalfjarðarsveitar að sinna tónlistarfræðslu og málefnum Tónlistarskólans
á Akranesi. Hún á einnig að sinna æskulýðs-, tómstunda-, félags- og íþróttamálum.
Þegar Fræðslu- og skólanefnd er greind með menningarpíramíta Duelunds, sést að hún
sinnir menningarmálum í þrepi þrjú. Hún hefur engin málefni á sinni könnu sem varða
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list atvinnulistamanna, sem er í þrepi eitt, en hennar verksvið liggur í þrepi tvö og þrjú,
þar sem æskulýðs-, tómstunda-, félags- og íþróttamál falla bæði í þrep tvö og þrjú. Auk
þess eru málefni um listfræðslu í þrepi þrjú.
Samkvæmt kenningu Chartrands velur ríkisvaldið sér leið til að ná fram markmiðum
sínum í menningarmálum. Á fundi sem Fræðslu- og skólanefnd hélt með Ungmenna- og
íþróttafélagi Hvalfjarðarsveitar þann 25. janúar 2010 var samþykkt að áherslur Fræðsluog skólanefndar í æskulýðs- og íþróttamálum í sveitarfélaginu yrðu að semja við aðila
sem hefur umsjón með föstum viðburðum sem tengjast æskulýðsmálum en einnig var
fjallað um mikilvægi þess að gott samstarf sé á milli nefndarinnar og
ungmennafélagsins (Hvalfjarðarsveit, e.d.h). Þá eru í fundargerðinni hugmyndir að
skipulagi íþrótta- og æskulýðsmála:
•
•
•
•
•
•
•

Hugmyndir um að flokka atburði milli nemendafélags Heiðarskóla og
æskulýðs- og menningarmála sveitarfélaginu
Athuga með vísi að tómstundaskóla
Athuga með atburði á Akranesi sem unglingar gætu tekið þátt í
Koma á föstum „Opnum húsum“ í Fannahlíð
Vantar viðhald á tæki og tól í Fannahlíð
Athuga með færanleika hljóðkerfis í Fannahlíð
Lista niður fasta viðburði sem umsjónarmenn tómstunda- og íþróttamála
eiga að sjá um fyrir sveitafélagið

Þá var samþykkt bókun þar sem formanni Fræðslu- og skólanefndar er falið að vinna að
málunum, í samstarfi við sveitarstjóra (Hvalfjarðarsveit, e.d.h). Chartrand segir að
framlag stjórnsýslunnar til menningarmála aukist þegar krafan verður meiri um
fagmennsku. Fræðslu- og skólanefnd hefur með þessu samkomulagi við Ungmenna- og
íþróttafélag Hvalfjarðarsveitar fært stjórnsýsluna úr stöðu velgjörðarmannsins yfir í
stöðu arkitektsins. Velgjörðarmaðurinn einkennist af óbeinni aðkomu ríkisvaldsins þar
sem ráð og nefndir eru sett til að miðla fé til menningarmála og lista. Arkitektinn hins
vegar gerir ráð fyrir meiri aðkomu stjórnsýslunnar að menningarmálum vegna kröfu um
gæði og fagmennsku. Við það stækka menningarstofnanir og fjárþörfin eykst um leið.
Sjálfbærni fjallar um virðingu fyrir jörðinni þannig að komandi kynslóðir megi njóta
lífsins eins og fyrri kynslóðir hafa gert. Einnig um fjölbreytni menningar,
menningarlegan frið og réttlæti svo að komandi kynslóðir megi uppfylla skyldur sínar
gagnvart jörðinni og fjölbreytileika lífs á henni. Í skýrslunni Staðardagskrá 21Hvalfjarðarsveit er stefnt að því í skólamálum að allt starf sé framsækið og
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metnaðarfullt. Starfsmenn og nemendur geti unnið í sátt, þar sem virðing, heiðarleiki og
umburðarlyndi sé í hávegum haft, bæði fyrir manninum og náttúrunni. Nemendur séu
hvattir til frekari menntunar og vel upplýstir um möguleika að loknu grunnskólanámi.
Þá er lögð áhersla á listgreinar í skólunum og kennsla þeirra sé öflug, metnaðarfull og
framsækin. Forvarnir, leikjanámskeið, vinnuskóli, íþróttir og önnur æskulýðsstarfsemi,
verði efld, með góðri aðstöðu (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008). Þessi stefna er í
jafnvægi við hugmyndir um sjálfbærni, þar sem maðurinn og náttúran spila sama lagið.
Vinna Fræðslu- og skólanefndar styður við þetta plagg, þar sem hún hefur unnið að
öllum þessum málum (Hvalfjarðarsveit, e.d.h). Stefnugluggi Kingdons gerir ráð fyrir
viðfangsstraumi, stefnu- og stjórnmálastraumi eins og greint er frá í kafla 1.3. Eitt af
þeim viðfangsefnum sem sveitarfélagið glímir við er kostnaður við tónlistarmenntun á
íbúa sveitarfélagsins. Greiðsla til Tónlistarskólans á Akranesi er miklu meiri en
samsvarar þeim nemendum sem koma úr sveitarfélaginu. Stefnustraumur til lausnar eru
tillögur og möguleikar sem Fræðslu- og skólanefnd framkvæmir.
Helstu tækifæri Fræðslu- og skólanefndar liggja í eflingu listfræðslu, hvort sem er með
samstarfssamningum við nágrannasveitarfélög eða með því að stofna tónlistarskóla. Sá
tónlistarskóli gæti verið í samstarfi við og með aðstöðu í Heiðarskóla. Myndi þannig
Fræðslu- og skólanefnd efla listmenntun í sveitarfélaginu til muna. Möguleiki
Hvalfjarðarsveitar til að stofna sinn eigin tónlistarskóla er töluverður. Í Lögum um
fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (nr. 75/1985) er fjallað um stofnun
tónlistarskóla. Þar segir meðal annars að bæði sveitarstjórnir og aðrir aðilar geti stofnað
tónlistarskóla með styrk samkvæmt lögunum. Skólanefnd skuli starfa við skólann og
aðili frá sveitarstjórn skuli ávallt eiga fulltrúa í nefndinni. Þannig kemur sveitarstjórn
alltaf að málefnum tónlistarskóla sem stofnaður er með styrk samkvæmt lögunum (Lög
um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 75/1985). Eins og áður segir hafa
undanfarin 3 ár um 22 íbúar Hvalfjarðarsveitar verið nemendur við Tónlistarskólann á
Akranesi á ári hverju (Hlynur Sigurbjörnsson munnleg heimild, 7. desember 2009).
Stofnun nýs tónlistarskóla í Hvalfjarðarsveit myndi án efa fjölga þeim sem áhuga hefðu
á að stunda tónlistarnám í sveitarfélaginu, auk þess sem ekki eru inni í þessum tölum
þeir sem hafa verið á biðlista til að komast inn í tónlistarnám.
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7.3 Atvinnumálanefnd
Mintzberg (1994) fjallar um forskrifaðar og sjálfsprottnar stefnur. Atvinnumálanefnd
hefur nokkurs konar erindisbréf í Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar.
Hins vegar þjónar skýrslan sem gerð var að undirlagi sveitarstjórnar af stýrihóp um
Staðardagskrá 21 og nefndist Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit sem nokkurs konar
stefna Atvinnumálanefndar. Þess vegna má segja að Atvinnumálanefnd hafi forskrifaða
stefnu, þó að hún hafi ekki farið eftir henni. Mintzberg setur þrjú skilyrði sem stefna
verður að uppfylla, svo hún geti talist fullkomlega forskrifuð. Þetta eru í fyrsta lagi skýrt
afmörkuð áætlun, í öðru lagi að allir innan stofnunar viti af áætluninni og í þriðja lagi að
niðurstaðan sé nákvæmlega eftir forskriftinni. Stefnumörkun fyrir Atvinnumálanefnd
sem

kemur

fram

í

Staðardagsrká

21-Hvalfjarðarsveit

er

nokkuð

skýr

í

landbúnaðarmálum, ferðaþjónustumálum og iðnaði. Hins vegar hefur hin forskrifaða
stefna ekki öll verið framkvæmd af Atvinnumálanefnd, þar sem hún hefur ekki gert neitt
til að stuðla að nýsköpun og frumkvöðlastarfi í atvinnumálum. Hún hefur ekki staðið að
bótum á aðstöðu og merkingum fyrir ferðamenn og að markaðssetningu á samfélaginu í
ferðaþjónustu. Hún tók saman nokkrar tölur í íbúakönnun síðla árs 2009 en þær tölur
hafa ekki verið nýttar til atvinnusköpunar í sveitarfélaginu og ekki verið kynntar
opinberlega.
Atvinnumálanefnd á að vera ráðgefnadi fyrir sveitarstjórn í atvinnuþróunarmálum. Hún
á sérstaklega að fjalla um þróun og uppbyggingu í ferðaþjónustu, iðnaði, verslun og
þjónustu auk annarar atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu. Í uppbyggingu ferðaþjónustu er
nauðsynlegt að huga að sérstöðu sveitarfélagsins, hvað það hefur upp á að bjóða, sem
ekki býðst annars staðar. Þar er menningararfurinn eitt það sem er hvað sterkast í
sérstöðu sveitarfélagsins. Hann er fjölbreyttur og býður upp á marga möguleika.
Hvalfjarðarsveit er í útjaðri þéttbýlis en einnig í útjaðri dreifbýlis. Atvinnutækifæri í
sveitarfélaginu bera keim af því að svæðið hefur ekki mótað sér sjálfsmynd sem
þéttbýli, en er heldur ekki lengur dreifbýli þar sem landbúnaður er helsti
atvinnuvegurinn.
Því miður hefur Atvinnumálanefnd verið óvirk að kalla undanfarin ár. Hún hefur ekki
sýnt frumkvæði í neinum málaflokkum og fundaði aðeins þrisvar á árinu 2009. Á þeim
fundum var rætt um hugsanleg verkefni, um íbúakönnun sem framkvæmd var á árinu og
ákeðið að verkefni nefndarinnar verði nýsköpun og virkni í samfélaginu. Lítið hefur
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borið á því (Hvalfjarðarsveit, e.d.e).
Kingdon fjallar um stefnuglugga sem opnast getur í málaflokkum þegar straumar
stjórnmála, viðfanga og stefnu mætast eins og fjallað er um í kafla 1.3. Þessir þrír
straumar þurfa síðan að spila saman til þess að stefnugluggi geti opnast. Ef við
skilgreinum til dæmis atvinnuleysi i sveitarfélaginu sem viðfangsstrauminn sem þarf að
leysa, getur ferðaþjónusta verið stefnustraumurinn sem stjórnmálastraumurinn
(Atvinnumálanefnd) notar til að leysa viðfangsefnið.
Atvinnumálanefnd hefur næg verkefni og eitt helsta tækifæri hennar felst í að skilgreina
hlutverk sitt út frá víðum skilningi um þróun og uppbyggingu ferðaþjónustu og efla
starf sitt út frá menningarlega tengdum verkefnum. Þannig getur hún sýnt frumkvæði í
atvinnuuppbyggingu.

7.4 Staðardagskrá 21
Stýrihópur um Staðardagskrá 21 var stofnaður á haustdögum 2006. Hann fundaði 14
sinnum á tímabilinu október 2006 til ágúst 2007, þegar skýrslan Staðardagskrá 21Hvalfjarðarsveit var tilbúin (Hvalfjarðarsveit, e.d.f). Gert er ráð fyrir að stýrihópur um
Staðardagskrá 21 hittist einu sinni á ári til að fara yfir áætlunina og gera tillögur til
nefnda (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008). Það hefur þó ekki verið reyndin og hefur
hópurinn ekki fundað síðan í ágúst 2007.
Stýrihópur um Staðardagskrá 21 ákvað á fyrsta fundi sínum að málaflokkar sem teknir
yrðu fyrir í Hvalfjarðarsveit væru skipulagsmál, fræðslumál, félagsmál, atvinnumál,
stofnanir og menningarmál (þ.m.t. örnefni, atvinnusaga og rústir) (Hvalfjarðarsveit,
e.d.f).

Sé

stýrihópur

um

staðardagskrá

Hvalfjarðarsveitar

greindur

með

menningarpíramíta Duelunds kemur í ljós að hann starfar í þrepi fjögur í þrepi sem
nefnist samfélag. Það inniheldur allar lífsvíddir samfélagsins. Í stjórnsýslu sem starfar í
því þrepi er veittur stuðningur við viðhald og þróun samfélagsins. Menntun, atvinnumál,
ný tækni og velferð samfélagsins eru einnig þættir sem stjórnsýslan styður við, þegar
hún starfar í fjórða þrepi menningarpíramítans.
Stýrihópur um Staðardagskrá 21 hefur sjálfbærni að leiðarljósi. Hann er sá hópur sem
hafði frumkvæði að því að kalla saman aðila sveitarfélagsins, nefndir og íbúa að
undirlagi sveitarstjórnar til að vinna að stefnumörkun í sjálfbærri þróun í
sveitarfélaginu.
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7.5 Sveitarstjórn
Hin forskrifaða og opinbera stefna sveitarstjórnar er skrifuð í Staðardagskrá 21Hvalfjarðarsveit. Hún á að vera í sífelldri endurskoðun, opið stjórnsýslulegt plagg. Þar
kemur fram „metnaðarfull framtíðarsýn“ (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl. 2008, 22)
Hvalfjarðarsveitar eins og stendur í lokaorðum plaggsins.
Í sveitarstjórn eru teknar ákvarðanir eins og í fyrirtækjum. Þegar fyrirtæki eða stofnun
eru rekin eftir nokkurskonar skipulögðu stjórnleysi eins og ruslatunnulíkanið gerir ráð
fyrir eru þrír megin eiginleikar til staðar. Þessir eiginleikar eru að ekki er augljóst hvaða
málefni er uppáhald þeirra er sem vinna þar, óljós eða lítil yfirsýn yfir aðra starfsemi en
einmitt þá sem starfsmaðurinn sinnir og fljótandi þátttaka, þegar mismunandi
starfsmenn taka mismunandi ákvarðanir. Færa má rök fyrir því að sveitarstjórn starfi við
þessar aðstæður. Sjö manns eru kjörnir í sveitarstjórn og starfa við málefni
sveitarfélagins. Þessir sjö eiga allir varamenn. Ekki er víst að varamenn taki sömu
ákvarðanir og aðalmenn, þegar þeir leysa þá af. Sveitarstjórnarmenn hafa heldur ekki
endilega mikla yfirsýn yfir öll nefndarstörf í sveitarfélaginu. Auk þess geta allir
sveitarstjórnarmenn unnið að því að koma sínum eftirlætis málefnum á framfæri. Þegar
ruslatunnulíkaninu er beitt í greiningu er skoðað hvort ákvarðanatöku sé þannig háttað
að verkefnum, lausnum, stefnu og þátttakendum sé blandað saman og hvort tilviljun ein
ræður hver útkoman verður. Í sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar er fulltrúar þriggja hópa.
Einn þeirra hópa er í hreinum meirihluta, hefur fjóra af sjö sveitarstjórnarmönnum.
Þegar

mismunandi

sjónarmið,

mismunandi

og

á

stundum

óljóst

uppáhald

sveitarstjórnarmanna verða ofaná í vinnu sveitarstjórnar getur tilviljun orðið til þess að
ákvarðanir eru teknar og málefni fá framgang.
Sveitarstjórn er yfirstjórn sveitarfélagsins og er æðri öllum nefndum. Hún hefur í hendi
sér að mæta þeim þörfum íbúanna sem hún telur mest aðkallandi hverju sinni. Hún
getur valið að þjóna einum tilgangi með öðrum eins og fjallað var um í kafla 1.4 um
þjónandi stefnur. Sveitarstjórn getur til dæmis valið að þjóna æskulýðs- og félagsmálum
með

einhverskonar

menningarstarfsemi.

Þá

er

menningarstarfsemin

ekki

menningarstarfseminnar vegna, heldur vegna þess að efla átti æskulýðs- og félagsmál,
sem flokkast undir þjónandi menningarstefnu.
Menningarhagfræðingurinn Harry Hillman-Chartrand (2002) rannsakaði á níunda
áratug síðustu aldar aðkomu ríkisvaldsins að menningu og skattlagningu og hver nyti
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góðs af. Hann segir að ríkisvaldið stefni að því að koma á framfæri sköpunargleði eða
afburðagæðum, að ýta undir framleiðslu og að styðja við sérstaka listamenn eða
framleiðendur eins og fjallað var um í kafla 1.5 (Chartrand, 2002). Sveitarstjórn
Hvalfjarðarsveitar starfar eftir leið arkitektsins í menningarmálum. Hún hefur frekar
mikla aðkomu að menningarmálum, þar sem hún hefur stofnað sérstaka nefnd sem
fjallar um málaflokkinn.
Í Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit segir um stjórnsýsluna að stefnt sé að því að
„Hvalfjarðarsveit sé eftirsóknarverður staður til að búa á, þar sem sjálfbær þróun er lögð
til grundvallar“ (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008, 3). Þá sé stefnt að blómstrandi
samfélagi með gróskumiklu mannlífi og velferð íbúa sé í forgrunni. Þar sé „öflug, góð
og skilvirk stjórnsýsla“ (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008, 3). Stefnt sé ennfremur að
góðu og öflugu samstarfi við nágrannasveitarfélög og að starfsmenn sveitarfélagsins fái
endurmenntun. Þá er stefnt að opinni stjórnsýslu, íbúalýðræði og stuttum boðleiðum
innan stjórnsýslunnar. Þá verði sjálfbær þróun leiðarljós í skipulagsáætlunum.
Sveitarstjórn hefur unnið mikið starf í átt að sjálfbærni. Hún hefur samþykkt
Ólafsvíkursáttmálann og unnið að staðardagskrá í samstarfi við nefndir.
Á fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 gerir sveitarstjórn ráð fyrir 26 milljónum í
menningarmál. Á þessum lið eru félagsheimilin þrjú, Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar,
Menningarráð Vesturlands, menningarmálanefnd og styrkur til Snorrastofu. Auk þess
eru

framlög

til

Tónslistarskólans

á

Akranesi

undir

liðnum

skólamál,

en

tónlistarskólanum eru ætlaðar 12.2 milljónir króna á árinu 2010 (Laufey Jóhannsdóttir
munnleg heimild, 4. mars 2010).
Helstu tækifæri sveitarfélagsins liggja í að gera stjórnsýsluna enn gegnsærri og
heimasíðuna að öflugri miðli.

7.6 Samanburður á stjórnsýslu Hvalfjarðarsveitar við Holstebro
Holstebro er bær á norðvestur Jótlandi. Þar bjuggu í árslok 2009 um 34.000 manns. Í
upphafi sjöunda áratugarins bjuggu hins vegar mun færri þar. Þá samanstóð
menningarlífið í Holstebro af bókasafni, menningarsögusafni og bæjarsögulegu
skjalasafni. Að auki voru þar starfrækt listfélag, kórar, jassklúbbur, kammersveit og
fleiri svipuð einkarekin félög sem voru vettvangur fyrir millistéttina að koma saman við
86

Anna Leif Elídóttir

Menning og menningararfur í Hvalfjarðarsveit

menningarlega iðju. Ekkert leikhúslíf var á staðnum, m.a. vegna aðstöðuskorts og
listunnendur voru fáir. Hins vegar varð mikil uppbygging í Holstebro þegar ákveðið var
að nota menningu til að byggja svæðið upp. Hvatning fyrir fjárfestingu Holstebro var
ekki eingöngu sú að byggja brú yfir menningargjána eða til að styrkja lýðvæðingu
menningar. Menningin átti meðal fleiri þátta að gera Holstebro að betri bæ til að búa í.
Þannig má segja að þessi stefna hafi í raun verið þjónandi menningarstefna þar sem
menningin átti að, og hefur, þjónað þeim tilgangi að bæta samfélagið og laða að bæði
nýja íbúa og ferðamenn.
Velgengni tímabilsins gerðist í einu stóru stökki. Efnahagur sveitarfélagsins hafði
vænkast á lóðarsölu, það ríkti eining innan sveitastjórnarinnar og unnið var af
menningarpólitískri hugsjón. Svo má vissulega ekki vanmeta þátt ríkisins, en það styrkti
uppbygginu menningarinnar. Regla hæfilegrar fjarlægðar annarsvegar og hið svokallaða
„gulrótarprinsipp“ hinsvegar varð til þess að ríkið greiddi upphæð (u.þ.b. 40%) á móti
sveitarfélaginu í menningarviðburðum og við rekstur menningarstofnana. Varð þetta
mikil lyftistöng fyrir sveitarfélög sem notuðu menningu í menningarlegri uppbyggingu
sinni (Skot-Hansen, 1998). Árið 1965 sótti Holstebro um styrk til listasjóðs ríkisins, til
að fegra bæinn. Erik Fischer yfirumsjónarmaður og formaður listasjóðs danska ríkisins
(d. Statens Kunstfond) lagði upp með að fegra bæi í Danmörku. Hann fór að hitta
bæjarstjórann, Kai K. Nielsen. Bærinn átti 3 milljónir danskra króna, en hann hafði
einungis búist við að verkefnið fengi 100.000 d.kr. í upphafi. Ráðinn var
menningarráðunautur Holstebro árið 1965. Hann átti að starfa faglega með
langtímahagsmuni að sjónarmiði, meðal annars átti hann að koma að stofnun listasafns.
Listasjóður ríkisins vildi stýra uppbyggingunni og styrkja danska menningu en formanni
danska listasjóðsins fannst það of takmarkandi. Fyrsta verkið sem keypt var, var eftir
Giacometti, Kona á kerru. Í framhaldi tók listasjóður ríkisins þátt í mörgum verkefnum
með Holstebro og tók yfirleitt á sig um 40-50% af kostnaðinum. Samkraftur bæjarins,
sveitarstjórnar og allra nefnda annars vegar og ríkisins hins vegar bjó til nýtt
andrúmsloft í bænum.
Í Hvalfjarðarsveit hefur ekki verið tekin sú ákvörðun að nota menninguna markvisst til
uppbyggingar. Hins vegar er hægt að gera það þar sem margir kostir gera svæðið
fýsilegt til menningaruppbyggingar.
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Þar má nefna nálægð við þéttbýli sem einn kost, þar sem gegnumstreymi ferðamanna er
auðvelt auk þess sem sveitarfélagið státar af því að vera eitt það fjárhagslega auðugasta
á

landinu.

Hægt

væri

að

búa

til

sjóð

sem

sækja

mætti

styrki

í,

til

menningaruppbyggingar hjá sveitarfélaginu. Sá sjóður myndi starfa samkvæmt Reglu
hæfilegrar fjarlægðar.
Þá mætti nota húsnæði sem stendur autt til að búa til menningarviðburði eða setur. Þar
sem uppbygging nýs húsnæðis fyrir Heiðarskóla á að hefjast árið 2010 og starfsemi
skólans á að flytja í nýtt húsnæði haustið 2012 mun gamla Heiðarskólahúsnæðið losna á
sama tíma. Það húsnæði má nota til uppbyggingar slíkrar stofnunar.
Þá má nefna að hægt er að sækja styrki í marga sjóði til uppbyggingar menningarmála á
landinu (sjá kafla 2.5), líkt og Holstebro gat sótt í við uppbyggingu menningarmála þar
á sjötta áratugnum.

7.7 Landnám og arfur
Arfur Hvalfjarðarsveitar gerist ekki með fyrirfram mótaðri stefnu. Forskrifuð stefna þarf
stjórnendur sem taka ákvörðun hvert skal halda. Arfur verður ekki til með þeim hætti.
Hann verður til þegar mismunandi hlutir eða atvik teljast söguleg. Þessi sögulegu atvik
sem geymast verða síðan að þeim arfi sem íbúar svæðisins telja sinn. Sumt geymist og
sumt gleymist og túlkun þeirra sem um arfinn fjalla verður líka til að búa hann til.
Þegar talað er um þjónandi menningarstefnu er átt við að menningin sé notuð til að ná
fram markmiðum sem lúta ekki að menningunni sjálfri. Þjónandi menningarstefna er
ekki „slæm“ í sjálfri sér, hún þjónar einungis öðrum tilgangi en þeim sem hugsanlega er
sá augljósasti. Hægt er að nota arf svæðisins til að vinna að öðrum málum en arfinum
sjálfum. Með því að nota arfinn er hægt að ná öðrum markmiðum, eins og í byggða- eða
atvinnuþróun.
Menningararfur og náttúruminjar er sitt hvor hluturinn. Menningararfur eru
minnisvarðar, hópur bygginga og staðir sem hafa mikið gildi fyrir heiminn vegna
sögulegs, listræns eða vísindalegs framlags þeirra. Hins vegar eru náttúruminjar
skilgreindar náttúrulegar myndanir, jarðfræðilegar og eðlisrænar landfræðilegar
myndarnir og náttúrulegir staðir sem skipta máli fyrir heiminn vegna vísindalegs og
viðhaldlegs framlags eða náttúrufegurðar (UNESCO, 1972). Nýlega hefur borið á þriðju
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skilgreiningu arfs, sem eru menningarerfðir. Það er hin óhlutbundna arfleifð sem liggur
meðal annars í sögum, lifandi listum, verkþekkingu og siðum svo sem glímu og rímum.
Menningararfi má líkja við náttúrulegan arf. Ástæða þess er að hann er til staðar fyrir
hverja kynslóð sem tekur við af þeirri næstu. Kynslóðirnar þurfa hins vegar að gera sér
grein fyrir mikilvægi þessa arfs til að geta notað hann og notið hans (Throsby, 2001).
Friðlýstar minjar á Íslandi eru þær minjar sem teljast til fornleifa og eru 100 ára eða
eldri. Má segja að allt það sem viðkemur sögu mannsins á Íslandi, atvinnusögu, búsetu,
trúarbrögðum og þjóðtrú teljist til minja, ef það er eldra en hundrað ára samkvæmt
íslenskum lögum (Þjóðminjalög, nr 107/2001, 9. gr.). Til menningararfs UNESCO telst
enginn óáþreifanlegur hlutur, svo sem sögur, þjóðsögur og þessháttar. Hins vegar teljast
samkvæmt íslenskum þjóðminjalögum „gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé,
brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum,
venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð“ (Þjóðminjalög, nr. 107/2001, 9. gr.) vera hluti af
fornminjum. Sögurnar sjálfar, menningarerfðarnar, svo sem þjóðtrúin og siðurinn eru
ekki talin til fornminja, en staðir og kennileiti sem þeim tengjast teljast til minja. Túlkun
arfs er nokkurs konar síun á því hvað á að segja og hvað á ekki að segja um hluti og á
sér stað í hvert sinn sem minnst er á minjar. Allar litlu staðreyndirnar sem koma fram
um minjarnar eru val einhvers og túlkun. Þannig er ekkert efni sem sett er fram um
ákveðinn hlut hlutlaust. Yfirleitt er möguleiki á fleiri en einni nálgun á hlutina, en
sökum tíma og upplýsingaskorts hættir okkur til að reiða okkur á túlkun annarra. Hér
skiptir þó miklu máli hver það er sem túlkar og vitneskju allra aðila á því að um túlkun
sé að ræða. Hverja þjóð byggja mismunandi hópar, sem skiptast til dæmis eftir kyni,
aldri og búsetu. Allt eru þetta hópar sem myndu túlka sögu landsins á sinn eigin veg
vegna mismunandi áhugasviðs. En túlkun arfs fer sennilega mest eftir því hvaðan
áhorfandinn kemur, hvaða bakgrunn hann hefur, til að skilja það efni sem sett er fram í
túlkun arfsins (Aplin, 2002). Notkunin á arfleifð er oftast jákvæð. Það hlýtur að vera
jákvætt að öðlast eitthvað sem annar vann sér inn og hefur ekki not fyrir lengur. Þó er
það sem erft er ekki endilega það sem erfandinn velur sér eða vill endilega fá. Að erfa
eitthvað getur haft kostnað og fyrirhöfn í för með sér. Menningararfur
Hvalfjarðarsveitar hefur orðið til vegna þess að einhver eða einhverjir hafa túlkað hann,
flokkað, rætt um hann og metið hann. Það sem ekki er um rætt og fellur í gleymskunnar
dá er einnig menningararfur, hann hefur bara gleymst. Það er ekki þar með sagt að hann
sé ómerkilegri en sá arfur sem geymist.
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Kynning á landnámi og arfi sveitarfélags heyrir undir menningarmála- og
atvinnumálanefndir. Arfur sveitarfélagsins er sjálfbært fyrirbæri í sjálfu sér, þar sem
hann er hluti af sögu sem ekki eyðist þó af henni sé tekið. Ef arfur sveitarfélagsins er
notaður til atvinnuuppbyggingar í samráði við ferðaþjónustuaðila getur hann orðið
sameiningartákn svæðisins. Álit íbúa Reykjavíkur, Vestfjarða og Norðurlands vestra á
svæðinu Akranesi og nágrenni er lágt eins og kemur fram í könnun um ímynd
Vesturlands sem SSV lét gera árið 2007 (Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 2007). Þarna er því
gríðarlegur óplægður akur, sem hægt er að vinna með forsjálni og öflugu samstarfi
þeirra sem að málinu koma.

7.8 Afþreying, upplifun, skemmtigarðar og söfn
Forskrifuð stefna í afþreyingarmálum í sveitarfélaginu hefur ekki verið gerð. Þó er í
skýrslunni

Staðardagskrá

21-Hvalfjarðarsveit

fjallað

um

þætti

er

lúta

að

afþreyingarmálum á víð og dreif í skýrslunni. Þar segir meðal annars að stefnt sé að því
að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

efla félags- og íþróttastarf
efla forvarnarstarf
efla Hvalfjarðarsveit sem dagsferðastað fyrir innlenda og erlenda
ferðamenn
byggja upp aðstöðu og bæta aðgengi fyrir ferðamenn að merktum
stöðum í Hvalfjarðarsveit
styrkja samstarfið við Byggðasafnið að Görðum
efla menningarstarf fyrir alla aldurshópa
hafa samstarf við Menningarráð Vesturlands og önnur fagráð
hafa reglulega menningarviðburði
hafa samstarf við nágrannasveitarfélög
efla tónlist (Arnheiður Hjörleifsdóttir o.fl., 2008).

Þar með er kannski hægt að segja að til sé forskrifuð stefna um þessi mál í
sveitarfélaginu. Forskrifuð stefna mótast í upphafi af hlutverkum, framtíðarsýn og
markmiðum stofnunarinnar auk umhverfis og auðlinda hennar. Greina þarf og móta
valmöguleika hennar, en staðblær hefur mikil áhrif. Forskrifuð stefna er lifandi plagg
sem þarfnast sífelldrar endurskoðunar. Það á líka Staðardagskrá 21-Hvalfjarðasveit að
vera. Samkvæmt Mintzberg eru þrjú skilyrði sem stefna á að uppfylla, svo hún geti talist
fullkomlega forskrifuð. Þetta eru í fyrsta lagi skýrt afmörkuð áætlun, í öðru lagi að allir
innan stofnunar viti af áætluninni og í þriðja lagi að niðurstaðan sé nákvæmlega eftir
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forskriftinni. Afar ósennilegt er að hægt sé að uppfylla öll þessi skilyrði, svo að fæstar
stefnur geta talist forskrifaðar. Skýrsla Staðardagrkár 21 hefur þá varnagla að ekki sé
líklegt að allt sem í henni standi verði að veruleika, þar sem óraunhæft sé að búast við
því að tímarnir breytist ekki og með því verði þróun í samfélaginu (Arnheiður
Hjörleifsdóttir o.fl.). Þar sem ekki er verið að fjalla um fyrirtæki, heldur stjórnsýslulega
stofnun er ekki alveg ljóst hvort þessi þrjú skilyrði sem Mintzberg setur fyrir
forskrifaðri stefnu séu til staðar. Í fyrsta lagi á að vera til skýrt afmörkuð áætlun sem
þarf ekki að kallast stefna. Ljóst er að hún er til staðar (í Staðardagskrá 21Hvalfjarðarsveit). Í öðru lagi að allir viti af áætluninni. Þetta er frekar snúið, þar sem
ekki er ljóst hverjir þessir allir eru. Eru það allir í Menningarmálanefnd, allir í
sveitarstjórn, allir sem koma að sveitarstjórnarmálum eða allir íbúar svæðisins? Nokkuð
ljóst er að ekki eru allir íbúar svæðisins meðvitaðir um að skýrslan Staðardagskrá 21Hvalfjarðarsveit er til og þá alls ekki um hvað hún fjallar. Mörgum finnst sjálfsagt
titillinn ekki vera lýsandi fyrir innihaldið og hafa því ekki lesið hana. Í þriðja lagi þarf
niðurstaðan að vera nákvæmlega eftir forskriftinni, framkvæmd á réttum tíma. Ólíklegt
er að það takist, þar sem fæstar forskrifaðar stefnur komast óbreyttar til framkvæmdar.
Þar sem sveitarstjórn hefur mótað stefnu og verkefnalista í flestum málaflokkum sem
varða stjórnsýluna í skýrslu Staðardagskrár 21 starfar hún sem næst því að vera eftir
arkitektamódeli Chartrands. Þar með hefur hún tekið af skarið með að bera ábyrgð á að
málaflokknum verði sinnt.
Mikill menningararfur er til staðar í Hvalfjarðarsveit, eins og annarsstaðar og er
sjálfsagt að nota hann sveitarfélaginu til heilla. Byggja má á þessari arfleifð í viðburðum
og afþreyingu, svo íbúar og gestir megi njóta og upplifa. Sjálfbærni í afþreyingu felur í
sér að hafa á boðstólum skemmtanir sem ekki ganga á möguleika annarra til þess að
njóta hins sama. Safnastarfsemi í Hvalfjarðarsveit er í lágmarki, þar sem ekkert safn er
starfandi í sveitarfélaginu sem stendur. Í Hvalfjarðarsveit mætti setja upp safn eða
skemmtigarð sem laðaði ferðamenn að. Staðsetningin er í lítilli fjarlægð frá
höfuðborginni og Akranesi. Það myndi verða til þess að stoppa ferðamenn af, svo að
þeir keyrðu ekki alltaf í gegnum sveitarfélagið án þess að stoppa og skilja neina peninga
eftir. Hagrænn ávinningur sveitarfélagsins myndi líklega fljótt vega upp útlagðan
kostnað.
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Ferðaþjónusta sem byggð væri upp af einhverskonar afþreyingu, t.d. upplifunargarði
eða skemmtigarði með fræðslu myndi styrkja sveitarfélagið með auknu framboði á
atvinnutækifærum. Aukin afþreying fyrir ferðamenn myndi hugsanlega koma sér líka
vel fyrir íbúana, þar sem þeir gætu fundið eitthvað við sitt hæfi.

7.9 Íþróttir
Ungmenna- og íþróttafélag Hvafjarðarsveitar er nýstofnað (2009). Það vinnur að því að
efla íþóttir og tómstundastarf. Íþróttir og tómstundastarf eru í þriðja þrepi
menningarpíramítans eins og fjallað er um í kafla 1.7. Þegar listir og menning eru notuð
til að ná öðrum markmiðum en beinum markmiðum listarinnar og menningarinnar
sjálfrar er hægt að tala um þjónandi menningarstefnu eins og fjallað er um í kafla 1.4.
Íþróttir og tómstundastarf í Hvalfjarðarsveit þjóna þeim tilgangi að fólki líði vel og það
sækist frekar eftir því að búa á svæðinu. Þannig má segja að um þjónandi
menningarstefnu sé að ræða þegar stjórnsýslan leggur áherslu á að bæta og efla
afþreyingarmöguleika íbúanna með auknu tómstundastarfi. Íþróttir og tómstundastarf
tengist ágætlega sjálfbærni. Allar athafnir mannanna hafa afleiðingar. Ástundun íþrótta
er virkni mannsins til að þjálfa sjálfan sig, án þess að ganga á möguleika annarra til að
gera slíkt hið sama. Helstu tækifæri Ungmenna- og íþróttafélags Hvalfjarðarsveitar eru
að gera sig sýnilegri, vera með heimasíðu, þar sem fundargerðir og viðburðir koma
fram. Samstarf við Fræðslu- og skólanefnd lofar góðu um að viðburðum fjölgi og að
starfið eflist. Því þarf að halda því áfram.

7.10 Trúmál
Flestir Íslendinga eru skráðir í þjóðkirkjuna eða í kringum 80%. Í Hvalfjarðarsveit eru
þrjár kirkjur í prestakalli sem nefnist Saurbæjarprestakall. Presturinn situr að Saurbæ, en
hann þjónar öllum kirkjunum þremur. Auk kirknanna þriggja er kapella í Vatnaskógi.
Í Hvalfjarðarsveit starfar kirkjukór sem fer á milli og syngur í öllum kirkjunum.
KFUM og KFUK hafa aðsetur í Hvalfjarðarsveit í Vatnaskógi í Svínadal og Ölveri
undir Hafnarfjalli.
Flestir landnámsmanna voru heiðnir menn. Í seinni tíð hefur nýtt trúfélag verið að sækja
í sig veðrið á Íslandi. Það er Ásatrúarfélagið, en Sveinbjörn Beinteinsson frá Daghálsi
var einn þeirra sem stofnuðu það árið 1972. Þá var Ásatrúarfélagið gert löggilt.
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Menningararfur Íslendinga liggur meðal annars í iðkun trúarbragða. Þó er það ekki
iðkunin sjálf sem telst til fornminja, heldur „gamlir þingstaðir, meintir hörgar, hof og
vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti sem tengjast siðum,
venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð“ (Þjóðminjalög, nr. 107/2001, 9. gr.). Sögurnar
sjálfar, þjóðtrúin og siðurinn eru ekki talin til fornminja, en staðir og kennileiti sem
þeim tengjast teljast til minja.
Trúmál lenda í þriðja þrepi í menningarpíramíta Duelunds. Þar sitja þau með m.a.
íþróttum, tómstundastarfi og listnámi. Það sem þessir málaflokkar eiga sameiginlegt eru
viðhorf, sameiginleg gildi, hefðir og lífshættir heildarinnar.
Sjálfbærni í trúmálum er sjálfsagt ekki mikið rædd. Í félagsmálum innan trúfélaga gilda
samt sömu reglur og í öðrum félögum, að sýna skuli fyrirhyggju svo ekki sé gengið á
möguleika eða rétt komandi kynslóða til að njóta gæðanna sem kynslóðir nútímans
njóta.
Öll félög, hvort sem eru veraldleg eða andleg þurfa á félagsmönnum að halda. Þessir
félagsmenn ferðast um til hvíldar og upplifunar. Þjónusta við ferðamenn er mikilvæg og
það er líka þjónusta sem er sérhæfð fyrir sérstaka hópa ferðamanna. Sr. Kristinn Jens
Sigurþórsson, sóknarprestur í Saurbæjarprestakalli segir að fyrstu árin hans að Saurbæ
hafi hátt í fjórar rútur af ferðamönnum komið við í kirkjunni hjá honum á dag yfir
sumartímann. Hins vegar hafi það breyst við tilkomu Hvalfjarðargangnanna, þegar
umferðin færðist úr Hvalfirðinum. Undanfarin sumur hafa um það bil átta rútur komið
við hjá honum yfir sumartímann og allt eru það ferðamenn sem hafa pantað fyrirfram og
fá fyrirlestur um Hallgrím Pétursson og sögu staðarins (Kristinn Jens Sigurþórsson
munnleg heimild, 11. desember 2009).
Helstu tækifærin í kristinni trú og ferðaþjónustu liggja í kynningu á Hallgrími
Péturssyni. Í Saurbæ er kjallari undir allri kirkjunni þar sem mætti útbúa Hallgrímssetur.
Helstu tækifærin varðandi heiðni og íslenska arfinn liggja í fræðslu. Þessi fræðsla getur
verið um lífsstíl landnámsmanna, trú þeirra og lifnaðarhætti. Forfeður okkar voru
bændur og handverksmenn. Þeir höfðu sterka sagnahefð, voru vísindamenn og
lýðræðissinnar. Afrek þessara manna eru okkar fágæti. Hér á Íslandi eru til upplýsingar
um menninguna sem fylgdi með landnámsmönnunum þegar þeir fluttu hingað með
hænur, kindur og svín auk hundsins, kattarins og hestsins. Þessi menning var rituð niður
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og því til miklar heimildir um hana meðan aðrar þjóðir hafa týnt þessum þætti úr sögu
sinni. Jóhanna Harðardóttir kemst svo að orði:
Rúnirnar eru hluti af menningu heiðins tíma, þær voru ekki aðeins ritmál forfeðra
vorra heldur einnig sjálfstæð tákn sem enn lifa meðal þjóðarinnar. Fræðslu um
rúnir og notkun þeirra til forna er einnig leið til atvinnusköpunar enda eru rúnirnar
hrein norræn tákn ef rétt er með þær farið og þær ekki tengdar tarotspilum,
ilmolíum og öðrum austurlenskum fræðum sem hafa blandast við þær á liðnum
áratugum (Jóhanna Harðardóttir munnleg heimild, 6. apríl 2010).

Orðið völva er dregið af vala sem merkir rún eða rúnir. Íslendingar notuðu rúnir og ristu
í steina. Þá voru rúnir líka notaðar til að hægt væri að ráðfæra sig við náttúruna og öflin.
Rúnirnar voru ristar í smávölur og kastað til svo að hægt væri að spá í hvernig þær
lentu. Þannig var Egill Skallagrímsson rúnameistari auk þess að vera skáld. Nota má
menningararfinn sem liggur í ásatrúnni, sagnaarfinum og enduruppbyggingu
ásatrúarinnar til að búa til setur. Þar má byggja upp starfsemi sem rannsakar og kynnir
arfinn. Þannig myndi menningararfurinn þjóna uppbyggingu starfa í sveitarfélaginu og
fyriráætlanir um fólksfjölgun og fjölgun starfa verða uppfylltar með hinni þjónandi
menningarstefnu. Ferðaþjónusta myndi byggjast upp á svæðinu, því að margir aðilar
styrkja hvern annan með samstarfi. Með uppbyggingu á starfsemi sem kynnir
menningararf sveitarfélagsins þarf að hafa sjálfbærni í huga, þar sem auðlindir
menningarinnar eru takmarkaðar og ekki má ganga á þær, svo komandi kynslóðir hafi
úr nógu að moða.

7.11 Fjölmiðlun, heimasíða, sjónvarp, bíó, tímarit
Fjölmiðlun og upplýsingagjöf er í öðru þrepi menningarpíramíta Duelunds en það
kallast fjölmiðlar. Þær koma á eftir list atvinnulistamanna, sem er fyrsta þrepið. Við
miðlun menningararfs er nauðsynlegt að hafa upplýsingaflæðið sem mest, hvort sem er
á heimasíðu eða í öðrum miðlum.
Í Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit er sagt að stefnt sé að því að Hvalfjarðarsveit miðli
styrkleikum sínum og komi þeim á framfæri á heimasíðu, fréttabréfi og víðar. Að
boðleiðir milli íbúa og sveitarsjórnar séu stuttar og skýrar með fjölbreyttum
samskiptaaðferðum.
Einn af þeim þáttum sem eykur ferðaþjónustu er mikil upplýsingagjöf um það sem hægt
er að gera á hverjum stað fyrir sig eins og afþreyingu, matsölu og gistingu. Þannig
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myndi klasasamstarf ferðaþjónustuaðila á svæðinu, sem hefði sameiginlega heimasíðu
og gæti auglýst sameiginlega, auka veg þeirra sem að klasasamstarfinu koma. Þannig
væri einnig hægt að bæta ímynd svæðisins. Helsta tækifæri í fjölmiðlun á svæðinu er að
auka veg heimsíðu Hvalfjarðarsveitar til muna. Til að taka dæmi frá Íslandi er
Vestmannaeyjabær

með

tvær

heimasíður.

Annars

vegar

Vestmannaeyjabær

(Vestmannaeyjar, e.d.) og hinsvegar Heimaslóð (Heimaslóð, e.d.). Fyrri síðan er ætluð
stjórnsýslunni, stofnunum og almennum upplýsingum um þjónustu bæjarfélagsis. Hin
síðari hefur til umfjöllunar sögu, menningu og náttúru eyjanna og á henni er mikið safn
mynda og greina og greinilegt að síðan er mjög virk. Hvalfjarðarsveit gæti tekið þessa
vinnu til fyrirmyndar og eflt heimasíðu sína til muna í samtarfi við frjáls félagasamtök
og hina almennu íbúa sveitarfélagsins.

7.12 Listmenntun
Stefnugerð í listmenntun samfélags verður að koma úr mörgum áttum. Í fyrsta lagi
verða stjórnvöld að styðja við menntunina, menntun kennara og listamanna verður að
vera til staðar og nemendur verða að sækja menntunina til þess að hægt verði að bjóða
upp á hana. Listmenntun í Hvalfjarðarsveit fer fram í Heiðarskóla, Skýjaborg og
Tónlistarskólanum á Akranesi. Í grunnskólanum og leikskólanum er kennt samkvæmt
Aðalnámsskrá. Þeir sem vilja meiri listmenntun þurfa að fara út fyrir sveitarfélagið til
að sækja sér hana. Sveitarfélagið getur búið til stefnu um að auka allt menningarlíf
Hvalfjarðarsveitar með því að auka listmenntun í sveitinni. Sennilega er hins vegar
ruslatunnulíkanið í gangi, þar sem tilviljun ein ræður því hvort um nokkra auka
listmenntun er að ræða fyrir þá sem áhugasamir eru. Listmenntun mætti fara fram í
gegnum kennslu á menningararfi svæðisins í skólunum þremur með öflugu samstarfi.
Listmenntun er í þriðja þrepi menningarpíramíta Duelunds. Listmenntun hefur þá
eiginleika líkt og íþróttaiðkun að geta hjálpað fólki til að öðlast lífsfyllingu. Hún eykur
sjálfstraust og hefur þar með forvarnargildi gegn tóbaksreykingum, neyslu áfengis og
annarra skaðnautna eins og segir í lögum um Ungmenna- og íþróttafélags
Hvalfjarðarsveitar (2009).
Sjálfbærni fjallar meðal annars um auðlindir, mannauð, þróun, tíma, kynslóðir, neyslu
og að skilja eftir fyrir komandi kynslóðir. Fjalla má um allar þessar hugmyndir í
listmenntun og styrkja þannig sjálfbærni samfélagsins með menntun. Einnig er
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mikilvægt að skerða ekki möguleika annarra til að njóta listmenntunar og verður
samfélagið að gera ráð fyrir að listmenntun eykur lífsgæði einstaklinga. Þessi lífsgæði
mótast bæði vegna listarinnar sjálfrar og einnig vegna annarra þátta eins og
forvarnargildis listmenntunar, sjálfsmynd samfélagasins og öðrum þjónandi ástæðum.
Eins og fjallað eru um í kafla 1.4 hefur Elliot Eisner skoðað listmenntun með
mismunandi ástæður í huga. Hann heldur því meðal annars fram að listmenntun hjálpi
nemendum við annað nám og geri þá sem hafi fengið listmenntun að betri starfskröftum
síðar á lífsleiðinni. Hann segir listmenntun einnig hjálpa til við annað nám, lausnaleit og
hjálpi nemendum við að sjá sögulegt og félagslegt samhengi á milli listaverka og þess
umhverfis sem það var unnið í. Þannig geti þeir sem fá að njóta listmenntunar betur gert
sér grein fyrir því samfélagi sem þeir búi í og verði virkari þegnar (Eisner, 2002).

7.13 List atvinnulistamanna
Listamenn sem vinna að list sinni þurfa stuðning samfélagsins á margan hátt. Þessi
stuðningur getur meðal annars falist í velvilja, styrkjum og aðstöðu. Chartrand (e.d.)
skilgreindi fjögur módel sem stjórnsýslan notar við aðkomu sína að menningarmálum
eins og fjallað er um í kafla 1.5. Í Hvalfjarðarsveit (eins og annars staðar á Íslandi) er
arkitektinn í notkun í stjórnsýslunni. Mikil afskipti eru af menningarmálum, með nefnd
sem annast um málin. Þetta þýðir að minna verður af frumkvæði íbúanna við að taka að
sér

viðburði,

fræðslu

og

annað

sem

tengist

list

atvinnulistamanna.

List atvinnulistamanna er einn af þeim hlutum sem getur fallið undir menningararf. Hún
getur líka hafið menningararfinn upp með umfjöllun sinni og jafnvel endurvinnslu á
hugmyndum eða túlkun.
Að vera staðsettur í útjaðri þéttbýlis hefur mikil áhrif á atvinnulistamanninn. Flestir
listamenn kjósa að búa í miðbæ eða miðri borg þar sem hringiða menningarlífsins er
hvað mest. Færri listamenn kjósa að búa í dreifbýli þar sem nálægð við aðra listamenn
skiptir miklu máli, en ekki síður að vera í daglegu návígi við kaupendur, sem er mikið
hægara þegar listamaðurinn er staddur í miðbænum heldur en þegar hann er staddur
uppi í sveit. Hins vegar getur það verið kostur fyrir listamenn að komast út úr
hringiðunni reglulega og þar getur Hvalfjarðarsveit boðið upp á möguleika fyrir
listamenn sem að öllu jöfnu búa og starfa í miðbæ Reykjavíkur (eða jafnvel öðrum
borgum). Stuttar vegalengdir vega þar þyngst, en einnig að í Hvalfjarðarsveit eru þrjú
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félagsheimili sem þarf að finna fleiri hlutverk fyrir og eitt þeirra nýju hlutverka getur
verið húsnæði fyrir vinnustofur listamanna.
Ef list atvinnulistamanna er skoðuð út frá kenningu Garreus um útjaðar þéttbýlis (kafli
1.6) er nauðsynlegt að skilja þessa tilhneigingu listamanna til að hópast saman. Þess
vegna eru líklega fáir sem engir atvinnulistamenn sem búa og starfa í Hvalfjarðarsveit.
Það þýðir þó ekki að þessu megi ekki breyta, þar sem öflugt kynningarstarf, hvort sem
er á einstaklingum eða viðburðum getur orðið til þess að kaupendur eða njótendur sæki
út fyrir „miðjuna“ til að skoða. Hvalfjarðarsveit hefur fleiri störf en svefnpláss og
atvinnuhúsnæði er nægt miðað við höfðatölu. Því ætti ekki að vera neitt mál fyrir
atvinnulistamenn að starfa þar, hvort sem þeir búa þar eða ekki.
List atvinnulistamanna er í efsta þrepi menningarpíramítans. Þegar stjórnsýslan
skilgreinir menningu einungis sem list atvinnulistamanna fer allur stuðningu hennar
þangað. Regla hæfilegrar fjarlægðar hjálpar atvinnulistamönnum eins og fjallað er um í
kafla 2.2. en listirnar eru styrktar í gegnum óháð listráð og nefndir þar sem reglan er í
notkun.
List atvinnulistamanna ber keim af því sem er að gerast í heiminum í kringum þá. Þeir
túlka heiminn, koma með nýja sýn á hann og gagnrýna. Ef eitthvað starf stefnir að
sjálfbærni, hlýtur starf atvinnulistamanna að stefna að henni. Gagnrýni á samfélagið er
listinni nauðsynleg til að bæta það og breyta og oftast til hins betra.
Ferðaþjónusta í Hvalfjaraðarsveit byggir nú til dags fyrst og fremst á samvinnu við
landbúnaðinn. Leikskólabörn koma í sauðburð, boðið er upp á hestaferðir og
skoðunarferðir í nýtísku fjós. Hins vegar má auka veg menningartengdrar ferðaþjónustu,
þar sem listnemendur svæðisins gætu komið fram. Það myndi auka líkurnar á því að
einhver þeirra myndi verða atvinnulistamaður framtíðarinnar. Þá myndi líka atvinna á
svæðinu verða fjölbreyttari.
Í Holstebro var sú ákvörðun tekin að list atvinnulistamanna skyldi vera gert hátt undir
höfði. Listaverk sem voru keypt til listasafnsins og til að skreyta bæinn voru eftir
danska listamenn, alþjóðlega og afríska. Þá var til dæmis atvinnuleikhús fengið í bæinn
og ballett svo að atvinnulistamenn höfðu mikið að gera
Í Hvalfjarðarsveit er hægt að fara sömu leið. Til að mynda má fá fleiri listamenn til að
skreyta sveitina. Einnig má kaupa af listamönnum minnisvarða um merkilega atburði
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eða einstaklinga, sem prýða myndu sveitina. Þessir minnisvarðar yrðu þá einhverskonar
viðkomustaðir heimamanna og ferðamanna og hægt væri að gera áningarstaði í kringum
listaverkin eða minnisvarðana. Þá mætti kaupa af listamönnum listaverk til að skreyta
stofnanir og umhverfið.

98

Anna Leif Elídóttir

Menning og menningararfur í Hvalfjarðarsveit

8 Niðurstöður
Spurningarnar fimm sem lagt var með í upphafi rannsóknarvinnunnar fjalla um
menningu og menningararf Hvalfjarðarsveitar. Þá fjalla þær um hvernig hægt er að nota
menningararfinn til að auka menningarstarf og búa til menningartengd störf í
sveitarfélaginu. Hér er hverri spurningu fyrir sig svarað.

8.1 Afmörkun, frumkvæði og stuðningur
A) Hvernig afmarkar sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar málaflokkinn menning í
stjórnsýslunni? B) Hvert er frumkvæði sveitarstjórnar og hver er stuðningur
hennar við einstaklingsframtak í menningarmálum?
A) Sveitarstjórn afmarkar menningu með því að búa til menningarmálanefnd og úthluta
henni verkefni sem fram koma í Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar
(2009) og Staðardagskrá 21- Hvalfjarðarsveit (2008). Einnig er menning afmörkuð í
fjárhagsáætlun, en lykillinn menningarmál á fjárhagsáætlun hljóðar upp á rúmar 26
milljónir árið 2010 (Laufey Jóhannsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2010).
Auk þess er gert ráð fyrir framlögum til Tónslistarskólans á Akranesi um12.2 milljónir
króna á árinu 2010.
B)

Frumkvæði

sveitarstjórnar

og

stuðningur

við

menningarmál

liggur

í

menningarmálanefnd. Nefndin tekur á móti þeim hugmyndum sem koma upp á borð
sveitarstjórnar varðarndi menningarmál og vinnur að þeim. Menningarmálanefnd gæti
skilgreint starfssvið sitt víðar og unnið að fleiri og fjölbreyttari málum en hún gerir
meðal annars í samstarfi við Atvinnumálanefnd. Menningarmálanefnd vinnur að
afþreyingu, upplifun, upplýsingamiðun og hátíðahöldum.

8.2 Þróun menningarstarfs
Á hvaða máta hefur menningarstarf þróast í Hvalfjarðarsveit síðustu 200 árin?
Menningarstarf helgast af því hver upplifun íbúa er af því að búa á hverju svæði fyrir
sig. Síðastliðna áratugi hefur Hvalfjarðarsveit færst sífellt nær því að verða þéttbýli, auk
þess sem samgöngur hafa batnað og því hafa íbúar í meiri mæli sótt sér afþreyingu og
upplifanir út fyrir sveitarfélagið.
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Ef við skoðum hvernig samfélagið leit út fyrir 200 árum getum við byrjað á
mannfjöldatölum. Íbúar Íslands voru 48.271 þann 1. janúar 1810 (Hagstofa Íslands,
2009). Þá var svæðið sem nú er Hvalfjarðarsveit landbúnaðarhérað, mannfrekur
sjálfsþurftabúskapur var víðast hvar við lýði. Þegar kennsla hófst, fór hún fram sem
heimafræðsla eða í farandskólum. Samgangur hefur að sjálfsögðu verið á milli bæja en
farartálmar á svæðinu eru ár, og ein þeirra mjög straumhörð, og einnig fjöll og fell sem
eitthvað hafa hindrað för. Auk þess er sveitarfélagið, sem nú er nýsameinað, ílangt svo
að gera má ráð fyrir að samgangur hafi ekki verið mikill á milli fjarlægustu íbúanna.
Á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar voru mörg félög stofnuð til að vinna að menningarog framfaramálum. Þetta voru meðal annars kvenfélög, skógræktarfélög, bændafélög,
kirkjukórar og ungmennafélög. Auk þess voru byggð skólahús og félagsheimili. Öll
þessi uppbyggingarstarfsemi kom til af því að mikið af ungu og öflugu fólki bjó á
svæðinu sem vildi sjá framfarir í fræðslu og lifnaðarháttum. Mikið starf er óunnið í að
taka sögu þessarar starfsemi saman og verður að gera það áður en vitneskja tapast með
fólki. Árið 2009 einkenndist menningarstarf af bjartsýni. Nýtt ungmennafélag var
stofnað á árinu og uppbygging nýs grunnskólahúsnæðis er í startholunum.

8.3 Staðan
Hver er staðan í menningarstarfi í Hvalfjarðarsveit í dag?
Í sveitarfélaginu bjuggu um áramótin 2009-10 um 640 manns. Flestir bjuggu í dreifbýli,
en þrír þéttbýliskjarnar hafa tekið að myndast undanfarna áratugi.
Félagsheimili sveitarfélagsins voru fjögur, þar til fyrir þremur árum þegar sveitarfélagið
keypti Ungmennafélagið Hauk og Kvenfélagið Grein út úr Heiðarborg sem nú er
eingöngu notað sem íþróttahús fyrir Heiðarskóla.
Nýsameinað sveitarfélag rekur Menningarmálanefnd, sem áður var nefnd Æskulýðs- og
menningarmálanefnd, en málefni æskulýðsins fóru yfir til Fræðslu- og skólanefndar.
Nefndin, sem fjallar einungis um menningarmál í sveitarfélaginu hefur unnið mikið og
óeigingjarnt starf í að koma upp föstum punktum í menningarmálum í sveitarfélaginu,
nokkurs konar hátíðir. Starfslýsing nefndarinnar er í Samþykkt um stjórn og fundarsköp
Hvalfjarðarsveitar (2009).
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Í starfi menningarmálanefndar felast mörg tækifæri. Hún getur byrjað á að afmarka
hugtakið menningu og vinna út frá því stefnu sveitarfélagsins í menningarmálum.
Menningarmálanefnd getur líka komið að því að stofna til klasasamstarfs
ferðaþjónustufyrirtækja á svæðinu, í samstarfi við atvinnumálanefnd. Klasasamstarf
hjálpar fyrirtækjum að kynna starfsemi sína og slíkt samstarf hefur víða reynst vel, til að
mynda á Snæfellsnesi og Vestfjörðum.
Mikið menningarstarf er unnið í sveitarfélaginu. Auk þeirra viðburða sem
Menningarmálanefnd

stendur

að

starfa

þar

kvenfélög,

ungmennafélög

og

skógræktarfélag. Öll þessi félög eru þó frekar lokuð og ekki er mikið um opna viðburði
þar sem hinn almenni íbúi eða ferðamaður getur komið.
Lítil umræða hefur átt sér stað um menningarmál í sveitarfélaginu og ekki hefur verið
leitað beint til íbúanna til stefnumörkunar á menningarmálum. Þá hafa ekki verið sett
mælanleg markmið fyrir menningarmál. Helstu mælikvarðar um menningarmál í
Hvalfjarðarsveit eru aðsóknartölur á viðburði. Með aukinni meðvitund íbúa
Hvalfjarðarsveitar um menningu og menningarmál getur svæðið orðið meira en útjaðar
þéttbýlis með svefnbæjaráherslum. Íbúar og stjórnsýslan geta tekið höndum saman um
að gera svæðið að framúrskarandi menningarsvæði og með því bætt ímynd þess og
aukið velferð íbúa sinna.

8.4 Möguleikar atvinnusköpunar í menningarmálum
Hvaða möguleika hefur Hvalfjarðarsveit í að móta menningartengd störf í
sveitarfélaginu?
Ríkulegur menningararfur er í Hvalfjarðarsveit og býður hann upp á frjóa umfjöllun.
Hann mætti gera sýnilegan á áberandi hátt, sem yrði samfélaginu til sóma.
Mestu möguleikar til að búa til menningartengd störf í sveitarfélaginu eru með þjónustu
við ferðamenn, sem hægt er að framkvæma á marga vegu. Fyrst þarf að ákveða hvernig
menningararfurinn verður notaður til að stoppa ferðamenn af. Nánast allir þeir
ferðamenn sem fara vestur og norður á land, fara í gegnum Hvalfjarðarsveit. Auk þess
er sveitin vel sett í kjarna suðvesturhorns landsins. Því er hægt að gera ráð fyrir að
dagsferðamenn myndu streyma í miklum mæli í sveitarfélagið, ef upp yrði byggð
þjónusta sem höfðaði til fólks „á sunnudagsrúntinum“ frá borginni.
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Fyrirmyndirnar að ferðamannaþjónustu tengdar menningararfi svæða eru nokkrar hér á
landi, til dæmis Þórbergssetur, sem er rétt fyrir utan þjóðveginn. Þar stoppa ferðamenn
fyrir forvitni sakir, því húsið sem setrið er í bókstaflega biður ferðalanga um að athuga
hvað sé fyrir innan.
Á Vesturlandi hefur verið gert mikið í því að kynna landnám og forna menningu á
Íslandi. Þessi starfsemi er í Reykholti þar sem Snorri Sturluson bjó, í Dölunum, þar sem
tilgátubærinn að Eiríksstöðum er og í Borgarnesi, þar sem Landnámssetur er. Tilvalið er
fyrir stjórnsýsluna og einstaklinga í Hvalfjarðarsveit að tengjast því neti og vinna með
arfleifð sem tengist ásatrú, landnámi eða sagnaarfinum.

8.5 Framtíðarsýn
Hver er möguleg framtíðarsýn (aðgerðaáætlun) fyrir Hvalfjarðarsveit í
menningarmálum?
Til að gera stefnu Hvalfjarðarsveitar í menningarmálum þarf að skoða hver
framtíðarsýn sveitarfélagsins er og athuga þar hlutverk menningarinnar.
Stefna um árangursríka framtíðarsýn í menningarmálum í Hvalfjarðarsveit byggist á
samstafi sveitarstjórnar við íbúa og allar nefndir, ekki síður en þegar stefna í
Staðardagskrá 21 var mótuð og unnin á árunum 2006-7.
Nokkrum leiðum í stefnumörkun hefur verið lýst hér framar (kaflar 1.1 og 1.4). Hin
forskrifaða stefna og hin sjálfsprottna vinna saman, þannig að hin forskrifaða er til
leiðbeiningar, en hin sjálfsprottna verður til á leiðinni og tekur oft við af hinni
forskrifuðu, þar sem óvænt tækifæri geta boðist til breytinga (sjá kafla 1.1). Í
Hvalfjarðarsveit er til forskrifuð stefna í menningarmálum á tveimur stöðum. Samþykkt
um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar er nokkurs konar erindisbréf sveitarstjórnar
og nefnda. Hins vegar er skýrslan Staðardagskrá 21-Hvalfjarðarsveit sem er stefna
sveitarstjórnar í átt til sjálfbærni. Á þessum tveimur stöðum er talið upp hver hlutverk
nefnda eru, þar á meðal menningarmálanefndar. Þá má segja að menningarstefna hvers
staðar hvort sem hann er þorp eða þjóð felist í því hvernig stofnanir eru reknar á
staðnum og hvert fjármagni er veitt úr stjórnsýslunni. Í Hvalfjarðarsveit er fjárfrekastur
rekstur félagsheimila í menningarmálum.
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Ný menningarmálanefnd hefur unnið dýrmætt starf í uppbyggingu menningarmála í
sveitarfélaginu. Hún á eftir að vinna eiginlega menningarstefnu sveitarfélagsins en hún
gæti litið svona út:
Hugsanleg menningarstefna Hvalfjarðarsveitar.
Menningarmálanefnd Hvalfjarðarsveitar stefnir að því í samstarfi við sveitarstjórn og
aðrar nefndir sveitarfélagsins að eftir 10 ár:
• hafi þekking og vitund íbúa og ráðamanna aukist á mikilvægustu þáttunum sem
hafa áhrif á menningu og menningarstarf
Hvernig: Með fræðslu í samstarfi menningarmálanefndar við Menningarráð
Vesturlands, Háskólann á Bifröst og Samband sveitarfélaga á Vesturlandi
• hafi öflugt tengslanet samstarfsaðila í menningartengdri ferðaþjónustu verið
myndað
Hvernig: Með uppbyggingu klasasamstarfs í samvinnu við Vaxtasamning
Vesturlands
• verði kennsla og rannsóknir á menningararfi svæðisins stundaðar í
Hvalfjarðarsveit
Hvernig: Stofnað verði rannsóknarsetur menningararfs í Hvalfjarðarsveit
• verði markvisst unnið úr rannsóknarniðurstöðum á menningararfi og þær kynntar
Hvernig: Hluti af rannsóknarferli verði kynningarstarf sem innt verður af hendi í
sveitarfélaginu
• verði Hvalfjarðarsveit í öflugu og fjölþættu alþjóðlegu menningarlegu samstarfi
Hvernig: Menningarmálanefnd hefur yfirumsjón með klasasamstarfi (sjá kafla
5.7) sem teygir anga sína um Vesturland og út fyrir landsteinana
• hafi Hvalfjarðarsveit skapað sér ímynd meðal þjóðarinnar sem byggist á öflugu
menningar- og ferðaþjónustutengdu starfi
Hvernig: Með uppbyggingu á rannsóknarsetri verði lagður grunnur fyrir ennþá
meira starf sem felst í rannsóknum, miðlun og fræðslu menningararfs svæðisins
og landsins alls. Einnig með því að efla menningarstarf á svæðinu, líkt og gert
var í Holstebro í Danmörku
•

hafi heimasíða sveitarfélagsins verið virkjuð sem hinn mikli lifandi
upplýsingamiðill um menningarmál sem hún hefur möguleika á að vera
Hvernig: Tvær síður verði teknar í notkun, þar sem önnur er notuð til
hefðbundinnar fréttamiðlunar og sem upplýsingaveita um starfsemi
stjórnsýslunnar. Hin síðan verði notuð sem kynningarmiðstöð fyrir íbúa og
ferðamenn og þar verði lifandi straumur efnis til fræðslu, gagns og gamans

•

verði til sjóður sem hægt er að sækja í til menningarmála í sveitarfélaginu
Hvernig: Sveitarstjórn stofni sjóð sem starfar samkvæmt Reglu hæfilegrar
fjarlægðar
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Hér er gerð grein fyrir stefnu og leiðum sem sveitarstjórn í samstarfi við íbúa,
menningarmálanefnd og aðrar nefndir getur unnið, ýmist ein eða í samráði við aðra.
Menningarmálanefnd getur þó mótað slíka stefnu, enda er það eitt af hennar skilgreindu
hlutverkum samkvæmt Samþykkt um stjórn og fundarsköp Hvalfjarðarsveitar. Þjónandi
menningarstefna fjallar um það þegar menning er notuð til að ná fram fyriráætlunum
um eitthvað annað en beint fyrir menninguna sjálfa. Stefna Hvalfjarðarsveitar í
menningarmálum getur verið þjónandi fyrir byggðastefnu og hagvöxt. Hún getur miðað
að því að búa til störf og til kynningar á sveitarfélaginu jafnt fyrir ferðamenn og nýja og
rótgróna íbúa.
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Umræðuefni:

Form:
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Almennt um
sveitarfélagið
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Ragna Kristmundsdóttir

24. nóv. 2009

Menningamálanefnd

Hljóðritað

Hlynur Sigurbjörnsson
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Fræðslu- og skólanefnd

Hljóðritað

Kristinn Jens
Sigurþórsson

11. desember
2009

Kristin trú og
Hallgrímur

Nótur
skrifaðar

Jóhanna Harðardóttir

15. desember
2009

Ásatrú og Sveinbjörn

Hljóðritað

Helga Stefanía
Magnúsdóttir

12. janúar 2010

Grunnskólinn
Heiðarskóli

Nótur
skrifaðar

Sara Margrét Ólafsdóttir
og Þórdís Þórisdóttir
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Leikskólinn Skýjaborg

Hljóðritað

Þórdís Þórisdóttir

26. janúar 2010

Ungmennafélagið

Hljóðritað

Símtöl:

Dagsetning:

Ragnhildur Stefánsdóttir

2. mars 2010

Vífill Búason og Dúfa Stefánsdóttir, Ferstiklu

8. mars 2010 og
9. mars 2010

Anton Ottesen á Ytra-Hólmi

8. mars 2010

Margrét Magnúsdóttir á Hvítanesi

8. mars 2010

Guðrún Jónsdóttir í Stóra Lambhaga

8. mars 2010 og
9. mars 2010

Sigurást Indriðadóttur á Leirá
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Jón Valgarðsson á Miðfelli

9. mars 2010

Kristjana Höskuldsdóttir og Jón Magnússon í Melaleiti
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Helga Rúna Þorleifsdóttir í Skorholti
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Tölvupóstur:

Dagsetning:

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir
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Laufey Jóhannsdóttir
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Jóhanna Harðardóttir í Hlésey
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Dóra Líndal Hjartardóttir í Leirárgörðum

7. apríl 2010
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