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og hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram til hærri prófgráðu. 

 

Bryndís Þorkelsdóttir 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða félags- og menningarleg áhrif 

bæjarhátíðin „Ein með öllu og allt undir“ áður „Halló Akureyri“ sem haldin er ár hvert 

á Akureyri hefur haft á samfélag heimamanna. Einnig er markmiðið að skoða hvernig 

samskiptum heimamanna við ferðamenn sem koma á hátíðina er háttað, hver aðkoma 

heimamanna er að viðburðinum og hvernig ferðamannastaðurinn Akureyri breytist með 

komu hátíðargesta. Auk þessa verða tilgreindar ýmsar staðreyndir um bæinn og sagt 

verður frá sögu bæjarhátíðarinnar.  

Sú rannsóknaraðferð sem notast var við, við gagnaöflun, nefnist Eigindleg 

rannsóknaraðferð. Í henni felst að tekin eru viðtöl við einstaklinga. Í þessari rannsókn 

voru tekin sjö viðtöl við einstaklinga, þar af fimm við fólk sem hafa komið að 

skipulagningu hátíðarinnar og tvö við íbúa í nágrenni tjaldsvæðisins við Þórunnarstræti. 

Rannsóknin leiddi í ljós að allir viðmælendurnir voru óánægðir með það hvernig 

staðið var að málum áður en breytingar voru gerðar á skipulagningu hátíðarinnar árið 

2008. Þeir voru flestir sammála um að hátíðin ætti að vera fyrir fjölskyldur og allir voru 

þeir mjög ánægðir með það hvernig hátíðin hefði þróast frá árinu 2008.  

 

Lykilorð: Áhrif ferðamennsku, Viðburðaferðamennska, Rými ferðamennsku, Staðreyndir 

um Akureyri, Saga hátíðarinnar „Ein með öllu og allt undir“. 



iii 

 

"Ein með öllu og allt undir" former 

"Hallo Akureyri" 

Socialcultural impacts of an event in Akureyri 
 

The purpose of this thesis is to research what socialcultural impacts of the annual 

holding event  "Ein með öllu og allt undir" former "Hallo Akureyri" has had on the host 

community, Akureyri. The purpose is also to research how the communications are 

between hosts and guests who have taken part in the event, how residents´ approaches 

are towards the event and how the touristplace Akureyri changes because of the many 

guests visiting the event. According to this I also mention facts about Akureyri and the 

history of the event.  

The research method which was used, for data collection, is named Qualitative 

research methods. That research method contsists in taking interviews with people. In 

this research, seven interviews were taken, five with people who have taken part in the 

planning of the event and two with residents who live close to the campingarea in 

Thorunnarstraeti.  

The conclusions revealed that most of my interviewers wanted the event to be an 

event for families, but all of them said that they had not been happy with the 

organization of the event before 2008. On the contrary, all of them were happy about 

how the event had been organized since 2008. 

 

Keywords: Tourism impacts, Event tourism, tourist space, facts about Akureyri, "Ein 

með öllu og allt undir" history. 
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1 Inngangur  

Ferðalög Íslendinga um landið aukast sífellt og skipa bæjarhátíðir sem haldnar eru í 

öllum landshlutum þar stórt hlutverk. Þessar hátíðir falla undir þá tegund ferðamennsku 

sem nefnd hefur verið viðburðaferðamennska. Slík ferðamennska hefur bæði jákvæð og 

neikvæð félags- og menningarleg áhrif á heimasamfélögin. Viðhorf heimamanna skiptir 

mjög miklu máli varðandi svona hátíðir, en því miður vill oft gleymast að athuga hvaða 

áhrif hátíðirnar hafa á heimasamfélagið. Þessi áhrif eru þrenns konar: efnahagsleg, 

umhverfisleg og félags- og menningarleg. Þau síðastnefndu eru þau áhrif sem snúa að 

heimamönnum en þau tengjast lífsháttum þeirra á ýmsan hátt sem og skoðunum á 

bæjarhátíðum almennt. Því er mikilvægt að rannsaka hvernig hægt væri að draga úr 

þeim neikvæðu áhrifum sem hátíðir af þessum toga hafa gagnvart heimamönnum.  

Bæjarhátíðin „Ein með öllu og allt undir“ áður „Halló Akureyri“ er viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Hún er haldin um Verslunarmannahelgina ár hvert á Akureyri og er 

með þeim stærstu sem haldnar eru hér á landi. Akureyri er rúmlega sautján þúsund 

manna samfélag en á meðan bæjarhátíðin stendur yfir lætur nærri að íbúatalan 

margfaldist.  

Rannsóknin skiptist í átta kafla. Í kafla tvö er fjallað um áhrif ferðamennsku þar 

sem áhersla er lögð á félags- og menningarleg áhrif ferðamennsku sem eru bæði jákvæð 

og neikvæð. Kafli þrjú fjallar um viðburðaferðamennsku. Umfjöllunarefni fjórða kafla 

eru rými ferðamennsku auk samskipti heimamanna og ferðamanna. Þar er einnig 

hugtakið „heimamaður“ (e. host) skilgreint auk þess sem fjallað er um aðkomu 

heimamanna að viðburðum. Farið er yfir aðferðir og gagnaöflun í kafla fimm. 

Staðreyndir um Akureyri er umfjöllunarefni sjötta kafla og í sjöunda kafla er fjallað um 

sögu bæjarhátíðarinnar. Kafli átta fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

skoðað er hvaða áhrif hátíðin hafi haft á heimamenn og hvaða viðhorf þeir hafa haft til 

hátíðarinnar. Viðburðaferðamennska er einnig umfjöllunarefni kaflans auk umfjöllunar 

um aðkomu heimamanna að bæjarhátíðinni, rými ferðamennsku sem og samskipti 

heimamanna og ferðamanna á Akureyri. Að lokum verða dregnar fram umræður og 
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ályktanir í níunda kafla þar sem einnig er fjallað um tengsl rannsóknarinnar við 

kenningar fræðimanna. 

Bæjarhátíðin „Ein með öllu og allt undir“ áður „Halló Akureyri“ hefur verið mikið 

til umfjöllunar í fjölmiðlum vegna skipulagningar hennar en neikvæð félags- og 

menningarleg áhrif hátíðarinnar voru ríkjandi. Frá árinu 2008 hefur hátíðin tekið 

miklum breytingum til batnaðar. 
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2 Áhrif ferðamennsku 

Ferðamennska er atvinnugrein sem getur aukið lífsgæði fólks á ýmsa vegu, svo sem 

með fleiri atvinnutækifærum, auknum tekjum og efnahagslegum stöðugleika. Áhrif 

ferðamennsku eru þó ekki eingöngu efnahagsleg því hún getur haft margvíslegar 

breytingar í för með sér fyrir heimasamfélagið. Viðburðarferðamennska hefur bæði 

jákvæð og neikvæð félags- og menningarleg áhrif. Með aukinni ferðaþjónustu getur fólk 

til dæmis fundið fyrir neikvæðum áhrifum á lífsgæði sín. Þetta getur lýst sér í aukinni 

mannþröng, umferð, bílastæðavandamálum, glæpum, dýrtíð og ágreiningi við 

ferðamenn, auk þess sem lífsmynstur heimamannanna getur breyst (Ap & Crompton, 

1993). 

2.1 Félags- og menningarleg áhrif 
ferðamennsku  

Smith (1989) bendir á að ferðamennska bæti skilning ferðamanna á menningu 

heimasamfélaga. Hún getur einnig hjálpað til við að vekja áhuga á að vernda arfleifð 

heimamanna á sögufrægum stöðum eins og Rósaborgarinnar Petru í Jórdaníu, York í 

Bretlandi og Macchu Picchu í Perú (de Kadt, 1979). Félags- og menningarleg áhrif eru 

þó sá þáttur ferðamennsku sem oftast er horft framhjá en þau fara mikið eftir því hvað 

það er sem dregur ferðamenn að staðnum. Þau geta oft verið neikvæð bæði hvað varðar 

náttúrulegt og manngert aðdráttarafl, auk hefðbundinna viðburða sem ekki eru hannaðir 

fyrir ferðamennsku. Í því efni skiptir máli hvaða áhrif gestirnir hafa á það sem á að 

draga þá að og hina hefðbundnu viðburði og notendur þeirra (Swarbrooke, 1999). 

Höfundarnir Elisabeth Fredline og Bill Faulkner (2000) segja að þegar bornar séu saman 

rannsóknir á félags- og menningarlegum áhrifum ferðamennsku komi í ljós að 

hlutfallslega fáar rannsóknir hafi verið gerðar á þessum áhrifum, sérstaklega með tilliti 

til mismunandi viðburða. Rannsóknir sem tengjast félags- og menningarlegum áhrifum 

hafa aðallega snúist um ferðamennina, heimamenn og samskipti þeirra á milli. 

Sérstaklega er lögð mikil áhersla á samskipti heimamanna og ferðamanna. Þau eru 

vitaskuld óhjákvæmileg. Þeir eiga til dæmis viðskipti sín á milli og skiptast á skoðunum 
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og upplýsingum. Félags- og menningarleg áhrif ferðamennsku ná einnig til hegðunar 

einstaklinga og hópa. Þau geta verið jákvæð, eins og í þeim tilfellum þar sem 

ferðamennska varðveitir eða jafnvel endurvekur þætti í menningunni. Lífstíll og hegðun 

ferðamanna eru dæmi um þetta en þetta tvennt getur haft áhrif á þá staði sem eru 

heimsóttir (Fletcher, 2005). Þegar ferðamönnum fjölgar geta þeir þó líka haft óæskileg 

áhrif á náttúru og samfélag heimamanna, samanber Smith (1989). 

2.1.1 Jákvæð félags- og menningarleg áhrif ferðamennsku 

Dæmi um þau er þegar ferðamennska kemur ferðamönnum á nýja staði og víkkar 

skilning þeirra og þekkingu á annarri menningu og umhverfi, beinir athygli að 

heimasamfélaginu eða skapar frið. Þessi áhrif er einnig hægt að sjá þegar 

heimasamfélagið hefur hag af ferðamennsku, til dæmis þegar hún stuðlar að aukinni 

atvinnu eða styrkir innviði þess (Fletcher, 2005).  

2.1.2 Neikvæð félags- og menningarleg áhrif ferðamennsku 

Þegar heimamenn og ferðamenn koma saman geta neikvæð félags- og menningarleg 

áhrif ferðamennsku orðið að veruleika. Dæmi um þetta er þegar ferðamennska getur 

skapað spennu og ágreining milli heimamanna og ferðamanna á áfangastað þeirra 

síðarnefndu (Fletcher, 2005). 

Sharpley (1994) bendir á að ein helstu félagslegu áhrif sem ferðamennska geti haft á 

heimasamfélög séu þau siðferðislegu. Sem dæmi má nefna það að ferðamenn geta verið 

meðal þeirra sem flytja ólöglegar vörur, eins og eiturlyf, á áfangastað sinn (Ryan, 1993). 

Glæpir, vændi, sjúkdómar og ástundun fjárhættuspila eru einnig dæmi um þetta að mati 

Archer og Cooper (1998).  
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3 Viðburðaferðamennska 

Hátíðir og sérstakir viðburðir hafa ekki sama stöðugleika hvað varðar aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn, en þau eiga það sameiginlegt að markmiðið er að laða ferðamenn að og að 

þeir fari ánægðir í burtu (Richards, 1992). Getz (1998) skiptir viðburðaferðamennsku í 

þrennt:  viðburðaferðamennsku (e. event tourism), sérstakan viðburð (e. special event) 

og hátíð (e. festival).  

Mikilvægt er að huga vel að markaðssetningunni þegar skapa á viðburð. Þegar 

þróun, markaðssetning og áætlun einkennir viðburðinn má glögglega sjá að um sé að 

ræða svokallaða viðburðaferðamennsku. Jákvæðar hliðar hennar eru til dæmis þær að 

viðburðir geta hjálpað til við að afla tekna fyrir heimasamfélagið, hlúa að þróun þess og  

skapa aukna afþreyingarmöguleika. Þessi tegund ferðamennsku nýtur æ meiri vinsælda 

sem sést á því að ferðamenn flykkjast á ákveðinn stað til þess að upplifa sérstaka 

viðburði. Hátíðir falla undir sérstaka viðburði og því má segja að þessar þrjár tegundir 

viðburðaferðamennsku séu mjög líkar hvor annarri. Þar sem viðburðir hafa 

menningarlega eiginleika og leiða til samskipta heimamanna og ferðamanna, er litið á 

viðburðaferðamennsku sem fjöldaferðamennsku (e. mass tourism) (Getz, 1998). Getz 

(1998) tekur fram að sérstakur viðburður sé sú tegund viðburðaferðamennsku sem sé 

skilgreind sem tækifæri fyrir ferðamenn til þess að öðlast félags- og menningarlega 

reynslu. Ferðamenn fá tækifæri til þess að upplifa eitthvað nýtt, komast í burtu frá 

hversdagsleikanum, víkka sjóndeildarhringinn og skemmta sér um leið. Frá sjónarmiði 

skipuleggjandans er sérstakur viðburður sá sem gerist aðeins einu sinni, eða sá sem á sér 

sjaldan stað fyrir utan venjuleg áform eða athafnir fólks. Sem dæmi um sérstakan 

viðburð má nefna „Gleðigönguna“ (e. Gay Pride) hér á landi. Hátíðir tilheyra einnig 

þessari tegund ferðamennsku þar sem þær hafa verið skilgreindar sem opinber fagnaður 

meðal almennings. Hátíðir sem hafa sannað sig eru afdráttarlaust skipulagðar fyrir 

almenning. Þær hafa oft sérstakt þema, sem ferðamenn taka þátt í. Þeim er einnig ætlað 

að vera vettvangur til að fagna einhverju sem hefur gildi fyrir samfélagið eða staðinn og 

hafa verið sérstaklega skipulagðar til þess að gera staðinn sérstakan eða til þess að hlúa 

að stolti samfélagsins. Aðrar hátíðir hafa það að markmiði að vekja athygli á einhverri 
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sérstakri list eða íþróttum, samanber „Listahátíð“ sem haldin er ár hvert í Reykjavík. 

Bæjarhátíðir eins og „Danskir dagar“ í Stykkishólmi, „Írskir dagar“ á Akranesi og 

„Ein með öllu og allt undir“ áður „Halló Akureyri“ sem haldin er ár hvert á Akureyri 

eru ágætis dæmi um það hvernig viðburðaferðamennska, sérstakir viðburðir og hátíðir 

geta farið saman. Getz (1998) tekur það einnig fram að allar hátíðir ættu að vera 

sérstakir viðburðir bæði fyrir skipuleggjendur og þátttakendur, en oft er sérstökum 

viðburðum ekki ætlað að vera skilgreindir sem hátíðir. Þetta á til dæmis oft við um 

íþróttakeppnir, kynningar, samkomur og sýningar. Hægt er að sjá aukna blöndun í þessu 

þar sem íþróttaviðburðum er blandað saman við hátíðir til þess að gera þá enn meira 

aðlaðandi.  

 Getz (2008) segir einnig að hver viðburður fyrir sig sé sérstakur vegna þess að 

hann gerist á ákveðnum stað á ákveðnum tíma. Mismunandi hópar fólks mæta til þess 

að taka þátt í honum. Hann sé  einnig sérstakur að því leytinu til að viðburðir séu aldrei 

þeir sömu, þó svo að þeir séu haldnir árlega og beri ávallt sama heitið. Fólk verður 

einnig að vera á staðnum til þess að njóta sérstöðu viðburðarins. Ef það mætir ekki þá er 

tækifærið glatað. Það má því með sanni segja að oft sé erfitt að gera greinarmun á 

þessum þremur tegundum viðburðaferðamennsku. Skilgreiningarnar á þeim skarast það 

mikið.  
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4 Rými ferðamennsku  

Samkvæmt kenningum Edensors (2001) er hægt að flokka ferðamannastaði miðað við 

þau rými eða svið sem skapast. Í þessu samhengi fjallar hann um tvennskonar svið eða 

rými, þ.e. annarsvegar aðgreind svið (e. Enclavic) og hinsvegar margleit svið (e. 

Heterogeneous). Aðgreind svið eru skilgreind sem afmörkuð rými sem eru hönnuð fyrir 

ferðamenn en í þeim er því stjórnað að hverju ferðamenn fái aðgang. Svo dæmi séu 

tekin fá ferðamenn aðgang að sérstaklega staðlaðri hreinlætisaðstöðu og þjónustu. Í 

aðgreindum rýmum er ferðamanninum stjórnað með einhverjum hætti, til dæmis af 

tjaldvörðum, með leiðbeiningabæklingum eða jafnvel myndavélum. Tjaldsvæði eru 

dæmi um þetta. Margleit rými eru á hinn bóginn ekki sérstaklega afmörkuð. Ferðamenn 

deila þessum rýmum með heimamönnum og margskonar áreiti skapast.  Þessi rými eru 

óskipulagðari. Má þar nefna borgir og bæjarlönd. Aðstaða fyrir ferðamenn er samofin 

fyrirtækjum, opinberum og einkareknum stofnunum og heimahúsum og ferðamennirnir 

blandast þannig heimamönnum. Sherlock (2001) lýsir því í grein sinni hvernig þetta 

hefur áhrif á ferðamannabæinn Port Douglas í Ástralíu. Grein hennar fjallar um 

svokölluð „vinnufrí ferðamanna“ á sumarleyfisstöðum en þessir ferðamenn eru í raun 

verkamenn. Hugtökin heimamaður og ferðamaður hafa verið túlkuð á mismunandi hátt í 

lesefni tengdu ferðamennsku. Félagsleg áhrif ferðamennsku hafa gefið hugtökunum 

nýja merkingu. Áður fyrr var Port Douglas lítið landbúnaðar- og fiskveiðisamfélag en 

breyttist svo í ferðamannabæ vegna aðkomu ferðamannanna. Nú er svo komið að margir 

þeirra hafa sest þar að. Sherlock segir að orðið sé mjög erfitt að greina á milli hverjir séu 

heimamenn og hverjir ferðamenn því blöndun hópanna sé orðin svo mikil. Hún sýnir 

fram á að þetta endurspeglist í gegnum það að neysluvenjur fólks séu þær sömu, þ.e. að 

fólk sé að fara í sömu verslanirnar, stundi sömu kaffihúsin og sömu veitingastaðina svo 

dæmi séu tekin. Því sé skörunin á milli heimamanna og ferðamanna mikil og 

neyslumynstur og lífstíll hópanna oft mjög lík. 

Sherlock vill ekki aðskilja þessa tvo hópa þ.e. heimamennina og ferðamennina, heldur 

vill hún fjalla um það sem fólk á sameiginlegt þ.e. neyslu og lífstíl. Neysla skapar lífstíl 

og skapast af lífstíl og hún myndar einnig tengsl á milli ferðamanna og heimamanna. 
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Við lestur greinarinnar vekur einnig athygli að hún telur að sköpun á ferðamannastað 

felist í athöfnum heimamanna og ferðamanna og því hvernig þeir nálgast hver annan og 

hvernig þeir skilgreina „hina“ samanborið við sig sjálfa. Bæði ferðamenn og 

heimamenn eru hvattir áfram af sameiginlegri sjálfsmynd, draumum og þrám sem og 

efnislegum þörfum. Sjálfsmyndin hefur áhrif á neysluna og afþreying, ferðamennska og 

fólksflutningar verða til vegna neytenda sem fjárfesta í þessu þrennu.  

Þetta kemur heim og saman við Giddens (1991) sem heldur því fram að neysla sé leið 

einstaklinga til þess að þróa og skapa eigin sjálfsmynd. Þar sem ferðamenn blandast 

heimamönnum þá verða báðir þessir hópar neytendur á sama markaði. Eins og Ritzer 

(1999) segir eru verslanamiðstöðvar gott dæmi um þetta en þær eru orðnar áfangastaðir 

og aðdráttarafl fyrir bæði ferðamenn og heimamenn.  Í Port Douglas er fjöldinn allur af 

kaffihúsum, krám, hótelum, veitingastöðum, verslunum og stórmörkuðum svo fátt eitt 

sé nefnt (Port Douglas Australia, 2009).  

Martin og Storr (2009) skrifuðu um Bay Street sem er aðalgöngugatan í borginni 

Nassau á Bahamaeyjum. Grein þeirra tengist vel umfjölluninni um rýmið. Á þessari 

göngugötu er urmull þjónustufyrirtækja, verslana, skemmtistaða, veitingastaða og kráa. 

Ferðamenn líta Bay Street öðrum augum en heimamenn. Í þeirra augum er gatan eins 

konar hlið að paradísareyju. Aðalhafnarbakkinn fyrir skemmtiferðaskip er við enda 

götunnar þannig að aðkoma farþeganna að eyjunni liggur um Bay Street. 

Ferðabæklingar lýsa göngugötunni sem stað til þess að kaupa minjagripi, ódýrt glingur 

og tollfrjálsan varning, skoða styttur og sögufrægar byggingar, hlusta á upprunalega 

tónlist frá eyjunum, borða upprunalegan mat og til þess að fylgjast með innfæddum eiga 

í viðskiptum og koma fram á meðan menningarhátíð þeirra Junkanoo stendur yfir. 

Göngugatan er vagga menningar á eyjunni auk þess sem hún var áður fyrr vettvangur 

pólitískra mótmæla. Á árunum í kringum 1940 voru svartir Bahamabúar í meirihluta á 

eyjunni og deildu svartir og hvítir hart um pólitíska og efnahagslega stjórn Bahamaeyja. 

Síðar voru aðrar deilur háværari í göngugötunni. Vegna þess hve erlendum 

ferðamönnum fjölgaði mikið, leit út fyrir að bæði svartir og hvítir Bahamabúar myndu 

missa rými sitt. Þessi breyting varð mest á seinnihluta 20. aldar. Svartir Bahamabúar 

tóku völdin og gatan varð fljótt ferðamannastaður. Núna er ferðaþjónusta mikilvægasta 

atvinnugrein landsins. Það er ekki síst að þakka áðurnefndri Junkanoo hátíð sem er eitt 

helsta aðdráttarafl eyjanna. Margir þættir urðu til þess að Bay Street varð fjölsóttur 
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ferðamannastaður en hátíðin skipti þar miklu máli. Hún hefur verið hluti af Bahamaískri 

menningu síðan í þrælastríðinu og auk ferðamanna dregur hún til sín allar 

þjóðfélagsstéttir eyjarskeggja. Með tilkomu hátíðarinnar urðu til búðir og 

verslanamiðstöðvar sem selja minjagripi og tollfrjálsar vörur. Við þetta myndaðist 

samkeppni á milli eigenda verslanamiðstöðvanna og heimamanna. Þessar breytingar 

gerðu það að verkum að þótt Bahamabúar eigi sér enn sinn stað og staðarsérkenni á 

göngugötunni leita þeir annað til þess að versla. 

Gatan breyttist gífurlega á 20. öld og þá sérstaklega í félagslegu og pólitísku tilliti. 

Bahamabúar litu á Bay Street sem miðpunkt borgaralegs-, félagslegs- og efnahaglegs 

lífs síns. En í lok aldarinnar var göngugatan fyrst og fremst orðin staður fyrir 

ferðamenn. Þar fengu þeir þjónustu, en gatan var hætt að vera staður þar sem þeir gátu 

upplifað það að fylgjast með lífi Bahamabúa. Innfæddir eyddu sínum tíma annars staðar. 

Með þessu vaknaði sú spurning hvort Bay Street þjónaði sínu hlutverki sem 

ferðamannastaður ef gatan hætti að vera aðalstaðurinn fyrir Bahamabúa. Svör við því 

má eflaust finna í þeim leiðum sem Bahamabúar fara í að markaðssetja göngugötuna 

sem og í frásögnum ferðamanna af  reynslu sinni á þessu rými. Höfundarnir taka fram 

að ef gatan eigi að halda áfram að vera til verði Bay Street að vera áfram bæði með rými 

fyrir innfædda og ferðamenn. Þó að Bahamabúar og ferðamenn hafi mismunandi 

tilfinningu fyrir rými á borð við Bay Street, er líklega mikið til í þessu því að það er 

auðvitað spurning hvort ánægja ferðamanna af götunni muni ekki minnka ef 

Bahamabúar hverfa þaðan.  

Það er því augljóst að heimamenn og ferðamenn leggja mismunandi skilning í rými 

það sem þeir deila með sér. Samkvæmt (Kianicka, Buchecker, Hunziker & Müller-

Böker, 2006) mótast skilningur heimamanna á rými af reynslu þeirra af þeim stað þar 

sem þeir lifa sínu daglega lífi. Hann er einnig mótaður af minningum þeirra um staðinn, 

þ.e. minningum sem ná aftur til barnæsku. Skilningur ferðamanna á rými er mótaður af 

fagurfræði og eiginleikum staðarins eins og þeir upplifa hann í sambandi við þá 

afþreyingu sem þeir stunda á staðnum. Ferðamenn hafa mun meiri félagsleg samskipti 

sín á milli á staðnum en við íbúa staðarins, sem aftur á móti hafa mun meiri samskipti 

sín á milli.  
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4.1 Samskipti heimamanna og ferðamanna  

Oakes (2005) segir að hugmyndir um heimamenn og ferðamenn verði til í athöfnum og 

samskiptum á þeim stað sem samskipti þeirra fara fram. Með þessu á hann við að 

heimamenn og ferðamenn séu að draga upp mynd hver af öðrum í ljósi eigin væntinga. 

Ef ferðamenn skeyta ekki um siði og venjur heimasamfélagsins getur það skapað 

harkalegan ágreining á milli þeirra (Fletcher, 2005). Sívaxandi fjöldi ferðamanna á 

áfangastað getur orðið til þess að samskipti heimamanna og ferðamanna fari versnandi 

og því miður er það svo að skipuleggjendur viðburða gleyma því oft að áfangastaðirnir 

eru einnig samfélög. Því er mjög mikilvægt fyrir þá að huga að því að taka þarf tillit til 

heimasamfélagsins.  Skipuleggjendurnir gera ráð fyrir heimamönnunum en taka ekki 

tillit til þeirra. Gott dæmi um þetta eru Ólympíuleikarnir sem haldnir voru í Barcelóna 

árið 1992 og sem fjallað verður nánar um hér að neðan.  

4.2 Heimamaður 

Rannsóknir í ferðamennsku hafa aðallega beinst að ferðamönnum en minna er um að 

reynt sé að skilgreina heimamanninn (Cohen, 1995).  Það getur verið 

skilgreiningaratriði hver sé heimamaður og hver ekki. Sherlock (2001) segir að það að 

vera heimamaður gæti tengst því að eiga heima á einhverjum ákveðnum stað, tilheyra 

honum og vera trúr honum og samfélaginu. Hún vill einnig meina að besti skilningurinn 

á því hvað felist í hugtakinu „heimamaður“ (e. host) sé að gera greinarmun á milli 

ferðamanna og verkamanna en heimamaðurinn gæti þá flokkast sem „ekki ferðamaður“ 

(e. not tourist). Það er algengt í rannsóknum í ferðamennsku að tala um íbúa á 

áfangastaðnum á þá leið að það bendi til heimamanna sem ákveðinnar heildar. Þegar hér 

er komið við sögu er greinarmunurinn milli „heimamanna“ (e. hosts) og „gesta“ (e. 

guests) enginn.  

Hún segir að margt fólk komi til Port Douglas í leit að vinnu og hún skoðar þann pirring 

eða þau óþægindi sem raunverulegir heimamenn urðu fyrir af „vinnufríi 

ferðamannanna“. Pirringurinn kom til af því að fólk í nálægum húsum gat ekki sofið 

vegna hávaða sem varð þegar „hinir óekta heimamenn“ héldu „White party“ en það var 

veisla sem þeir héldu til þess að skemmta sér yfir þá mánuði sem lítið var að gera. Þessu 

fylgdi ákveðinn lífstíll þar sem eiturlyf, tíska og kynferðismál réðu ríkjum. Margir 

heimamenn gátu þess í rannsókn Sherlock að þeir hefðu einmitt flutt til Port Douglas til 
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þess að flýja þennan lífstíl. Margir þeirra sem mótmæltu þessum veisluhöldum notuðu 

ferðamennsku sem helstu rökin fyrir því að stöðva þetta, en þau gæfu bænum ranga 

ímynd og stönguðust á við tilraunir til að lýsa Port Douglas sem ósnertri suðrænni 

paradís. 

Eadington og Smith (1992) benda á að þróun ferðamennsku skapi „sigurvegara“ 

(e. winners) og „tapara“ (e. losers) á meðal heimamanna, eða með öðrum orðum: 

ferðamennska geti skerpt félagslega skiptingu í heimasamfélaginu. Ein möguleg 

afleiðing af þessu er að skil myndist milli þeirra sem eru innan og þeirra sem eru fyrir 

utan þátt ferðamennskunnar.  

McNaughton (2006) fjallar um ferðamannabæ á Indlandi sem hún nefnir Pakaram. 

Bærinn var óþekkt fiskimannaþorp á árunum 1980 til 1990, en þá fóru erlendir 

ferðamenn að flykkjast þangað. Tveimur áratugum áður fór lítill hópur heimamanna af 

Ezhava ættflokknum til starfa í Singapore og við Persaflóa. Tilgangurinn var meðal 

annars sá að gera bæjarbúum kleift að taka á móti fleiri ferðamönnum. Þeir sendu síðan 

hluta af launum sínum til Pakaram til nota við uppbyggingu í heimasamfélagi sínu 

(Osella, F.  & Osella, C, 2000). Þegar erlendir ferðamenn fóru að flykkjast til bæjarins 

uppúr 1970, fóru sumar fjölskyldur að leigja þeim herbergi og aðrar breyttu híbýlum 

sínum algerlega í gistihús. Ýmsir sem ekki höfðu tök á að fá fjármagn erlendis frá, 

leigðu einnig út herbergi á heimilum sínum en héldu jafnframt áfram að nota landskika 

sinn til landbúnaðarframleiðslu. Síðan 1992 hafa bæði indverskir og tíbetskir kaupmenn 

komið til Pakaram til þess að selja handiðnaðarvörur. Heimamenn voru ekki vissir um 

það hvort þessir kaupmenn væru heimamenn eða ferðamenn. Í augum erlendra 

ferðamanna virðast þeir vera heimamenn, sem þeir í rauninni eru ekki, því að þeir eru 

þarna einungis á tímabilinu frá október/nóvember til apríl/maí. Þá fara þeir til síns 

heima og skilja lítið eftir sig í samfélagi heimamanna. Heimamenn eru almennt 

óánægðir með þetta. Í augum heimamanna eru þessir kaupmenn einfaldlega ræningar (e. 

robbers) vegna þess að þeir færi sér í nyt auðæfi og velgengni ferðamannabæjarins sem 

hafi verið byggður upp af heimamönnum (McNaughton, 2006).  

Kenna (1993) veltir þeirri spurningu fyrir sér hver sé heimamaðurinn. Rannsókn 

sína gerði hún á eyjunni Anafi sem er í gríska eyjaklasanum. Hún fjallar um heimamenn 

(e. locals), fólk sem er að koma aftur til síns heima (e. migrants) og þá sem falla utan 

þessara hópa (e. outsiders). Á árunum í kringum 1960 til 1970 var lítil sem engin 
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ferðamennska á eyjunni. Þetta stafaði af því að margir, aðallega karlmenn, fluttu til 

Aþenu í leit að vinnu. Þegar ferðamönnunum fór að fjölga sneru þeir heim, til þess 

meðal annars að taka þátt í uppbyggingu í ferðamennsku. Við það urðu mörkin óskýr 

milli þess hver væri raunverulega heimamaður og hver ekki og því er oft erfitt fyrir 

rannsakendur að gera greinarmun þarna á milli.   

Í viðburðaferðamennsku þarf að hafa í huga hver aðkoma heimamanns er. 

Samkvæmt því sem Knight (1996) segir er heimamaður sá sem veitir ferðamönnum 

skjól eða afþreyingu. Notkun hugtaksins „heimamanns“ (e. host) setur í sama hóp fólk 

sem hefur mismunandi tengingar við gesti. Hugtakið gerir ekki greinarmun á þeim sem 

hafa beint samband við eða hafa beinan hagnað af ferðamönnum og þeim sem hafa ekki 

beina tengingu við ferðamennina. Þessi aðgreining á þó við á stöðum þar sem orðið 

hefur ör vöxtur og hagsæld í ferðamennsku. Aðkoma bæjaryfirvalda að skipulagningu 

stórviðburða er mikil samkvæmt (Roche, 1994). Þetta leiðir til þess að almennir 

heimamenn koma lítið að tillögum um það hvernig skipulagningu slíkra viðburða skuli 

háttað. Því er mjög mikilvægt að bæði þeir sem standa að skipulagningunni sem og 

almennir heimamenn séu á eitt sáttir hvað varðar skipulagningu viðburða. Zhou og Ap 

(2009) fjalla um það í grein sinni að þeir sem sjái um fjármögnun á svona viðburði sjái 

til dæmis Ólympíuleikana sem risastóran viðburð, aðdráttarafl fyrir ferðamenn, 

markaðstækifæri, hvata fyrir þróun og endurnýjun í þéttbýli, ímyndarsköpun fyrir 

svæðið, innblástur fyrir ungmenni og afl fyrir heimsfrið.  

Viðburðir af þessari stærð hafa einnig neikvæðar afleiðingar fyrir heimasamfélögin en 

þar má til dæmis nefna Ólympíuleikana sem haldnir voru árið 1992 í Barcelóna. Áður 

en þeir voru haldnir þurftu um 600 fjölskyldur að flytja búferlum vegna þeirra. Þær 

bjuggu á þeim svæðum sem ætluð voru undir hin ýmsu mannvirki tengdum leikunum. 

Íbúarnir fengu bætur fyrir flutningana en ýmsu var þó ábótavant varðandi þetta. Það 

voru til dæmis engin samskipti höfð við íbúana í byrjun og samningar vegna bótanna 

voru gerðir síðar, en á einstaklingsgrundvelli. Skoðun heimamanna var sú að þeir sem 

stóðu að skipulagningunni væru ákveðnir í því að þeir þyrftu ekki á þátttöku 

samfélagsins að halda.  

Afleiðingin af þessu var einnig sú að hópar klofnuðu og það dró úr mætti þeirra hópa 

sem þetta snerti, en samkvæmt talsmönnum hópanna hefði verið betra ef samningar 

hefðu verið sanngjarnari og tekið tillit til allra (COHRE, 2007). 
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 Aðalatriðið varðandi þetta er að fjöldi ferðamanna kemur á stóra viðburði og 

heimamenn hafa mismunandi hag og aðkomu að viðburðum. Á Akureyri eyða 

ferðamenn meiri peningum á hátíðinni en á öðrum tímum. Hátíðin stuðlar einnig að því 

að unglingum sé haldið í heimabyggð. Hún á einnig margt sameiginlegt varðandi 

jákvæð félags- og menningarleg áhrif Ólympíuleikanna sem komið var hér inn á að 

ofanverðu.  

Ferðamenn á Akureyri deila rýmum á ákveðinn hátt með heimamönnunum. 

Ferðamennirnir fara á sömu kaffihúsin, á sömu veitingastaðina og að mörgu leyti í sömu 

búðirnar og heimamenn. Eins blandast þessir hópar í göngugötunni. Því er oft erfitt að 

greina þar á milli hverjir eru ferðamenn og hverjir heimamenn. 

Hátíðin hefur þó líka haft neikvæð félags- og menningarleg áhrif á heimamenn. Á 

Akureyri voru það Vinir Akureyrar sem eru hagsmunasamtök veitingahúsaaðila í 

bænum sem komu að skipulagningu hátíðarinnar „Halló Akureyri“. Á þeim tíma var 

litið á íbúana við tjaldsvæðið við Þórunnarstrætið eins og þeir hefðu engan áhuga á að fá 

ferðamenn til bæjarins. Eins þurftu þeir að tína rusl úr görðum sínum og krakkar úr 

Vinnuskóla bæjarins voru látnir um það að þrífa tjaldsvæðið við Þórunnarstrætið. 

Jafnvel var sagt við íbúana að þeir ættu að bera kostnaðinn af hátíðarhöldunum ef að 

þeim væri ekki lokið fyrir miðnætti. Íbúunum fannst skipuleggjendur hátíðarinnar 

„Halló Akureyri“ oft sleppa tiltölulega létt frá hlutunum. Hátíðin heitir nú „Ein með 

öllu og allt undir“. Nýir aðilar voru fengnir til þess að skipuleggja hana og hefur hátíðin 

þróast til betri vegar. 

 

 

 



14 

5 Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð þeirri og 

gagnaöflun sem valdar voru. Fjallað verður um þátttakendur og að lokum um greiningu 

gagnanna.  

5.1 Eigindlegar rannsóknir 

Það eru til tvær mismunandi rannsóknaraðferðir við það að rannsaka fyrirbæri, en þær 

eru megindlegar og eigindlegar aðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa gengið 

undir ýmsum nöfnum á ensku, en þær eru oftast nefndar „Qualitative research 

methods“ (Taylor & Bogdan, 1984). Rannveig Traustadóttir (1993) telur þessar 

rannsóknaraðferðir nýtast vel í rannsóknum sem beinast að því að öðlast heildstæða 

mynd af lífi og aðstæðum fólks og til  þess að afla þekkingar á því hvaða skilning og 

merkingu fólk leggur í líf sitt og athafnir. Áherslan er lögð á að öðlast dýpri skilning á 

lífi og aðstæðum færri einstaklinga fremur en að fá tölfræðilegt yfirlit yfir það svið sem 

á að rannsaka. 

5.2 Gagnaöflun 

Rannsóknavinna mín fór fram á Akureyri dagana 1. – 5. mars 2010. Við gagnaöflun 

ákvað ég að leita til fólks sem hefur komið að skipulagningu bæjarhátíðarinnar „Einnar 

með öllu og allt undir“ áður „Halló Akureyri“. Þeir sem stóðu að skipulagningunni 

voru fimm talsins. Auk þess ákvað ég að taka viðtöl við tvo íbúa við tjaldsvæðið við 

Þórunnarstræti og fá þeirra sýn á hátíðina. Ég fékk tölvupóstfang hjá tengilið Háskóla 

Íslands á Akureyri, Edward Huijbens og aðstoðaði hann mig við að komast í samband 

við þá sem standa að skipulagningunni. Einn þeirra benti mér svo á íbúa við tjaldsvæðið 

við Þórunnarstræti. Viðtölin undirbjó ég þannig að ég setti saman spurningalista með 

ýmsum atriðum sem tengdust rannsóknarspurningunni. Ég tók sjö opin 

einstaklingsviðtöl á diktafón. Lengd viðtalanna var 20 - 67 mínútur. Fyrsta viðtalið var 

tekið að morgni 1. mars á Farfuglaheimilinu Stórholti, en hin viðtölin fóru fram á 
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vinnustöðum viðmælendanna. Viðtölin voru síðan nákvæmlega afrituð. Í heildina voru 

gögnin 117 blaðsíður. 

5.3 Þátttakendur  

Í þessari ritgerð hef ég gætt þess að ekki komi fram upplýsingar sem gera viðmælendur 

mína þekkjanlega, auk þess sem nöfnum þeirra hefur verið breytt. Viðmælendur mína 

nefni ég: Jóhannes, Ingólf, Sigríði, Jón, Lárus, Guðjón og Kristin. Þátttakendur í 

rannsókninni komu að hátíðinni með tvenns konar hætti. Fimm þeirra hafa komið að 

skipulagningu hátíðarinnar en þeir tveir síðastnefndu eru íbúar við tjaldsvæðið við 

Þórunnarstræti.  

5.4 Gagnagreining 

Úrvinnsla og greining gagnanna fór þannig fram að ég las öll gögnin og dró fram þau 

meginþemu sem þar var að finna. Hluti gagnagreiningarinnar var að skrifa niður eigin 

hugleiðingar og athugasemdir og reyndist það mér vel við gerð ritgerðarinnar. Á meðan 

ég greindi gögnin, notaðist ég við svokallaða kóðun eða lyklun. Kóðun er fyrsta skrefið 

í því að fá tilfinningu fyrir gögnunum og markmiðið er að byrja að einbeita sér að 

hugsanlegri þýðingu gagnanna. Kóðunin skiptist í tvennt, þ.e. opna kóðun og markvissa 

kóðun. Í opinni kóðun er unnið vel með gögnin. Þau eru lesin línu fyrir línu og leituð 

uppi þemu og kóðunarflokkar sem gætu reynst áhugaverð. Með opinni kóðun er hægt að 

sjá ákveðið mynstur í gögnunum. Markviss kóðun gengur einnig út á það að lesa gögnin 

vandlega yfir, en í henni er verið að einbeita sér að þeim lykilþemum sem voru greind 

við opna kóðun. Að lokinni kóðun eru svo greiningarblöð skrifuð. Að skrifa 

greiningarblöð hjálpar rannsakandanum að móta hugsanir sínar. Það er mikilvægt að 

hugsa um greiningarblöð sem bréf eða nótur fyrir sjálfan rannsakandann til þess að 

aðstoða hann við það að greina gögnin (Esterberg, 2002). Fyrir þessa ritgerð ákvað ég 

að notast við opna kóðun.  
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6 Staðreyndir um Akureyri 

Árið 1562 er Akureyrar fyrst getið og 216 árum síðar, eða 1778, reis þar fyrsta 

íbúðarhúsið.  Einungis átta árum síðar varð bærinn kaupstaður að undirlagi Kristjáns 7. 

Danakonungs sem hafði mikinn hug á því að efla hag landsins. Íbúar Akureyrar voru 

aðeins tólf talsins á þessum tíma. Þetta varð þó ekki til þess að vaxtarkippur hlypi í 

kaupstaðinn og árið 1836 missti Akureyri kaupstaðarnafnbótina. Hana fékk bærinn ekki 

aftur fyrr en árið 1862. Nafnið Akureyri er dregið af kornakri sem menn telja að hafi 

verið í einu gilja bæjarins. Á seinni hluta 19. aldar tóku eyfirskir bændur sig til og 

stofnuðu samtök til að bæta stöðu sína gagnvart dönskum kaupmönnum sem sóttust eftir 

kjöti og ullarvöru. Með þessu varð til Kaupfélag Eyfirðinga (KEA) sem setti mark sitt á 

uppbyggingu bæjarins alla 20. öldina (Jón Hjaltason, 1990).  

 

 

Mynd 1. Úr Sögu Akureyrar 

Heimild: Jón Hjaltason, 1990. 

Nú nær bæjarland Akureyrar yfir 125 ferkílómetra. Hrísey sameinaðist 

Akureyrarkaupstað árið 2004, en 1. desember árið 2005 voru íbúar eyjarinnar 174 

talsins. Grímsey sameinaðist svo sveitarfélaginu árið 2009 en 1. desember sama ár var 

íbúafjöldi í eynni 89 manns. Íbúafjöldi Akureyrar var 1. desember árið 2009 orðinn 

17.563. Til samanburðar má geta þess að gistinætur á tjaldsvæðum Akureyrar eru árlega 

um 20.000 talsins (Akureyrarbær, 2010a). Mynd 2 hér að neðan sýnir 

mannfjöldaþróunina á árunum 1950 til 2009 (Akureyrarbær, 2010b).  
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Mynd 2. Fólksfjöldi á Akureyri 1. desember ár hvert 

Heimild: Akureyrarbær, 2010b. 

Bærinn er langfjölmennasta sveitarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Hann er 

miðstöð athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland. Ár hvert heimsækjir fjöldi fólks 

Akureyri enda er bærinn vinsæll ferðamannastaður og ferðaþjónusta skipar þar sífellt 

stærri sess. Margir staðir sem tengjast ferðamennsku eru á Akureyri og má þar m.a. 

nefna staði sem sjást á myndum 3, 4, 5 og 6 hér að neðan. Þetta eru tjaldsvæðin við 

Þórunnarstræti og Hamra, göngugatan, Kjarnaskógur, Akureyrarkirkja, Innbærinn, 

Lystigarðurinn og Sundlaug Akureyrar. Auk þessa má nefna að frá bænum er stutt í 

helstu náttúruperlur landsins, eins og Hrísey, Grímsey, Gásir við Eyjafjörð, 

Krossanesborgir og Súlur sem er bæjarfjall Akureyringa (Akureyrarstofa, á.á.a).  

 

 

Mynd 3. Kort af Akureyri 

Heimild: Akureyrarstofa, á.á.b.  
 

Hamrar 

 Kjarni 

Þórunnarstræti 

Göngugata 
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Eins og sést á mynd 3 að ofan og mynd 4 hér að neðan er tjaldsvæðið við Þórunnarstræti 

í miðjum bænum. Vegna þessarar staðsetningar er það mjög eftirsóknarverður 

áningarstaður bæði fyrir íslenska ferðamenn og erlenda. Tjaldsvæðið er í göngufæri frá 

nánast allri þjónustu, auk þess sem Sundlaug Akureyrar og kjörbúðin Strax við 

Byggðaveginn eru því sem næst inni á svæðinu. Tjaldsvæðið er opnað í síðasta lagi 15. 

júní og haft opið a.m.k. fram til 1. september ár hvert. Stundum er það haft opið fram 

undir miðjan september. Tjaldverðir eru starfandi allan opnunartímann og veita þeir 

upplýsingar um allt sem varða tjaldsvæðið og umgengni þar. Á tjaldsvæðinu eru tólf 

salerni, aðgangur að fjórum sturtum, heitt og kalt vatn, símasjálfsali, þvottavél og 

þurrkari auk þess sem aðgengi er að rafmagni á bílastæðum norðan við tjaldsvæðið.  

Skátarnir sáu um tjaldsvæðið árið 1998 en þá var það minnkað og hluti þess tekinn 

undir sundlaugargarð. Með þessum breytingum varð tjaldsvæðið of lítið til að rúma alla 

þá ferðamenn sem sækja Akureyringa heim á hverju sumri og því var farið í það að 

byggja upp nýtt tjaldsvæði að Hömrum. 

 

 
Mynd 4. Tjaldsvæðið við Þórunnarstræti 

Heimild: Útilífsmiðstöðin Hamrar, á.á. 

 

Tjaldsvæðið að Hömrum (sjá mynd 5 hér að neðan) er um 5 kílómetra frá miðbæ 

Akureyrar. Það er eitt stærsta tjaldsvæði landsins, um 7 hektarar að flatarmáli. 

Tjaldsvæðið er fjölbreytt útivistar- og athafnasvæði þar sem lögð er áhersla á 

umhverfismál, ferðamál og almenna útivist með þarfir bæði almennings og 

skátahreyfingarinnar í huga. Á tjaldsvæðinu er mjög góð aðstaða fyrir ferðafólk. Þar eru 

salerni á 8 stöðum, snyrtiaðstöðugámar, sturtur, þvottavél, þurrkari, sími og rafmagn.  

Tjaldverðir veita allar upplýsingar um tjaldsvæðið ásamt því að sinna ýmsum öðrum 

verkefnum eins og þrifum. Tjaldsvæðið er þegar orðið vinsæll viðkomustaður 

fjölmargra ferðamanna sem leggja leið sína til bæjarins. Bæði er um að ræða tjaldgesti 

sem gista á tjaldsvæðinu og aðra ferðamenn sem vilja njóta útivistar í fallegu umhverfi. 
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Staðsetning tjaldsvæðisins gerir það að vænlegum kosti þegar fjölskyldur vilja njóta 

útivistar. Það afmarkast af klettabelti ofantil og er í skjóli Kjarnaskógar að sunnan.  

Ekki eru til nákvæmar tölur yfir fjölda ferðamanna sem nýta sér útivistarsvæðin, en 

sumarið 2003 voru gistinætur á tjaldsvæðinu að Hömrum um 12.000. Á báðum 

tjaldsvæðunum gilda ákveðnar umgengnisreglur sem ferðamönnum ber skylda til að 

virða.  

 

 
Mynd 5. Tjaldsvæðið við Hamra 

Heimild: Útilífsmiðstöðin Hamrar, á.á. 

 

Árið 1981 var gert nýtt skipulag varðandi miðbæinn á Akureyri en það gamla hafði 

verið í gildi frá árinu 1926. Einn þáttur í nýja skipulaginu var gerð göngugötunnar á 

Akureyri sem átti að ná frá Hafnarstræti norðan Kaupvangsstrætis, Ráðhústorgs að 

Geislagötu og norður að Búnaðarbanka. Í fyrsta áfanga var gerð göngugata í 

Hafnarstræti frá Ráðhústorginu og að Kaupvangsstræti en framkvæmdir við það hófust 

haustið 1981. Að sögn Finns Birgissonar skipulagsstjóra Akureyrarbæjar felst í orðinu 

„göngugata“ að hún sé „rými milli húsaraða, þar sem fótgangandi umferð hefur 

forgang“. (Göngugata skapar betri ..., 1982, 13. 

nóvember).  Haustið 1983 var lokið við gerð 

göngugötunnar (Hundrað þúsund steinar ..., 1983, 

24. ágúst).  

Í dag er þarna að finna flesta þá þjónustu sem 

Akureyringar og ferðamenn þurfa á að halda og má 

þar meðal annars nefna verslanir, veitingahús, hótel, 

gistiheimili, söfn og skemmtistaði. Því má segja að 

á sumrin sé miðbær Akureyrar iðandi af lífi eins og 

sjá má á mynd 6 hér til hliðar.   

Mynd 6. Göngugatan á Akureyri 

Heimild: Akureyrarstofa, á.á.a 
 



20 

Tjaldsvæðin og göngugatan eru aðal- rannsóknarsvæði þessarar ritgerðar því þau 

eru helst í umræðunni í tengslum bæjarhátíðina og við það hvernig heimamenn og 

ferðamenn deila með sér Akureyrarbæ. Það kom fram hjá viðmælendum 

rannsóknarinnar að þetta séu þau svæði sem mest er fjallað um í tengslum við útihátíðir 

á Akureyri.  



21 

7 Saga hátíðarinnar „Einnar með öllu 

og allt undir“  

Sögu bæjarhátíðarinnar er hægt að rekja til ársins 1978 þegar fyrsta stóra útihátíðin það 

ár var haldin á Melgerðismelum í Eyjafirði á vegum Ungmennasambands Eyjafjarðar 

(sjá mynd 7 hér að neðan). Þetta var heljarmikil fjölskylduskemmtun sem haldin var 

dagana 30. júní til 2. júlí og hlaut nafnið „Ein með öllu“. Nafnið benti til þess að stefnt 

væri að fjölbreyttri samkomu á Melgerðismelunum enda kom þangað fjöldi 

skemmtikrafta og allir áttu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Á hátíðinni var boðið 

upp á hljómsveitir eins og Brunaliðið, Mannakorn og hljómsveitina Hver. Baldur 

Brjánsson kom þar fram, Ruth Reginalds, Halli og Laddi og Bjarki Tryggvason. 

Dagskráin stóð frá klukkan tíu á morgnana til tvö eftir miðnætti þegar dansleikjum lauk. 

Þar með var þó ekki allt búið því mælt var með því við gesti hátíðarinnar að þeir settust 

í hring við varðeld og skemmtu sér með starfsfólki og skemmtikröftum hennar.  

Áfengisbann var ekki á mótssvæðinu en reynt var eftir fremsta megni að hafa reglu á 

hlutunum. 

 
Mynd 7. Útisamkoma ársins 1978, Ein með öllu 30. júní - 2. júlí.  

Heimild: Dagblaðið 10. júní 1978.  

Sérstakar fjölskyldubúðir voru starfræktar á hátíðinni þar sem fólk gat verið í hæfilegri 

fjarlægð frá skarkalanum. Á þessum tíma var óvanalegt að hafa stórar útihátíðir um 

mánaðarmótin júní/júlí en áður hafði Ungmennasambandið haldið skemmtanir í 

Vaglaskógi í samstarfi við önnur félagasamtök í Vaglaskógi. Eftir að hætt var að halda 

þær varð lítið um útiskemmtanahald í Eyjafirði (Fyrsta stóra útiskemmtunin..., 1978, 10. 

júní).  
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Á árunum 1993 til 1994 hófust hátíðarhöld á Akureyri um Verslunarmannahelgina. 

Viðmælandi orðar það svo að „Halló Akureyri“ hafi verið mikil hátíð á árunum í 

kringum 1993 og svo tók „Ein með öllu“ yfir og var í ákveðnu formi fram undir lok 

fyrsta áratugar 21. aldar þegar hin nýja „Ein með öllu og allt undir“ tók yfir. Fram til 

ársins 1993 var Akureyri „dauður bær“ að sögn Braga V. Bergmanns (2008). Það var 

jafnvel svo að ferðamenn komu að lokuðum dyrum veitingastaða, hótela og 

skemmtistaða. Því urðu þeir að leita annað eftir skemmtun og þjónustu. Athafnamenn 

tóku þá til sinna mála og efndu til hátíðarhalda um Verslunarmannahelgina árið 1994 

undir heitinu „Halló Akureyri“ en árið 1999 var sú hátíð blásin af. Að margra mati var 

ein alversta Verslunarmannahelgin í sögu Akureyrar árið 2000 þegar engin skipulögð 

hátíðarhöld voru í bænum. Yngra fólk fjölmennti samt sem áður til Akureyrar til þess að 

taka þátt í „djamminu“ á öldurhúsum bæjarins. Árið eftir var áhugamannafélagið Vinir 

Akureyrar stofnað. Á árunum 2001 til 2008 skipulagði félagið fjölskylduhátíðina „Eina 

með öllu“. Markmið félagsins var að auka ferðamannastraum til Akureyrar, laða fólk til 

bæjarins þessa mestu ferðahelgi ársins og freista þess að halda akureyrskum unglingum 

í bænum á meðan á hátíðinni stæði. Margt er það sem Vinir Akureyrar komu til leiðar á 

þessum sjö árum. Þeir auglýstu 18 ára aldurstakmark á tjaldsvæðin fyrstir hátíðarhaldara 

á Íslandi, þeir óskuðu eftir samstarfi við Aflið sem eru systursamtök Stígamóta, 

Vímulausa æsku, Foreldravaktina, Lionsklúbbinn Hæng, Karladeild Feministafélagsins 

o.fl. um það að standa vaktir á hátíðinni. Þeir leituðu eftir samstarfi við fjölmörg önnur 

félagasamtök á Akureyri um aðkomu að hátíðinni. Þeir skipulögðu fjölskylduvæna 

dagskrá frá morgni til kvölds alla hátíðardagana. Þeir kostuðu flutning á bresku tívolíi til 

Akureyrar um Verslunarmannahelgina 2004 til 2007, skipulögðu dansleiki fyrir 

unglinga á aldrinum 16 til 18 ára undir strangri gæslu og sáu til þess að strætisvagnar 

flyttu ungmennin rakleitt heim að skemmtun lokinni.  

Árið 2003 birtist grein í Morgunblaðinu undir yfirskriftinni „Höfðað var um of til 

annarra en fjölskyldufólks“ og var þá átt við hátíðina „Eina með öllu“. Í kjölfar 

nýafstaðinnar Verslunarmannahelgar það árið, tók bæjarráð Akureyrar þá ákvörðun að 

meta hvernig til hafi tekist með framkvæmd hátíðarinnar og var leitað álits þeirra sem 

komu að framkvæmd hennar með einum eða öðrum hætti.  
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Í bókun ráðsins kemur fram að Akureyrarbær hafi mótað stefnu í fjölskyldu 

og forvarnarmálum. Í þeirri stefnu sé mikil áhersla lögð á að gera allar 

kringumstæður sem hagstæðastar fyrir börn og unglinga og uppalendur 

þeirra. Af þeim sökum hafi bæjaryfirvöld lagst gegn hátíðum á borð við 

„Halló Akureyri“ en ákveðið að styðja fjölskylduskemmtanir í staðinn. 

(Bæjarráð Akureyrar um hátíðina „Eina með öllu“, 2003, 29. ágúst). 

 

Árið 2004 var ein fjölmennasta útihátíð á landinu haldin á Akureyri en þá voru um 16 

þúsund manns þar samankomnir. Ákveðið var að forsjárlaus ungmenni undir 18 ára 

aldri fengju hvorki aðgang að tjaldsvæðum bæjarins né tjaldsvæðum í nágrenni 

Akureyrar. Árið 2005 var búið að girða af tjaldsvæðið við Þórunnarstræti og ákveðið 

var að hafa þar einungis tjaldvagna, hjól- og fellihýsi þessa mestu ferðahelgi ársins. Þeir 

sem vildu gista í tjöldum þurftu að snúa sér til tjaldsvæðisins að Hömrum 

(Fjölskylduhátíðin Ein með öllu á Akureyri: Hertar aðgerðir gegn ólátum, 2005, 6. júlí).  

Rétt fyrir Verslunarmannahelgina 2007 ákváðu bæjaryfirvöld á Akureyri að hækka 

aldurstakmörkin á tjaldsvæðunum í bænum upp í 23 ár. Þar með fengu gestir á aldrinum 

18 til 23 ára ekki aðgang að þeim. Þessi aðgerð vakti gríðarlega hörð viðbrögð en 

ástæðan fyrir henni var að boðið hafði verið upp á ungmennatjaldsvæði árin 2004, 2005 

og 2006 og reynslan af þeim þótti ekki hafa verið góð (Framkvæmdastjóri „Einnar með 

öllu“..., 2007, 2. ágúst).  

Árið 2008 urðu straumhvörf hvað varðar skipulagningu hátíðarinnar en þá stóð til að 

„umturna“ henni. Fengnir voru nýir aðilar til þess að stýra hátíðinni og nafninu var 

breytt í „Fjölskylduhátíðin Ein með öllu og allt undir“. Þess má til gamans geta að 

orðalagið „allt undir“ þýðir að þegar Akureyringar kaupa sér pylsu, láta þeir setja allt 

meðlætið undir hana (Haukur Johnson, 2008). Að lokinni hátíðinni þetta ár var sagt að 

hún hefði verið besta Verslunarmannahelgarhátíðin um árabil. Enda gekk allt vel þetta 

árið. Erfitt reyndist að slá tölu á það hversu margir lögðu leið sína norður, en þúsundir 

brosandi andlita voru talin í staðinn (Kristín Ýr Gunnarsdóttir, 2008).  



24 

8 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru settar fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar en við greiningu á 

gögnunum varð ljóst að þær skiptust í þrjá flokka: Áhrif ferðamennsku, 

viðburðaferðamennska og rými ferðamennsku. 

Við lestur gagnanna er augljóst að viðmælendur mínir voru í raun að fjalla um tvær 

ólíkar hátíðir því yfirbragð hátíðarinnar breyttist verulega þegar skipt var um 

stjórnendur árið 2008. Þá tók við hátíðinni meðal annarra kona sem ég kýs að kalla 

Sigríði. Kristinn, sem er íbúi við tjaldsvæðið við Þórunnarstræti hafði til dæmis ekkert 

nema gott um hátíðina að segja. „Ég held að það sé bara mjög mikil og almenn ánægja 

með hátíðina hérna í bænum síðustu tvö árin“. Frá árinu 2008 hefur þetta „verið alveg 

yndislegt og skemmtilegt“, sagði hann. 

 

8.1 Áhrif ferðamennsku 

Áhrif ferðamennsku geta verið mikil þegar um er að ræða viðburðaferðamennsku. Hér 

verður komið inn á þau jákvæðu og neikvæðu félags- og menningarlegu áhrif sem 

heimamenn urðu fyrir af völdum hátíðarinnar. Almennt má segja að þau hafi verið 

frekar neikvæð á árunum 1993 til 2008. Frá árinu 2008 hefur orðið breyting til batnaðar 

og áhrifin orðið jákvæðari. 

Þegar breytingar voru gerðar á hátíðarhöldunum árið 2008 hafði hátíðin verið 

nokkurn veginn eins frá árinu 1993. Þann tíma hafði mikið verið um unglingafyllerí, 

eiturlyfjaneyslu og nauðganir. Akureyringar voru orðnir þreyttir á þessu og því ákváðu 

bæjaryfirvöld að breyta skipulaginu. Árið 2008 var Sigríður fengin til þess að stýra 

hátíðinni ásamt fleirum og nafninu var breytt í „Eina með öllu og allt undir“. Unnið var 

að því að breyta áherslum, gera hátíðina fjölskylduvænni og laða fleira fjölskyldufólk að 

bænum. Flestir viðmælendur mínir voru mjög ánægðir með þessar breytingar. Áður 

höfðu þeir ekki alltaf verið hrifnir af gestum hátíðanna. Þegar Jón, sem hefur komið að 

skipulagningu hátíðarinnar, var spurður að því hvort þeir gestir sem kæmu á 

útihátíðarnar bæru virðingu fyrir heimamönnum sagði hann að Íslendingar væru 
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almennt sóðar. Kristinn sagðist hafa séð með eigin augum hvers konar samkoma það 

hafi verið sem þarna fór fram áður en hátíðinni var breytt og sér hafi ekki líkað það sem 

hann sá. Fjöldinn allur af mjög ungum krökkum hafi tjaldað á tjaldsvæðinu. Þeir hafi 

verið einir og eftirlitslausir og þeir sem sáu um löggæsluna á tjaldsvæðinu hafi ekki 

ráðið við neitt. Krakkarnir voru með partý inni í garðinum hjá Kristni og fjölskyldu 

hans. „Það voru settir þarna upp stólar og borð og þar sátu krakkar og drukku bjór og 

skemmtu sér. Við gátum ekki sofið“, sagði hann.  

Ákvörðun bæjaryfirvalda um hækkun aldurstakmarkanna á tjaldsvæðin í bænum á 

tjaldsvæðin um Verslunarmannahelgina árið 2007 var tekin vegna slæmrar hegðunar og 

umgengni hátíðargesta árin á undan. Ákvörðunin vakti gríðarlega hörð viðbrögð meðal 

landsmanna. Aðgerðin var hörð og skýr skilaboð gefin um það að Akureyringar vildu 

ekki hafa sukkhelgi þar sem drukkin ungmenni væru á ferð um miðbæinn strax klukkan 

þrjú á föstudeginum. „Það var mjög gagnrýnt að gera þetta og sumum fannst það meira 

að segja dónalegt“, sagði Sigríður, „en það leiddi af sér ofsalega góða hluti“. Jón tók 

fram að fyrsta tillagan í þessari umræðu hefði verið 25 ára aldurstakmark en „lendingin 

var 23ja ára og þetta er náttúrulega algjörlega handahófskennt“.  Jón segir að ekki sé 

hægt að kenna fólki á aldrinum 18 til 23 ára algjörlega um ástandið. Þeir sem hafi 

starfað við skipulagninguna hafi einfaldlega spurt: „Hvernig í ósköpunum áttum við að 

koma þeim skilaboðum á framfæri að við gætum ekki liðið þetta“? Af svörum 

viðmælenda minna má greina að mikil vitleysa hafi ríkt á hátíðinni á árunum á undan og 

Jón segir að þessi skýru skilaboð „hafi ýtt af stað umræðu varðandi þessar bæjarhátíðir 

um landið og komið af stað svolitlum áhuga á að reyna að hugsa aðeins öðruvísi um 

þetta“. Þeir sem stóðu í skipulagningunni ákváðu að þeir „ætluðu að breyta ástandinu, 

reyna að snúa þessu við“. Sigríður og Jón voru sem sagt sammála um að aðgerðin hafi 

verið hörð en skilaboðin sem henni fylgdu hafi skilað sér út í samfélagið. 

Guðjón, sem einnig er íbúi við tjaldsvæðið við Þórunnarstræti, segir að hann hafi ekki 

þurft að breyta sínum högum meðan á hátíðinni stóð. Því hafi eiginlega verið öfugt 

farið.  „Maður vill eiginlega helst vera heima þegar þetta er í gangi“. Hann hélt sig líka 

heima.   Á meðan engin stjórnun var á því hverjir mættu koma á tjaldsvæðið við 

Þórunnarstræti taldi hann sig þurfa að passa upp á heimili sitt. Kristinn sagði að hann og 

hans fjölskylda hefðu þurft að breyta sínum högum meðan á hátíðinni stóð. Fjölskyldan 

hafi reynt að fara úr bænum en hann hafi aðeins farið að heiman sökum vinnu sinnar og 
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þá með hálfum huga. Þau hafi verið hrædd um eigur sínar. Hann sagði að það hafi verið 

eins og fjölskyldan væri í stofufangelsi.  

Við lestur gagnanna kom í ljós að flestir viðmælendur mínir voru sammála um að 

umgengni hafi verið slæm. Segja má að það hafi ríkt mikið virðingarleysi á 

tjaldsvæðunum og meðal annars var sagt að gestir hafi ekið um eins og vitleysingar. Að 

sögn Jóhannesar, sem hefur komið að skipulagningunni, var aksturinn eitt aðalmálið 

sem tjaldverðir þurftu að kljást við. Jón tjáði mér að sér hafi fundist „þetta nú ekkert 

sérlega smekkleg skemmtun sem þarna fór fram“. Honum fannst þetta „bara frekar 

ógeðslegt“. Björgunarsveitin sem hann var í þurfti meðal annars að hreinsa salernin á 

hálftíma fresti. Guðjón segir að fólk sem fari á útihátíðir um Verslunarmannahelgina 

gangi almennt illa um. Kristinn nefndi að sóðaskapurinn sem fylgdi hátíðinni hafi verið 

„alveg gegndarlaus“. Þetta vakti athygli fréttamanna sem tóku myndir af tjaldsvæðinu. 

Að sögn Kristins voru „dósir og glerbrot og ég veit ekki hvað og hvað út um allt“. Fólk 

dó áfengisdauða og „um morguninn þegar maður þurfti að staulast út í búð þurfti 

maður að klofa yfir fólk sem lá tvist og bast í runnum og svona“. Kristinn sagði að í eitt 

skiptið hafi ung stelpa bankað uppá hjá fjölskyldu hans og beðið um að fá að fara á 

salernið. Þau leyfðu henni það og hún sagði þeim að það væri biðröð í runnana. „Svona 

var ástandið að þessu leyti“. Virðingarleysið sýndi sig einnig á fleiri sviðum því 

nágranni Kristins, hjúkrunarfræðingur, vann á vöktum þessa helgi og hún gat ekkert 

sofið milli vakta. „Maður sefur ekkert“, sagði Kristinn með áherslu á síðasta orðið. Það 

segir líka heilmikið um virðingarleysið á þessum tíma að fólk þorði varla út úr húsum 

sínum að sögn Kristins. Hann flúði eitt sinn bæinn með fjölskyldu sinni en þegar þau 

snéru til baka kom í ljós að ferðamenn höfðu gengið örna sinna við húsið.  

Kristinn segir að eigur fólks hafi jafnvel verið teknar traustataki. „Þetta var þessi 

svokallaða fjölskylduhátíð“, sagði hann. Það endaði með því að íbúarnir við tjaldsvæðið 

við Þórunnarstræti gripu til aðgerða og í kjölfar þess var ákveðið var að færa 

tjaldsvæðið út á Þórssvæðið,  þangað sem íþróttafélagið Þór var með aðstöðu. „Ég held 

að þetta hafi verið í síðasta skiptið sem hátíðin var með þessum brag“. sagði Kristinn. 

Varðandi umgengnina tók hann sem dæmi að krakkar úr Vinnuskóla bæjarins hafi verið 

látnir hreinsa svæðið og þar hafi meðal annars verið að finna sprautunálar og smokka. 

Kristinn lýsir þessu sem þjóðarböli. Lárus, sem hefur komið að skipulagningu 

hátíðarinnar sem lögregluþjónn, sagði að umgengnin hefði kannski ekki alltaf verið 
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nógu góð og illa gengið um tjaldsvæðin „það virðist vera svona lenska á þessu“. 

Gæslumenn á tjaldsvæðunum löguðu þar til og Lárus sagði að gestir hafi jafnvel skilið 

eftir viðlegubúnað sem þeir hefðu keypt í Rúmfatalagernum. „Tjaldsvæðin voru býsna 

ruslaraleg, þegar fólkið var farið“ sagði Lárus. Hjá KA gerði til dæmis fjöldi fólks 

ekkert annað en að týna rusl og Skátarnir voru líka í þessu að hans sögn vegna þess að 

„ef þetta lítur vel út, verður umgengnin betri“. Miðbær Akureyrar leit mjög illa út eftir 

að gestir hátíðarinnar voru búnir að kaupa sér hamborgara, pylsur og gos. Langflestir 

gestanna hentu rusli í ruslagáma sem staðsettir voru í miðbænum en um að bil 10% 

gerðu það ekki. Eins virtist Lárusi vera þarna hópur sem einfaldlega ákvað það að rífa 

upp öll blómin úr blómakerjunum í miðbænum.  

Viðmælendur mínir eru nokkuð sammála um að það ríki ákveðið hegðunarmynstur hjá 

ferðamönnum sem koma á hátíðir sem þessar. Þegar fólk ákveði að fara í ferðalag þá sé 

eins og verið sé að taka sér frí frá fleiru en vinnu, eða eins og Jón kemst að orði „þá er 

eins og menn ákveða að taka frí frá öllu, þar á meðal siðferði og almennu velsæmi“. 

Jón telur að aldurinn 18 til 23 ára sé síður en svo verstur hvað hegðunina varðar. Sá 

hópur sem að hans mati er langerfiðastur er fullorðið fólk sem er komið á þann aldur að 

börnin eru farin að heiman, komið í góða stöðu í vinnunni og búið að borga upp öll 

húsnæðislán. Þetta fólk komi með hjólhýsin sín og fellihýsin, líti niður á gæslufólkið, 

krakkana og heimamenn. Þetta yfirbragð breyttist hinsvegar með aðkomu Sigríðar að 

hátíðinni og þegar farið var að hafa þemu. Jón sagði að fólk hafi þá ekki einungis verið 

að koma á hátíðina til þess að detta í það heldur gengu „menn inn í ákveðið þema eða 

ákveðinn pakka og ákveðna hugmynd og reyndu að hegða sér eftir því“. Áður en þessi 

breyting varð á hátíðinni, einkenndu drykkjulæti, unglingafyllerí og leiðindi hana mjög 

sagði Jón. Sigríður er á því að þeir ferðamenn sem koma á hátíðina núna hegði sér bara 

„ofsalega vel“ og séu tilbúnir til að taka þátt í því sem verið sé að gera. Hún segist vera 

afskaplega ánægð með gestina.  

Guðjón sér ákveðið hegðunarmynstur hjá fólki sem kemur á hátíðina og telur að fólk 

leyfi sér að sleppa öllum reglum hversdagslífsins en sem dæmi nefnir hann að 

tilgangurinn með áfengisdrykkjunni virðist vera að beygja þessar reglur og um 

Verslunarmannahelgina sé þetta sérstaklega áberandi. Hann telur þó að áfengisneysla 

fólks um Verslunarmannahelgar sé ekki stóra vandamálið, heldur séu það hugmynd 

Íslendinga um það hvernig sé í lagi að hegða sér um þessa helgi. Það sýnist honum eiga 
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almennt við um þær hátíðir sem haldnar séu hér á landi. Guðjón sagði að þegar fólk 

væri að fara á svona útihátíðir væri það „að fara til þess að taka þátt í ákveðnu ritúali“. 

Með þessu á hann við að algengt virðist vera að fólk fari í Rúmfatalagerinn til þess að 

kaupa sér viðlegubúnað og ef hann sé tekinn með heim aftur séu það merki um það að 

það hafi ekki verið skemmtilegt á hátíðinni. Fólk kemur á hátíðina til þess að „haga sér 

eins og vitleysingar“, segir hann. Hann tekur fram að hver helgi hafi sitt ritúal eða 

„svona eins og á Pollamótum og ámóta uppákomum yfir sumarið. Þeim fylgir til dæmis 

engu minni áfengisneysla“. Guðjón telur að hegðun gesta á hátíðinni um 

Verslunarmannahelgina skýrist ekki einungis af því að búið að sé neyta áfengis 

ótæpilega. Ef það væri skoðað hvað gestirnir væru að drekka af áfengi á tjaldsvæðunum 

um Verslunarmannahelgina annars vegar og svo á íþróttahátíðum eins og Pollamóti Þórs 

og Essómótinu heldur hann að áfengismagnið væri ekkert endilega meira um 

Verslunarmannahelgina. Að mati Guðjóns er áfengið „ákveðið merki“ um það að það sé 

skemmtun í gangi. Hann sagði að fólk hefði gert talsvert af því að henda rusli á 

bílaplanið sitt. Hann hafi gripið til þess ráðs að fara strax út og týna upp ruslið. Með því 

hefði hann komið þeim skilaboðum á framfæri að bílaplanið væri ekki hluti af 

djammsvæðinu. Guðjón sagði að þó að flestum heimamönnum líki vel við það að hafa 

svolítið líf í bænum væru menn ekki spenntir fyrir þeim gassagangi sem fylgdi 

Verslunarmannahelginni. Hann telur þó að vandamálið sé frekar íslenskt en að það sé 

bundið við Akureyri.  

Veður hefur einnig áhrif á það hvernig fólk hegðar sér. Guðjón sagði að sumarið áður en 

18 til 23 ára aldurstakmörkin voru sett á tjaldsvæðin hafi veðrið ekkert verið sérstaklega 

gott og þá urðu gestir hátíðarinnar drukknari. 

Bæði Guðjón og Kristinn tala um eiturlyfjaneyslu á hátíðinni „Halló Akureyri“ en þeir 

urðu báðir vitni að því þegar var verið að selja þar eiturlyf. Nágrannakona Kristins sá 

þegar sölumennirnir voru að koma. Kristinn telur að að þeir hafi vitað að eftirlitslausir 

krakkar væru væntanlegir og haldið að þeir gætu búið sér til nýja viðskiptavini. Á 

þessum tíma var mikil aðsókn ungra krakka í sprautunálar og að sögn Kristins hafa 

margir af þessum krökkum sagt að þeir hafi byrjað að sprauta sig á hátíðinni „Einni með 

öllu“. 

Afleiðingar hátíða geta verið mjög misjafnar og eins og áður hefur komið fram eru 

eiturlyfjaneysla og nauðganir þar á meðal. Kristinn taldi að með útihátíðum væri verið 
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að hlúa að ákveðinni ómenningu. Lárus sagði að þetta væri alveg þekkt en hann tók þó 

fram að hann hefði ekki séð þessa hluti á Akureyri en „auðvitað voru fíkniefni byrjuð í 

þessu öllu saman“.  

Guðjón segist aðallega hafa orðið fyrir vegna hávaða en það hafi líka verið slæmt að 

þrjú lítil börn hans gátu ekki verið eftirlitslaus úti á meðan hátíðin var í gangi. Hann 

nefnir einnig að það sé ekkert skemmtilegt að horfa uppá fíkniefnaneyslu og annað þess 

háttar fyrir utan gluggann hjá sér. Guðjón tók dæmi um fíkniefnaneysluna:  

 

Eitt sinn var bíl lagt fyrir framan í stæðið hjá okkur og þar voru einhverjir 

menn að eiga viðskipti við ungar stúlkur. Það var ekki greitt fyrir með 

peningum, heldur með einhverju öðru. Svona nokkuð hefur maður ekki 

neinn sérstakan áhuga á að hafa nánast í dyragættinni hjá sér. 

 

Hann sagði að fólk kvartaði auðvitað yfir hávaða í kringum tjaldsvæðin „en þó ekki í 

eins mikið og ég hefði getað ímyndað mér“. Lárusi fannst stundum vera býsna líflegt á 

tjaldsvæðunum. Að hans sögn var fólk að hringja út af margvíslegustu 

umkvörtunarefnum eins og til dæmis að verið væri að aka vélsleða um götuna, hundur 

væri laus eða ölvaður unglingur á götunni. „Ég myndi samt segja að kvartanirnar hafi 

ekki verið eins miklar og búast hefði mátt við“. Sumum hafi jafnvel fundist spennandi 

að fá svolítið líf í bæinn.  

Að mati Sigríðar ætti svona hátíð að vera fyrir fjölskyldur, brottflutta Akureyringa og 

ekki síst bæjarbúa sjálfa sem henni finnst hafa verið mjög duglegir að taka þátt í þessu 

undanfarin tvö ár. Jón er á sama máli. Honum finnst að hátíðin ætti að vera fyrir 

heimamenn, ættingja þeirra og vini. Kristinn tók það skýrt fram að það gengi ekki að 

efna til útihátíðar inni í miðjum bænum þar sem verið væri að drekka fram eftir öllum 

morgnum. Fólk þyrfti að hafa svefnfrið. „Það gengur ekki að vera með lítil börn inni í 

einhverju brjáluðu partýi þar sem búið er að kveikja í tjaldi og fólk bara situr með 

pípuna og gítarinn og syngur slagara til klukkan fimm að morgni“. En ef fólk hefði 

áhuga á þessu ætti það að gera það einhvers staðar þar sem það væri ekki að trufla aðra. 

Það sé ekki hægt að láta útihátíð geysa í görðum fólks svo sólarhringum skipti. Kristinn 

sagði að fjölmargir ferðamenn sem hafi komið að Akureyrarkirkju, einhverjum 

fjölsóttasta ferðamannastaðnum, hafi sagst aldrei ætla að koma þangað aftur vegna þess 
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hvað þeim ofbauð að sjá þar drukkin börn á fermingaraldri. Hins vegar sagði Kristinn að 

það gæti gengið mjög vel að hafa fjölskylduhátíð á Akureyri því að bærinn hefði upp á 

svo margt að bjóða fyrir barnafjölskyldur. Lárus sagði að það væri náttúrulega mörgum 

sinnum betra að senda börnin til Akureyrar en eitthvað annað ef foreldrar vildu endilega 

vera að senda börn sín í eitthvað sukk en hann tók það skýrt fram að þessi hátíð ætti að 

vera fyrir fjölskyldufólk. „Það er svona draumahátíðin okkar“, sagði hann. Upphaflega 

hafi það verið hans draumur að þetta yrði fjölskylduhátíð. „Ég vildi alltaf að það væri 

aðalstefið“. 

Viðmælendur mínir töldu hátíðina „Eina með öllu“ hafa nokkur jákvæð félagsleg 

áhrif. Sem dæmi um þetta var nefnt að með þessu móti væri hægt að halda ungmennum 

í heimabyggð. Annars færu þau langt í burtu á aðrar hátíðir. Ingólfur, sem hefur komið 

að skipulagningunni, er á þessari skoðun og segist tala þar fyrir munn margra. Guðjón 

segir að menn hafi talið að með því að halda hátíðina í bænum væru þeir að gera 

samfélaginu mikið gagn vegna þess að unglingarnir myndu þá ekki fara á svona 

útihátíðir úti í sveit þar sem erfiðara væri að fylgjast með þeim. Auk þess má nefna að 

hátíðin hefur ýmislegt jákvætt í för með sér fyrir veitingahúsaeigendur. Ferðamenn eyða 

meiri peningum en ella á meðan á hátíðinni stendur. Þessi rannsókn leiddi í ljós að 

útihátíðir geta haft jákvæð félags- og menningarleg áhrif og með breyttum áherslum í 

skipulagningu er hægt að breyta viðhorfi heimamanna til þeirra þannig að neikvæð áhrif 

hverfi í skuggann á jákvæðum áhrifum á samfélagið. Kristinn tekur það sem dæmi að 

eftir að Sigríður tók við stjórnvölinum á hátíðinni hafi hátíðin „gengið alveg rosalega 

vel“ og það hafi verið mjög gaman síðustu árin. Bragur hátíðarinnar hafi breyst.  

 

8.2 Viðburðaferðamennska 

Þegar viðburðaferðamennska á sér stað skiptir aðkoma heimamanna hvað varðar 

skipulagningu þeirra máli. Í þessum kafla kem ég inn á þetta en rannsókn mín leiddi í 

ljós að viðmælendur mínir höfðu mjög víðtæka reynslu af hátíðinni sem og störfum 

tengdum henni.  

Lárus sagði að upphaflega hafi Akureyri verið „dauður bær“ um 

Verslunarmannahelgina en fólk í bænum sem reki veitingahús eða verslanir hafi gjarnan 

viljað fá meira líf í bæinn um þessa stærstu ferðahelgi sumarsins. Lárus nefndi að 
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margir hafi komið að því að undirbúa breytingar og meðal annars talaði þetta fólk við 

hann og vildi að lögreglan kæmi að málinu. Honum fannst þetta ágæt tilbreyting því að 

hann vildi líka að bærinn yrði líflegri og skildi það vel að stjórnendur þjónustufyrirtækja 

vildu fá fleira fólk til sín. Auk þess hafi lögreglan vel getað annað meiri umferð þessa 

helgi. „Þetta var bara róleg helgi hjá okkur“, sagði hann. Síðan vatt þetta upp á sig og 

varð geysilega viðamikið. Lárus segir þó að reynsla sín af hátíðinni sé bara „nokkuð 

góð“. 

Jóhannes hefur mikla reynslu af útihátíðum. Hann sagðist vera búinn að vera í þessu 

alveg frá byrjun, frá fyrstu hátíð og fram að þeirri síðustu og þar á undan kom hann að  

bindindismótunum í Vaglaskógi og fleiri samkomum. Hann nefndi einnig að það væri 

ekki hægt að segja að sama reynslan sé af hátíðunum. Þær væru hátíðirnar gjörólíkar, 

bæði hvernig að þeim væri staðið og hver markhópurinn væri. Það var fyrir hreina 

tilviljun að Sigríður fékk tækifæri til þess að stýra hátíðinni. Hún var á leið suður til 

Reykjavíkur þegar  hringt var í hana og hún spurð hvort að hún væri til í að taka þetta 

verkefni að sér. Á leiðinni niður af Holtavörðuheiðinni hugsaði hún með sér: „Út í hvað 

er ég nú komin“? Strax í upphafi var hún viss um að hún myndi vilja gjörbreyta 

hátíðinni því að allt hefði verið komið í „dálítið mikið óefni“. Hún skrifaði niður allt 

sem hana langaði að gera og hvernig hún sæi þetta fyrir sér og það hafi nokkurn veginn 

gengið eftir. Sigríður sagði að það hafi verið galdri líkast hvernig hlutirnir hafi gengið 

strax í upphafi. Það sé ekki sjálfgert að snúa svona hátíð algjörlega á einu ári, skipta um 

markhóp, ásýnd og ímynd. Lárus sagði að með aðkomu Sigríðar að hátíðinni hafi allt 

breyst. Kominn sé annar bragur á bæinn. Menn hafi alltaf viljað fá fjölskyldur á staðinn 

og nú sé orðið meira um þær en unglingana eina.  

Jón hefur komið að hátíðinni með margvíslegum hætti. Hann hefur undanfarin ár verið í 

stjórn tjaldsvæðanna á Akureyri, hann var starfandi í björgunarsveitinni þegar hann var 

18 til 19 ára, var í skátunum og auk þess sem hann starfaði sem þjónn á veitingastaðnum 

Greifanum árið 1996. Jón starfar nú að ferðamálum auk þess sem hann kemur líka að 

þessum málum pólitískt. Þegar Jón var í björgunarsveitinni þurfti hann að hreinsa 

salerni sem voru í miðbænum en eru nú höfð á tjaldsvæðunum. Jón var  á næturvöktum 

við þetta verk og auk þess sáu hann og félagar hans um svokallaðan  „líkbíl“ sem var 

notaður við að „keyra dauðadrukkna táninga upp í Lund sem var þá heimilið okkar“, 

sagði hann.  
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Ingólfur sagði að hann hefði fengið sína reynslu af hátíðinni í gegnum fyrirtæki sitt sem 

hefði komið að henni alveg frá upphafi. Hátíðin hafi haft góð áhrif á viðskipti 

fyrirtækisins.  Guðjón og Kristinn voru sammála því að þeim fyndist fínt að 

aldurstakmörkin sem fjallað var um í kaflanum hér á undan, hefðu verið hækkuð. Það 

hafi margir uppfyllst „heilagri reiði út af þessu“, eins og Guðjón orðar það, en hann tók 

það fram að með þessari ákvörðun hefðu menn verið að senda þjóðinni ákveðin 

skilaboð um það um hvers konar skemmtun væri að ræða. Hann segir að hugmyndir 

fólks um það hvenær börn hætti að vera börn séu að breytast. Hægt sé að sjá það í 

könnunum að smám saman hafi dregið úr áfengisneyslu barna í tíunda bekk grunnskóla, 

þótt ekki dragi úr henni í framhaldsskóla. Aldurinn er sem sagt að færast upp. Af orðum 

hans má einnig draga þá ályktun að ef menn ætli að halda fjölskylduhátíð þá eigi að 

standa fast við það. Ítrekað hafi komið fyrir að öll tjaldsvæðin á Akureyri hafi nánast 

fyllst af unglingum og fjölskyldufólk hafi einfaldlega ekki komist fyrir. Um Vini 

Akureyrar segir hann: „Þeir tala um fjölskylduskemmtun en auðvitað vilja þeir fyrst og 

fremst halda karnivöl og færa þannig út mörk þess sem er leyfilegt, halda skemmtun þar 

sem hinar hefðbundnu reglur daglega lífsins gilda ekki“. 

Kristinn sagði að aldurstakmörkin hefðu verið svolítið rangtúlkuð af almenningi. 

Hugsunin var sú að fá fjölskyldufólk á tjaldsvæðin en ungmenni sem voru undir tvítugu 

máttu ekki koma ein inn á þau. Kristinn tók það fram að þegar  maður sé 18 ára og að 

fara út á land að skemmta sér, sé maður ekkert að fara að sofa klukkan tólf. Honum 

fannst þessi ákvörðun um aldurstakmörkin mjög skynsamleg og skiljanleg. Það sé rétt 

að hafa krakkana á öðrum stað en fjölskyldufólkið og varðandi þessa reglu um 

Verslunarmannahelgina segist hann styðja hana heilshugar í ljósi reynslunnar. Jón sagði 

að hér áður fyrr hefðu verið haldnir fundir þar sem allir hagsmunaaðilar voru kallaðir til: 

slökkviliðið, lögreglan og Vinir Akureyrar (samtök veitingahúsaeigenda í bænum) og 

fleiri fulltrúar sem komu þarna að, eins og frá tjaldsvæðunum og Aflinu. Á þessum 

fundum var rætt um það hvernig menn vildu skipta með sér verkum. Að sögn Jóns voru 

engir sem gátu tekið málstað gestanna ef upp kom ágreiningur á milli þeirra og þeirra 

sem sáu um skipulagninguna. Vandamál voru einungis leyst með endurgreiðslu en það 

var ekki hægt að snúa sér til einhvers til að legga fram kvörtun. Jón telur að núorðið sé 

hægt að snúa sér til Akureyrarstofu sem hefur ráðið Sigríði til þess að sinna þessu 

verkefni. Ef einhver er óánægður með hátíðina eða heildaryfirbragð hennar, snýst það 
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yfirleitt um einstaka þjónustuaðila, hvað þeir bjóða og hverjir þeir eru. Sigríður tekur 

það fram að það hafi ekki orðið neinn ágreiningur á milli gesta og þeirra sem sjá um 

hátíðina. Jóhannes segir að þeir notist við opinberar úrlausnir eins og til dæmis að hafa 

samband við lögregluna eða barnaverndaryfirvöld, Ingólfur sagði að hann myndi varla 

eftir því að fólk hefði verið ósátt við hátíðina sem slíka. „Ég man ekki eftir svoleiðis 

kvörtun“,  sagði hann. 

Lárus sagði að þetta gengi nú yfirleitt alltaf vel og hann myndi ekki eftir því að það 

hefði komið upp eitthvað vandamál, þeir leystu mál „á diplómatískan hátt“. 

Skipuleggjendur hátíðarinnar „Einnar með öllu“ hafa þurft að breyta ýmsu varðandi 

stjórnun og skipulagningu hátíðarhaldanna. Jón sagði að þurft hefði að umturna öllu, og 

það hafi verið kvíðaefni frá því lok maí og fram í júlí en þá fari málin að skýrast. Hann 

tekur það fram að kvíðinn hafi minnkað mikið eftir að skipulagningu hátíðarinnar var 

breytt með aðkomu Sigríðar.  

Lárus sagðist hafa verið búinn að vinna sem lögreglumaður á ótal útihátíðum og búinn 

að  fylgjast með framgangi mála. Hann sagðist vera alveg sannfærður um að það hafi 

engin hátíð getað toppað „Halló Akureyri“ hvað varði skipulag og aðbúnað. Á henni 

hafi verið mjög gott teymi lögreglumanna, lækna, hjúkrunarkvenna, gæslumanna frá 

tjaldsvæðunum, forvarnarfulltrúa frá Stígamótum, og björgunarsveitarmanna. Auk þess 

hafi íbúar litið eftir görðum sínum og fullvissað sig um að þar hefði enginn dáið 

áfengisdauða. Lárus ræddi samanburðinn á útihátíðinni í Húnaveri og „Halló Akureyri“ 

og nefndi sem dæmi að í Húnaveri hafi lögreglan enga aðstöðu haft til þess að sinna 

fólki ef hún þurfti þess með, en á „Halló Akureyri“ hafi allt verið til alls, ekki síst 

aðstaða fyrir ofurölva unglinga í íþróttahúsinu þar sem hægt var að hlúa að þeim. „Þetta 

var allt undirbúið á hverri einustu hátíð“, sagði hann. Auk þess hafi lögreglan haft 

aðgang að öllum barnaverndarnefndum landsins og getað náð í þær ef til þess þurfti. 

Lárus sagði að undirbúningurinn á „Halló Akureyri“ hefði verið betri heldur en á 

nokkurri annarri hátíð. Að hans sögn hefur lögreglan þurft að breyta ýmsu í 

skipulagningu hátíðarinnar. Áður fyrr voru aldurstakmörkin 16 ára inn á tjaldsvæðin 

sem þýddi að börn á aldrinum 14 til 15 ára gátu leynst inn á milli. Núna eru 18 ára 

aldurstakmörk og Lárus kvaðst ábyrgjast það að síðan þau voru tekin upp hafi ekki verið 

nein 14 ára börn á tjaldsvæðunum, nema í fylgd með fullorðnum. Þeir hafa getað lært af 

hverju ári og þeir hafa einnig getað dregið úr löggæslukostnaði vegna þess að það hefur 
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verið miklu færra fólk eftir að aldurstakmarkið breyttist. Lárus nefndi sem dæmi að það 

væru engar unglingahljómsveitir þarna til að draga að 15 til 16 ára unglinga og 

veitingahúsin vildu miklu frekar fá til sín fullorðið fólk enda mega börn ekki kaupa 

áfengi. Lárus tók það einnig fram varðandi skipulagningu hátíðarinnar „Einnar með öllu 

og allt undir“ að það væri ekki hægt að bera árin 2008 til 2010 saman við árin þar á 

undan.  

Um Verslunarmannahelgina myndast eitthvert andrúmsloft og allir eiga að skemmta sér 

vel. Lárus sagði að upphaflega hafi veitingahúsaeigendur reynt að fá sem flesta gesti, 

enda höfðu þeir fengið til sín dýrustu hljómsveitir landsins og til að standa undir þeim 

kostnaði hefðu þeir þurft góða aðsókn.  Þeir vildu því fá unglingana og auglýstu 

dansleikina sem unglingadansleiki. Samt hafi sumir nefnt unglingana „skríl“. Lárus tók 

hins vegar fram að 90% af krökkunum væru til fyrirmyndar en lögreglan þyrfti oft að 

hafa afskipti af minnihlutanum og oft væru það sömu krakkarnir „sem héldu uppi 

aukavinnukvóta lögreglunnar“.  

Þegar margir ferðamenn koma saman yfir eina helgi fara heimamenn ekki varhluta af 

óþægindum. Flestir viðmælendur mínir sem starfa við skipulagninguna hafa fengið 

kvartanir frá heimamönnum vegna þessa. „Þetta er í rauninni tjaldsvæðaumræða“, 

segir Jón um þá umræðu sem kemur upp á hverju sumri um það hvernig næsta 

Verslunarmannahelgi verði. Hann segir að það hafi komið fyrir að „Ein með öllu“ 

stemningin hafi dottið niður og menn séu áhyggjufullir „með hjartað í buxunum“ yfir 

því að þetta komi fyrir aftur, þ.e.a.s. „að menn missi dampinn í þemanu og 

stemmningunni og að veitingaaðilarnir fái að stýra þessu meira aftur. Þeir hafa 

auðvitað hagsmuni af því að selja sem mest brennivín“. Jón tekur það einnig fram að 

þessi viðburður sé „auðvitað ekkert annað en algjör hátíð fyrir veitingamenn“. 

Lárus sagði að fólk hafi talað við þá þegar það teldi sig hafa orðið fyrir einhverjum 

óþægindum af völdum hátíðarinnar, en hann sagði að þeir hafi sagt við fólk að þeir réðu 

ekki þessum hlutum. Hann sagðist telja að það yrði miklu verra ástand á næturnar ef 

engin hátíð væri og ekkert skipulag. Akureyrarbær myndi samt sem áður fyllast af fólki 

og lögreglan væri minna undir það búin ef ekkert skipulag væri til staðar. Ingólfur, sem 

einnig hefur komið að skipulagningunni, tók það fram að þeir hefðu fengið gagnrýni 

bæði opinberlega og í tölvupóstum, en með bættu eftirliti og bættri löggæslu hafi þau 

mál verið leyst farsællega.  
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Að mati Jóns var einkenni hátíðarinnar „Halló Akureyri“ þannig að „það voru sem sagt 

allir að bjóða hérna uppá þrusupartý“. Sjallinn var opinn til klukkan sex á morgnana 

með „flottum hljómsveitum og plötusnúðum og það var ball í KA höllinni og 

skemmtistaðir voru allir í gírnum“. Hann sagði að þetta laði auðvitað ákveðinn hóp að. 

Lárus sagði að  hátíðin hefði að sínu viti breyst til batnaðar, þ.e. í það sem hátíðin á að 

vera: fjölskylduhátíð. Auk þess mætti nefna að í lögreglunni væri ekki eins mikil spenna 

eins og áður var. 

Flestir viðmælendur mínir voru sammála um að þeir vildu sjá þessa hátíð þróast í þeim 

farvegi sem hún er í. Ingólfur vill sjá hana þróast sem hátíð fyrir breiðan aldurshóp 

þannig að allir aldurshópar geti notið sín. Sigríður tekur það fram að það þurfi að byggja 

betur undir hátíðina fjárhagslega, en hún hefur engar fastar tekjur. Sigríður hefur 

áhyggjur af þessu. „Við erum alltaf í þeirri stöðu að þegar ég segi já þá eigum við fyrir 

hálfu lokakvöldi“. Fjármögnunin sé sem sagt svolítið óörugg. Hún sagðist myndi vilja 

hafa svona „tvo, þrjá á launum“ í mikið lengri tíma og hún myndi vilja að það væri 

faglegar staðið að þessu. Hátíðin væri það mikill viðburður og skipti gríðarlegu máli 

fyrir ímynd bæjarins. Hún vildi helst að hægt yrði að byrja undirbúninginn í hlutastarfi í 

byrjun janúar. Það þyrfti að vera þriggja manna nefnd að hennar mati. Hún tók það 

einnig fram að hátíðin gæfi ótal möguleika, til dæmis varðandi markaðssetninguna. Á 

Akureyri væru uppi hugmyndir um beint flug frá bæði Danmörku og Bretlandi og 

ekkert ætti að vera í vegi fyrir því að markaðssetja hátíðina í tengslum við það og 

kannski með einhverju þema. Sigríður vonast til sjá hátíðina vaxa í þá átt sem að þau 

sem koma að skipulagningunni hafi lagt grunn að, en þá þurfi líka að hlúa mjög vel að 

henni. Jón sagði að hann væri mjög ánægður með það sem Sigríður hefði verið að gera 

og hann „myndi vilja sjá svona hátíðir þróast yfir í það að vera fjölskylduhátíðir og að 

börn og fullorðnir geti verið saman í leik og starfi“. Guðjón sagðist vera „voðalega lítið 

hrifinn af þessum hátíðum“. Persónulega leiddist honum svona hátíðir almennt og 

fannst honum að menn væru að apa eftir 17. júní hátíðarhöldunum um 

Verslunarmannahelgar. Það svo sem angraði hann ekkert, sér fyndist allt í lagi að þetta 

sé í gangi bara ef hann þyrfti ekki að taka þátt í þessu sjálfur. Hann segir sjálfur hafa 

langmest gaman af því að rölta um bæinn og koma við á kaffihúsum eða í búðum sem 

séu rekin allt árið. Hann hefur ekki fundið fyrir þörfinni á að efna til einhverra svona 

hátíða. Kristinn sagði að hann myndi vilja fá brottflutta Akureyringa í heimsókn. Auk 
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þess vildi hann að hægt yrði að blanda meiri afþreyingu við hátíðina því að bærinn hefði 

upp á margt að bjóða. Lárus sagðist vilja sjá hátíðina þróast „í stóra fjölskylduhátíð“, 

„algjöra fjölskylduskemmtun“, eins og hún hefði verið að gera undir stjórn Sigríðar. 

Það hefur komið í ljós að flestir viðmælendur mínir bera jákvæðan og góðan hug til 

hátíðarinnar. Sigríði þykir mjög vænt um hátíðina enda á hún „náttúrulega svolítið 

mikið í henni“. Þegar hún var beðin um að koma inn í skipulagninguna sá hún strax 

hvernig hún vildi hafa þetta. Reyndar hafi ekki verið hægt að ná öllu í gegn en henni 

fannst ótrúlega merkilegt hvað margt gekk upp. Jón sagði að þetta væri ekkert sem hann 

sæktist eftir. Fyrir breytingu fannst honum lítið til koma um hátíðina. Þetta hafi verið 

„fáránlegt og mér finnst þetta ekki eiga að líðast og ekki eiga sér stað svona vitleysa“. 

Honum fannst áherslubreytingin sem orðið hefði með því að hafa eitthvert þema vera 

mjög jákvæð. Hann gæti þó alveg ímyndað sér bæinn án bæjarhátíðar, það myndi ekkert 

gera út af við hann. Þó kvaðst hann alveg skilja afhverju menn vildu hafa hátíð og það 

væri allt í lagi að hafa hlutina svona þegar vel gengi. Hann fer sjálfur á Fiskidaginn 

mikla og hefur gaman af þótt hann segi að sér hundleiðist innan um svona margt fólk. 

Hann nefndi það einnig að með aðkomu Sigríðar að hátíðinni hafi yfirbragð hátíðarinnar 

breyst þ.e. orðið skemmtilegra og léttara. Auk þess mætti greina meiri samkennd 

ferðamanna sem komið hafi á hátíðina eftir bankahrunið. Hann tekur það fram að 

hlutirnir séu „allt öðruvísi núna“. Guðjón telur að það sem vaki fyrir þeim sem að 

hátíðinni standi sé að græða peninga. Hann tekur sem dæmi hagsmunaaðilana Vini 

Akureyrar. Þeir kaupi einhverjar hljómsveitir til þess að spila og það sé gerður einhver 

heildarsamningur við þær. Svo sé Akureyrarbær látinn um það að tína rusl af götunum 

og íbúarnir sjái um að hreinsa til í görðunum sínum. Þannig finnst honum Vinir 

Akureyrar „sleppa tiltölulega létt frá þessu“. Í samanburði við Þjóðhátíðina í 

Vestmannaeyjum segir Guðjón að gestir sem þangað komi borgi offjár í aðgangseyri en 

þá sé öll þjónusta innifalin. Eitt af því sé að ef að gestir sofni áfengisdauða sé það 

hlutverk björgunarsveitarmanna að koma þeim á öruggt svæði. Á Akureyri hafi þessum 

málum verið þannig háttað að ef upp komu vandræði var bara sagt að bæjarbúar ættu að 

borga kostnaðinn. Þetta væri ástæðan fyrir því að skemmtidagskránni væri lokið fyrir 

miðnætti. Ef hún stæði lengur þyrftu skipuleggjendur að borga fyrir löggæslu og fleira. 

Kristinn sagðist fá hroll við tilhugsunina um það hvernig þetta var áður fyrr, þegar 

Akureyri var sífellt í fréttunum út af sóðaskap, nauðgunum, skemmdarverkum, 
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eiturlyfjamálum, slagsmálum og líkamsárásum um Verslunarmannahelgina. „Þetta bara 

er ekki þessi bær“ og það orðspor sem Akureyringar vilji hafa á bænum sé að hann sé 

„krúttlegur menningarbær“, Lárus sagði að oft hafi sér fundist vera býsna sukksamt um 

þessa helgi og sér hafi nú ekki alltaf litist á blikuna. Lögreglumenn á Akureyri hafi ekki 

getað fengið sumarfrí um Verslunarmannahelgina og stofnanir eins og 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri hafi þurft að borga fyrir aukavinnu starfsmanna í fleiri 

sólarhringa, einungis vegna óláta í einhverjum unglingum. Lárus taldi að lögreglan hafi 

síður en svo haft hagsmuni af hátíðinni því að þarna hefði verið eytt fjármunum sem 

síðan hafi þurft að mæta með sparnaði það sem eftir var ársins. Núna sé þetta allt annað. 

Lárus nefndi að sér fyndist þetta hafa tekist mjög vel og verið sérlega skemmtilegt síðan 

árið 2008. Hann telur að hátíðin sé komin á þann rekspöl sem flestir þeirra sem starfa 

við skipulagninguna vildu upphaflega að hún færi á. 

Guðjón sagði að nú væri ekki lengur sú helgi yfir sumartímann að ekki væri einhver 

bæjarhátíð í gangi. Hér áður fyrr hafi Verslunarmannahelgin alltaf verið mesta 

ferðahelgi ársins en hún sé það ekki lengur. Fyrstu helgina í júlí fyllist Akureyrarbær af 

fólki og eru þar aðallega Íslendingar á ferðinni, en þeir vilja flestir vera í fríi frá 1. júlí 

og fram yfir Verslunarmannahelgina. Menningarstofnanir eins og leikhúsið og 

Listagiliið eru búnar að gera heilmikið fyrir bæinn að sögn Kristins. Hann segir að 

þjónustan, afþreying ýmiss konar, menning, listir og verslun skipti einnig máli fyrir 

ferðamennskuna í bænum. 

Lárus vildi koma því á framfæri að hátíðin „Halló Akureyri“ eins og hún hét áður hafi 

verið vel skipulögð og að allt hafi verið til reiðu til að sinna fólki.   

 

8.3 Rými ferðamennsku  

Um Verslunarmannahelgina ár hvert heimsækja fjölmargir ferðamenn Akureyri. Þar  

eru  fjölmargir staðir sem tengjast ferðamennsku og má þar nefna tjaldsvæðin sem eru 

annars vegar við Þórunnarstræti og hins vegar að Hömrum og svo göngugötuna. Þessir 

staðir eru aðalrannsóknarsvæði þessarar ritgerðar.  

Þegar spurt var um hvernig viðmælendum mínum fyndist Akureyrarbær breytast 

við komu ferðamannanna um Verslunarmannahelgina kom það í ljós að flestir eða allir 

voru sammála um að Akureyringar væru nokkuð sáttir við ferðamannastrauminn. 



38 

Sigríður orðaði það þannig að bæjarbúar væru afskaplega sælir með ferðamennina sína. 

Ingólfur nefndi að allt í einu færi bærinn að verða spennandi. Akureyringar sæju fólk 

streyma að til þess að njóta þess sem bærinn hefði upp á að bjóða. Hann segir líka: 

„Fólk upplifir sig allt í einu eins og það sé í nafla alheimsins“ og með tilkomu 

hátíðarinnar sjái Akureyringar tilgang í því að fara á röltið niður í bæ. Ingólfur líkir 

þessu við útlönd: „Þetta er bara orðið eins og á Strikinu eða öðrum fjölförnum stöðum 

úti í heimi“. Við þetta myndist skemmtileg götustemning. Ingólfur telur að bærinn hafi   

„þroskast gríðarlega sem ferðamannabær og verið mikilvægur síðustu ár“. Hann hefur 

ekki orðið var við þá umræðu að mönnum fyndist þeir ekki geta gert það sem að þeir 

vildu þó að mikið sé um ferðamenn. Að sögn Sigríðar eru Akureyringar vel í stakk búnir 

til þess að taka á móti tíu þúsund ferðamönnum í einu og ef þeir kæmu ekki myndi 

vanta eitthvað mjög mikið í bæinn. 

En miklu fjölmenni fylgja ókostir. Jón sagði að Íslendingar kynnu hvorki að fylgja 

reglum, leiðbeiningum né leiðsögn. „Það fer alveg ofsalega fyrir brjóstið á mér að 

menn skuli ekki geta hlýtt einföldustu reglum“. Sem dæmi tekur hann að erfitt sé að fá 

menn til þess að henda rusli í ruslatunnur. Hann telur að almennt vanti aga, kurteisi og 

snyrtimennsku í fólk.  Það sé ekki af illum hug sem fólk gangi illa um, heldur sé þetta 

einungis kæruleysi og agaleysi. Reynt hafi verið að leiðbeina fólki á ýmsan veg um það 

hvernig eigi að ganga um svæðin en það gengi ekki nógu vel. 

Guðjón sagði að þegar allra frægasta „Halló Akureyri“ hátíðin var haldin um 

Verslunarmannahelgina árið 1995 eða 1996 hafi þetta verið mjög slæmt. Á 

laugardeginum hafi verið búið að brjóta öll salerni á tjaldsvæðinu og „brjóta 

klósetthúsið í mask“. Guðjón tók þátt í því að tína saman dót sem hafði orðið eftir þegar 

hátíðinni lauk og því má segja að þetta sé hans reynsla af hátíðinni. 

Þegar aldurstakmörkin 18 til 23 ára voru sett á rétt fyrir Verslunarmannahelgina árið 

2007 fór mikil umræða í gang í ljósi reynslu sumarsins á undan. „Það er eins og öllum 

viðmiðum siðmenningar sé bara sleppt þarna eina helgi“, segir Jón. „Það verður til 

einhvers konar svæði frísvæði á tjaldsvæðinu þar sem allt má og engar reglur gilda“. 

Að sögn Jóns rekur Útilífs- og umhverfismiðstöð skáta að Hömrum tjaldsvæðin á 

Akureyri.  Skátarnir séu búnir að byggja þessi tjaldsvæði upp í tuttugu ár en það sé 

hreinlega búið að eyðileggja aðstöðuna með þessari slæmu umgengni. Af orðum hans 

má merkja að honum finnist ömurlegt að þurfa að horfa á þetta. Íbúunum væri stundum 
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stillt upp sem „svona leiðinlegum púrítönum“ og sagt að þeir væru á móti því að fá fólk 

í bæinn en Kristinn tók það skýrt fram að íbúarnir væru alls ekkert á móti tjaldsvæðinu 

við Þórunnarstrætið. „En þetta er ekki tjaldsvæði“, sagði hann. Það væri algjört 

rangnefni á svona fyrirtæki eins og þarna væri rekið. Íbúarnir hefðu ekkert á móti 

hátíðarhöldum. Kristinn hefur miklar áhyggjur af því að hátíðin fari að fara í sama 

horfið og var fyrir tíma Sigríðar. Ákveðnum áhrifamiklum aðilum í bænum sé í raun og 

veru alveg sama um æsku landsins sem verði fyrir vondum áhrifum af svona 

„sukkhátíðum“, eins og hann orðar það og orðspor bæjarins. Þarna sé líka á ferðinni 

ábyrgðarleysi foreldra en það sé ekki nóg að benda á foreldrana. Þetta sé líka spurning 

um hinn samfélagslega móral og umhverfið. 

Lárus sagði að lögreglan tæki eftir ákveðnu hegðunarmynstri hjá fólki sem kæmi á 

hátíðina. Fólk væri komið til þess að skemmta sér og það væri mjög ríkjandi hugsun hjá 

þeim að um Verslunarmannahelgina sé hægt að sleppa fram af sér beislinu og gera allt 

sem annars sé bannað. Á tjaldsvæðunum eru það tjaldverðirnir sem eiga að hafa stjórn á 

ferðamönnunum en að sögn Jóhannesar reyna þeir að hafa sem minnst afskipti af 

fólkinu:  „Við erum að reyna að trufla þá sem minnst“. Þeir láta fólk borga þegar það 

kemur á staðinn og engir aðrir fá að aka inn á svæðið. Þarna er sjálfvirkt hlið, þannig að 

það er „mikið eftirlit með því hverjir fá að fara þarna inn. Það kom til út úr neyð því að 

Akureyringar voru farnir að rúnta bara um tjaldsvæðin til þess að skoða hvað þar færi 

fram“. Fyrst var farið um svæðið til að rukka ferðamennina en Jóhannes segir að þeir 

séu nánast hættir því, heldur sé fólk bara látið borga í hliðinu. „Fólk er ánægt með það 

vegna þess að það er náttúrulega pirrandi þegar alltaf er verið að koma og trufla fólk“. 

Á heimasíðu tjaldsvæðisins að Hömrum eru tíu tjaldsvæðareglur og á tjaldsvæðunum 

eru einnig stór skilti með reglunum. Lögð er áhersla á að fólk fari eftir þeim, ekki síst 

hvað varðar akstur. „Við leggjum áherslu á að menn séu ekki að keyra að óþörfu og 

keyri hægt. Við erum með 15 km hámarkshraða á tjaldsvæðunum“, segir Jóhannes og 

bætir við að það sé alltaf hættulegt að vera með akstur inni á tjaldsvæðunum. Sigríður 

tekur fram að þau séu með mjög mikla gæslu á þessari hátíð.  

Jón sem hefur komið að skipulagningunni segir að ferðamennirnir séu ekkert fyrir. 

Hann tók það skýrt fram að Akureyringar væru hvort sem væri ekki svo mikið í 

göngugötunni eða Listagilinu. Þeir væru aðallega inni á Glerártorgi, í vinnunni eða 

akandi milli staða, „þannig að það er ekki eins og það sé um einhverja sérstaka 
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blöndun að ræða“. Hins vegar segir Jón að gestagangurinn á sumrin breyti svolítið 

yfirbragðinu. Hann tekur það einnig fram að aðstaðan sem Akureyringar hafa til þess að 

taka á móti öllum þessum fjölda ferðamanna verði kannski svolítið þröng á 

álagspunktum og á þeim tíma hafi flestir Akureyringar vit á því að vera lítið á ferð á 

fjölförnustu stöðunum. Guðjón sagðist ekki finna mikið fyrir því hverjir væru 

heimamenn og hverjir ferðamenn. Hann sagði að bærinn væri fullur af fólki allt sumarið 

og að heimamenn létu það engan veginn fara í taugarnar á sér. Kristinn sagði að það 

væri einnig búið að vera mjög mikið af ferðafólki á Akureyri í allan vetur og hann tók 

sem dæmi að fjölskylda hans hafi ætlað að fara á veitingastaðinn Bautann á 

sunnudagskvöldi en ekki komist að. Veitingastaðurinn var fullur út úr dyrum. Honum 

fannst þetta vera hið besta mál vegna þess að ösin setti skemmtilegan og 

heimsborgaralegan svip á bæinn. Lárus sagði að núorðið væru Akureyringar sáttir við 

ferðamannastrauminn en fyrir sjö til tíu árum hefði annað verið uppi á teningnum. „Fólk 

fór bara ekki niður í bæ“. Bæjarbúar vildu ekki vera innan um „þennan skríl“, eins og 

sumir orðuðu það.  
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9 Umræður og ályktanir 

Viðburðaferðamennska getur skipt sköpum fyrir heimasamfélagið. Félags- og 

menningarleg áhrif falla þar undir en með auknum fjölda ferðamanna geta þau haft 

mikil áhrif á daglegt líf heimamanna. Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka hver 

viðhorf Akureyringa væru gagnvart bæjarhátíðinni „Ein með öllu og allt undir“ áður 

„Halló Akureyri“ þar sem lögð var áhersla á að rannsaka hvernig félags- og 

menningarleg áhrif bæjarhátíðarinnar voru á heimamenn, hvernig samskiptin voru á 

milli þeirra og ferðamanna og hvernig aðkoma heimamanna væri að viðburðinum. 

Einnig var markmiðið að rannsaka hvernig ferðamannastaðurinn Akureyri breytist með 

komu ferðamannana yfir hátíðina. Rannsóknarsvæðin voru: Tjaldsvæðin við 

Þórunnarstræti og að Hömrum og göngugatan.  

Viðmælendur mínir létu í ljós skoðanir sínar á báðum þessum hátíðum þ.e. hvernig 

þær voru fyrir og eftir breytingu sem gerð var árið 2008. Í ljós kom að heilmikill munur 

er á þeim. Þegar hátíðin hét „Halló Akureyri“ voru félags- og menningarleg áhrif 

hennar mjög neikvæð og hafði hátíðin gríðarlega neikvæð áhrif á heimamenn. Mikið var 

um drykkju, eiturlyfjaneyslu, nauðganir og önnur afbrot og umgengnin var slæm.   

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að hátíðin hafi breyst til mikils batnaðar árið 

2008 en eins og Ap & Crompton (1993) nefna, geta félags- og menningarleg áhrif 

ferðamennsku verið mjög neikvæð fyrir heimasamfélög, til dæmis með breytingu á 

lífstílsmynstri heimamanna, glæpum, aukinni mannþröng, umferð, dýrtíð og ágreiningi 

við ferðamenn. Í ljós kom að á árunum 1993 til 2008 höfðu slík atriði verið ríkjandi á 

hátíðinni. Þegar áherslum var breytt árið 2008 var farið í róttækar aðgerðir til að reyna 

að draga úr neikvæðum félags- og menningarlegum áhrifum bæjarhátíðarinnar. Þar má 

nefna að á tjaldsvæðum bæjarins voru aldurstakmörk unglinga sem ekki voru í fylgd 

fullorðinna hækkuð úr 18 árum í 23 ár. Þessi ákvörðun bæjaryfirvalda vakti hörð 

viðbrögð í þjóðfélaginu. Með þessari ákvörðun voru bæjaryfirvöld að gefa það til kynna 

að heimamenn sættu sig ekki við neikvæð félags- og menningarleg áhrif á borð við þau 

sem nefnd voru hér að ofan. Þetta á vel við það sem Sharpley (1994) nefnir um hin 

siðferðislegu áhrif sem eru helstu félags- og menningarlegu áhrif sem ferðamennska geti 
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haft á heimasamfélög. Fletcher (2005) kemur inn á jákvæð félags- og menningarleg 

áhrif ferðamennsku, en dæmi um þetta er að hátíðin hefur stuðlað að því að halda 

unglingum í heimabyggð. Hún stuðlar einnig að aukinni atvinnu og eykur viðskipti 

fyrirtækja í heimasamfélaginu.  

Komið var inn á rými ferðamennsku í rannsókninni, þ.e. það rými sem heimamenn 

deila með ferðamönnum en rýmið skiptir miklu máli í viðburðaferðamennsku. Edensor 

(2001) fjallar um rýmið en hann skilgreinir það annars vegar sem aðgreind 

svið/afmörkuð rými og hins vegar margleit svið/margleit rými sem eru óskipulagðari.  

Samkvæmt (Kianicka, Buchecker, Hunziker & Müller-Böker, 2006) er skilningur 

heimamanna og ferðamanna á rými mismunandi. Heimamenn tengja rýmið við þann 

stað sem þeir lifa sínu daglega lífi eða við minningar tengdar staðnum úr barnæsku en 

ferðamenn tengja það við fagurfræði staðarins og þá afþreyingu sem hann hefur upp á 

að bjóða. Tjaldsvæðin á Akureyri eru góð dæmi um afmörkuð rými þar sem boðið er 

upp á ýmiss konar hreinlætisaðstöðu og þjónustu við ferðamenn. Við komuna á 

tjaldsvæðin eru sjálfvirk hlið þar sem ferðamenn borga sig inn. Á tjaldsvæðunum eru 

tjaldverðir sem stjórna ferðamönnunum og aðstoða þá. Viðmælendur mínir sem komu 

að tjaldsvæðunum sögðu að íslenskum ferðamönnum hafi reynst erfitt að fara eftir þeim 

tíu reglum sem gilda á tjaldsvæðunum. Virðing ferðamanna gagnvart umhverfi sínu á 

tjaldsvæðunum og í miðbænum og gagnvart heimamönnum virtist því vera lítil sem 

engin. Þannig kom í ljós í viðtölum mínum við heimamenn á Akureyri að þeir voru ekki 

hrifnir af hátíðinni þegar hún hét „Halló Akureyri“, ekki síst vegna þess að þeir 

ferðamenn sem hafi sótt hátíðina hafi oft notfært sér eignir þeirra á meðan á hátíðinni 

stóð og gengið margir illa um.  

Göngugatan á Akureyri er gott dæmi um margleitt svið. Líkt og kemur fram í grein 

Martins og Storr (2009) um göngugötuna Bay Street á Bahamaeyjum, er þó nokkuð af 

þjónustufyrirtækjum, verslunum, veitingastöðum og krám við göngugötuna á Akureyri. 

Aðstaða fyrir ferðamenn er þar samofin fyrirtækjum, opinberum sem einkareknum 

stofnunum og heimahúsum og því blandast ferðamenn heimamönnum á Akureyri.   

Sherlock (2001) fjallar um það í grein sinni að þar sem heimamenn og ferðamenn 

blandast verði neyslan með líku móti, þ.e. hóparnir fari í sömu verslanir, á sömu 

kaffihúsin og á sömu veitingastaðina.  



43 

Af viðmælendum mínum má merkja að Akureyringar séu almennt sáttir við komu allra 

hátíðargesta. Þeir sjá ekki svo glögglega hverjir séu heimamenn og hverjir ferðamenn. 

Þeir tóku þó fram að blöndun þessara hópa væri ekki mjög mikil þar sem Akureyringar 

væru ekki svo mikið í Listagilinu eða göngugötunni, þar sem ferðamenn héldu sig að 

verulegu leyti, heldur væru þeir aðallega inni á Glerártorgi sem er þeirra 

verslunarmiðstöð.  

Þegar heimamenn og ferðamenn koma saman verður ekki hjá því komist að þessir 

tveir hópar eigi samskipti sín á milli. Eins og komið hefur í ljós höfðu viðmælendur 

mínir misjöfn samskipti við ferðamenn sem komu á hátíðina. Fræðimaðurinn Tim 

Oakes (2005) kemur inn samskipti þessara hópa en hann segir að hugmyndir um 

heimamenn og ferðamenn verða til í athöfnum og samskiptum á þeim stað sem 

samskipti þeirra fara fram. Samskipti viðmælenda minna við ferðamennina voru 

aðallega á opinberum stöðum sem og inni á heimilum viðmælenda.  

Í ritgerðinni er notast við tvær skilgreiningar á hugtakinu heimamaður. Sherlock 

(2001) skilgreinir hugtakið þannig að heimamaður sé sá sem eigi heima á 

áfangastaðnum, tilheyri honum og sýni staðnum og samfélaginu hollustu. Knight (1996) 

segir í grein sinni að heimamaður sé sá sem útvegi ferðamönnum þak yfir höfuðið eða 

afþreyingu.  

Á hátíðunum á Akureyri var boðið upp á mismunandi afþreyingu. Á „Halló Akureyri“ 

var talsvert um unglingadansleiki þar sem flottustu hljómsveitir landsins voru fengnar til 

að spila. Í dag horfir þetta öðruvísi við. Á „Einni með öllu og allt undir“ hefur hins 

vegar verið boðið upp á margskonar afþreyingu fyrir barnafjölskyldur. Viðmælendur 

mínir voru sammála um að Akureyringar hafi lagt mikið upp úr því að taka vel á móti 

ferðamönnum sínum yfir hátíðisdagana. Þeir sögðu að bærinn hefði upp á mikið að 

bjóða því þar væru margir staðir sem tengdust ferðamennsku.  

Þegar setja á bæjarhátíð á laggirnar er mikilvægt að skipulagning, markaðssetning, 

þróun og áætlun standist. Bæjarhátíðin „Ein með öllu og allt undir“ er haldin um 

Verslunarmannahelgina og er því samkvæmt Getz (1998) sérstakur viðburður sem gerist 

á ákveðnum stað og á ákveðnum tíma. Lögð hefur verið áhersla á að markaðssetja 

bæjarhátíðina með sérstöku þema sem ætlað er að laða að fjölskyldur, en ekki unglinga 

sem eru á eigin vegum. Eins er hátíðin höfð í beinum tengslum við millilandaflug frá 

Danmörku og Bretlandi. Hagsmunasamtök veitingahúsaaðila í bænum, Vinir Akureyrar, 
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sáu um skipulagninguna á hátíðinni á árunum 1993 til 2008 en síðan hafa aðrir aðilar 

komið að verki. 

Áhugavert er að skoða hver aðkoma heimamanna er að viðburðum. Tiltölulega fáar 

rannsóknir hafa þó verið gerðar á þessu viðfangsefni og oft hafa skipuleggjendur 

viðburða litið framhjá sjónarmiðum heimamanna varðandi undirbúninginn. Þar mætti 

betur fara. Eins og Roche (1994) hefur bent á er þessu oftast þannig háttað að aðkoma 

bæjaryfirvalda við skipulagningu stórviðburða er mikil.  

Viðmælendur mínir hafa komið að hátíðinni með ýmsum hætti. Fimm þeirra hafa komið 

að skipulagningu hátíðarinnar og tveir eru íbúar í nágrenni tjaldsvæðisins við 

Þórunnarstræti. Á fyrstu árum hátíðarhaldanna var íbúum við Þórunnarstræti legið á 

hálsi að þeir hefðu engan áhuga á að fá fólk í bæinn. Auk þess sem sagt var að ef að upp 

kæmu vandræði eftir miðnætti,  þyrftu bæjarbúar að borga kostnaðinn ef 

hátíðarhöldunum væri ekki lokið fyrir miðnætti. Þetta var ríkjandi skoðun meðal 

skipuleggjenda þegar hátíðin hét „Halló Akureyri“.  

Mikilvægt er að almenn sátt náist milli þeirra sem koma að skipulagningunni og annarra 

heimamanna, bæði hvað varðar hátíðina sjálfa og framkvæmd viðburða. Þegar 

áherslunum var breytt árið 2008 minnkuðu neikvæðu félags- og menningarlegu áhrifin 

og allir viðmælendur mínir voru sammála um að vel hefði tekist til hvað varðaði 

skipulagninguna á hátíðinni. Hátíðin „Ein með öllu og allt undir“ hefur þróast í rétta 

átt, þ.e. í átt að fjölskylduhátíð sem allir þ.e. bæði heimamenn og ferðamenn telja sig 

geta verið stoltir af. 
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Viðauki A 

Spurningar til viðmælenda 

Hver er þín reynsla af hátíðinni? / hver er þín reynsla af störfum tengdum hátíðinni? 

 

Getur þú sagt mér aðeins frá því hvernig samskiptum þínum við ferðamenn sem hingað 

koma á hátíðina er háttað? 

 

Hvað er það sem laðar fólk að hátíðinni? 

 

Hvernig eru vandamál leyst ef upp kemur ágreiningur á hátíðinni t.d. milli gesta og 

þeirra sem sjá um hátíðina? 

 

Hvernig eru vandamál leyst ef upp kemur ágreiningur á hátíðinni t.d. milli gesta og 

heimamanna? 

 

Hefur hátíðin orðið til þess að þið hafið þurft að breyta ykkar högum varðandi stjórnun 

og skipulagningu hátíðarinnar? 

 

Hafa heimamenn rætt við þig/ykkur varðandi óþægindi af völdum hátíðarinnar? (t.d. 

þeir sem búa nálægt tjaldstæðunum? eða nálægt miðbænum?) 

 

Eru þeir ferðamenn sem koma á hátíðina öðruvísi en aðrir ferðamenn? 

Aldurstakmörk á hátíðina hafa harðlega verið gagnrýnd, hvað finnst þér um þessi 

aldurstakmörk? 

 

Hvernig finnst þér staðurinn (Akureyrarbær) breytast með komu ferðamannanna um 

hátíðina? Hvað finnst þér um það að ferðamenn séu að blandast heimamönnum líkt og 

t.d. í göngugötunni eða Listagilinu svo dæmi séu tekin? (Eru heimamenn ánægðir eða 

pirraðir t.d. ef að það er mikið af ferðamönnum þar eða á öðrum fjölförnum stöðum)? 

 

Ferðamenn hugsa oft sem svo að þegar þeir eru að fara í tjaldútilegu að þá geti þeir 

hegðað sér eins og þeir vilja, takið þið eftir einhverri ákveðinni hegðun/ákveðnu 

hegðunarmynstri hjá ferðamönnum sem koma á hátíðina? (t.d. drykkjulæti - er meira um 

það meðal ferðamannannanna?) Hvað með umgengni og virðingu við heimamenn/aðra 

gesti hátíðarinnar? (t.d. á tjaldstæðunum, nálægt þeim eða í nágrenni þeirra)?  
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Hefur hátíðin orðið til þess að þið hafið þurft að breyta ykkar högum varðandi stjórnun 

og skipulagningu hátíðarinnar? 

 

Hvernig eru vandamál leyst ef upp kemur ágreiningur á hátíðinni t.d. milli gesta og 

heimamanna – t.d. þeirra sem búa nálægt tjaldstæðunum? xxx 

Hefur þú orðið var við að heimamenn t.d. þeir sem búa nálægt tjaldsvæðunum hafi orðið 

fyrir óþægindum af völdum hátíðarinnar? 

 

Í Ferðamálafræðunum er sagt að þegar ferðamenn koma á ákveðin svæði (t.d. 

tjaldsvæði) að þá er yfirleitt eitthvað sem stjórnar þeim (t.d. eins og leiðavísar, verðir 

eða öryggismyndavélar), Hver stjórnar hegðun þeirra? (þá á ég við: eru það 

ferðamennirnir sjálfir eða eru það tjaldverðir?) 

  

Ferðamenn hugsa oft sem svo að þegar þeir eru að fara í tjaldútilegu að þá geti þeir 

hegðað sér eins og þeir vilja, tekur þú/takið þið eftir einhverri ákveðinni 

hegðun/ákveðnu hegðunarmynstri hjá ferðamönnum sem koma á hátíðina? (t.d. 

drykkjulæti er meira um það meðal ferðamannanna?) Hvað með umgengni og virðingu 

við heimamenn/aðra gesti hátíðarinnar? (t.d. á tjaldstæðunum, nálægt þeim eða í 

nágrenni þeirra)?  

 

Hvernig finnst þér tjaldsvæðið breytast með komu ferðamannanna yfir hátíðina? 

 

Hefur hátíðin orðið til þess að þú hafir þurft að breyta þínum högum á meðan á hátíðinni 

stendur? (T.d. með því að flytjast burt tímabundið) 

 

Hefur þú orðið fyrir óþægindum af völdum hátíðarinnar? 

 

Fyrir hvern ætti svona hátíð að vera að þínu mati? 

 

Hvernig myndir þú vilja sjá svona hátíð? 

 

Hvaða hug berð þú til hátíðarinnar? 

 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 


