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Kæru gestir! 

Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin. 

Í kvöld ætlum við að útnefna Bæjarlistamann Fjallabyggðar árið 2020 og er það í 
ellefta sinn sem bæjarlistamaður  Fjallabyggðar er útnefndur. Við notum einnig 
tækifærið og afhendum með formlegum hætti, menningar- og fræðslustyrki fyrir 
árið 2020, styrki til reksturs safna og setra og styrki til hátíðarhalda. 

Lista og menningarlífið í Fjallabyggð öflugt og fjölbreytt. Ég leyfi mér að halda því 
fram að að ekkert sveitarfélag með um 2000 íbúa á Íslandi búi yfir jafnöflugu 
menningarlífi og við hér í Fjallabyggð.    

Samfélagið okkar laðar að sér skapandi fólk sem veitir okkur hinum meiri 
fjölbreytni í afþreyingu og um leið bættari lífsskilyrði. Slíkt leiðir, eins og gefur að 
skilja, af sér að fleiri gestir koma til að njóta alls þess sem svæðið hefur upp á að 
bjóða allt árið um kring.  

Rík og sterk handverkshefð er í byggðarlaginu, gallerí, söfn og listasmiðjur. Að 
auki eru fjölmörg menningarfélög starfandi í Fjallabyggð. Þau félög eru áhugafélög 
og vinna að öflugu menningarstarfi sem setur svip sinn á samfélagið en þar má til 
að mynda nefna Leikfélagið, Kvæðamannafélagið Ríma, kórana alla, 
ljósmyndaklúbb og fleira og fleira. Þessi félög eru hverju samfélagi mikilvæg og 
eiga sinn þátt í sterkum félagsauði í bænum.  

Ef litið er yfir árið 2019 þá var hér mikið um dýrðir.  

Allar okkar föstu hátíðir hafa með tíð og tíma vaxið og dafnað og eru í dag orðnir 
mikilvægt aðdráttarafl fyrir ferðamenn og gesti og hafa því jákvæð áhrif á 
samfélagið bæði félagslegt og efnahagslegt.   

Formlegir menningardagar voru, í fyrsta sinn, haldnir í Fjallabyggð um páskana 
með fjölmörgum menningarviðburðum.  Leikfélag Fjallabyggðar sýndi 
gamanleikinn Bót og betrun, Ljóðasetur bauð upp á ljóðaflutning og tónlist og 
Ljósmyndaklúbburinn hélt sölusýningu. Sýning á hönnun, handverki, málverki og 
klippimyndum var í Vinnustofu Abbýjar.  Alþýðuhúsið var með árlega 
Gjörningadagskrá og tónleika ung klassískra tónskálda. Á sama tíma var 
sýningaropnun í Kompunni.  Listhús Gallerí bauð upp á listasýningu. Lifandi tónlist 
var á börum og veitingahúsum. Hinar ýmsu kynningar voru haldnar og 
íþróttaviðburðir og svo auðvitað dagskrá kirkjunnar svo sitt hvað sé nefnt. 
Skíðasvæðin voru af sjálfsögðu opin með fjallafjör og skemmtidagskrá alla 
páskana.   

Skemmtilegt hvernig helgarnar í Fjallabyggð eru stundum stútfullar af menningu 
og listum en ein slík varð til í maí, fyrir tilviljun held ég, þegar átta 
menningartengdir viðburðir söfnuðust saman á einni helgi. Miðað við  umfang, 
fjölda og metnað þeirra sem í greininni starfa má alveg búast við því að svona 
helgum fari fjölgandi og þá sérstaklega yfir sumartímann.  



Hin árlega sjómannadagshátíðin sem haldin er í Ólafsfirði ár hvert hafði aldrei verið 
stærri. Viðburðirnir hennar voru veglegir og fjölmenni sótti að þessa helgi til að 
njóta bæði úti og inn en Tjarnarborg var troðfull troðfullt af kátum sjómönnum, 
fjölskyldum og öðrum gestum þessa helgi enda mikið um að vera þar og 
stórkostleg dagskrá í boði fyrir alla undir dyggri stjórn Sjómannadagsráðs  

17. júní hátíðarhöldin voru stórglæsileg í Ólafsfirði og svo athöfnin við minnisvarða 
sr. Bjarna Þorsteinssonar við Siglufjarðarkirkju. Boðið var upp á lýðveldisköku og 
kaffi í Þjóðlagasetri sr. Bjarna og í Tjarnarborg í tilefni dagsins.  

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði fagnaði 20 ára afmæli í sumar. Hátíðin er eins og 
mörgum er kunnugt mjög mikilvægur hlekkur í að halda tónlistararfi okkar 
Íslendinga og annarra þjóða lifandi. Hátíðin er vettvangur fyrir heimamenn, 
landsmenn alla sem og erlent tónlistarfólk, til að koma fram og flytja 
þjóðlagatónlist í sinni upprunalegu mynd eða til að sýna fram á hvernig 
tónlistararfurinn hefur haft mótandi áhrif á nýja tónlist. Á þessum fimm dögum 
sem hátíðin var haldin voru haldnir á bilinu 18-20 tónleikar á nokkrum stöðum á 
Siglufirði auk námskeiða í gömlu handverki, tónlist og dansi. Gestir hátíðarinnar 
hlaupa á þúsundum.  

Berjadagar klassíska tónlistarhátíð í Ólafsfirði var að þessu sinni haldin um 
verslunarmannahelgina og þóttust takast ákaflega vel í ár. Fjölmargir gestir sóttu 
viðburði hátíðarinnar en þar var fagnað helstu verkum tónbókmenntanna og hylltir 
okkar fremstu listamenn á sviði sígildrar tónlistar. Meðal viðburða má nefna 
brasilískt kvöld sem haldið var í Tjarnarborg, hátíðarkvöld í Ólafsfjarðarkirkju og 
ítalskt og rússneskt kvöld þar sem sett var upp ópera í Tjarnarborg.   

Ljóðahátíðin Haustglæður fór fram þrettánda árið í röð, og sem fyrr í samstarfi við 
Ungmennafélagið Glóa. Hátíðin samanstóð af 14 viðburðum, má þar m.a. nefna 
frumsýningu á nýjum ljóðaleik úr ljóðum og sögu Stefáns frá Hvítadal sem unnin 
var í samstarfi við vestfirska Kómedíuleikhúsið. Auk þess voru hefðbundnir 
viðburðir líkt og ljóðakvöld, heimsóknir í grunnskóla og leikskóla, ljóðasamkeppni 
o.fl. 

Síldarævintýri á Siglufirði var endurvakið með breyttu sniði um verslunar-
mannahelgina. Þjónustuaðilar og áhugafólk um menningu og mannlíf á Siglufirði 
tóku sig saman og ákváðu að glæða Síldarævintýrið nýju lífi.  Hátíðin var samsett 
af um 50 smærri viðburðum um allan miðbæinn. Vel tókst til og var bærinn fullur 
af fólki og þátttaka íbúa mjög góð.  Fjöldi hagsmunaaðila í ferðaþjónustu í 
sveitarfélaginu, félagasamtök og íbúar sem tóku virkan þátt í hátíðahöldunum.  

Þjóðlagasetur sr. Bjarna hélt úti metnaðarfullu starfi að vanda. Átta viðburðir eða 
gestakvöld voru í Þjóðlagasetri og gestir safnsins í júní, júlí og ágúst voru ríflega 
2.000 á árinu og þá eru ekki meðtaldir gestir á meðan á  Þjóðlagahátíðinni stóð. 

Ljóðasetur Íslands stendur fyrir öflugu menningarlífi og fjölda viðburða og hefur 
eflt menningarstarfsemi í Fjallabyggð á undanförnum árum með fjölmörgum 
viðburðum. Einnig er setrið aðdráttarafl fyrir svæðið. Á þeim tæpu níu árum sem 
setrið hefur starfað hefur það staðið fyrir um 270 viðburðum og skipa gestir 
safnsins á þessum níu árum þúsundir manna. Rúmlega 80 listamenn hafa komið 
þar fram auk hljómsveita, söng- og kvæðamannahópa. Er hér jafnt um að ræða 



landsþekkta listamenn sem heimafólk sem hefur á Ljóðasetrinu góðan vettvang til 
að koma sér og sínum verkum á framfæri. Starfsemin hefur vaxið ár frá ári og 
stefnan tekin í frekari vöxt á næstu árum en gestir setursins voru ríflega 1.600 á 
árinu og viðburðir 40 talsins. 

Pálshús í Ólafsfirði var opnað 2017 eftir miklar endurbætur og hefur verið opið yfir 
sumartímann og einstaka helgar eða í kringum hátíðir og viðburði. Sýningin 
„Ólafsfjarðarvatn“ var opnuð í vörugeymslunni á móti fuglasafninu  18. maí s.l. og 
þá opnaði Kristinn E. Hrafnsson brottfluttur Ólafsfirðingur listsýningu í 
sýningarsalnum. Sú sýning stóð til 10. júlí, en 13. júlí opnuðu þær Olga Bergmann 
og Anna Hallin listsýningu á sama stað og stóð hún til 15. september þegar safninu 
var lokað fyrir veturinn.  Jólasveinasýningin var svo opnuð á jólakvöldinu á 
Ólafsfirði og var hún einnig opin milli jóla og nýárs. Gestir Pálshúss voru ríflega 
1650 á síðasta ári.  

Árið var viðburðaríkt á Síldarminjasafninu. Gestir safnsins voru um 26.000. Um er 
að ræða svolitla fækkun frá fyrra ári, eða um 5%, sem skýrist af afar miklum fjölda 
gesta á fjölbreyttum viðburðum í húsakynnum safnsins á samnorrænni 
strandmenningarhátíð á síðasta ári.  Enn eru erlendir ferðamenn fleiri en innlendir 
gestir, eða um 60%. Þá heimsóttu um 700 nemendur á öllum skólastigum 
Síldarminjasafnið í skipulögðum námsheimsóknum og íbúar Fjallabyggðar eru 
jafnframt tíðir gestir á safninu og voru um 650 á árinu. Augljóst er að 
ferðamannatímabilið er að lengjast og gestum fjölgar ár frá ári, sér í lagi yfir 
vetrarmánuðina því í fyrsta sinn taldi enginn mánuður ársins færri en eitt hundrað 
gesti. Skipulagðar leiðsagnir um safnið voru 355 á árinu og hafa aldrei verið fleiri. 

Alþýðuhúsið á Siglufirði hefur staðið  fyrir margþættu menningarstarfi og hefur 
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir kappkostað að sýna fjölbreytta nútímamyndlist með 
því markmiði að opna hurð inn í heim myndlistar fyrir almenning. Í sal 
Alþýðuhússins voru settir upp stærri viðburðir og listasmiðjur, tónleikar, 
fjöllistasýningar, ljóðadagskrá, dans og hvað eina sem við kemur skapandi hugsun. 
Að meðaltali eru haldnir  2 - 3 viðburðir í hverjum mánuði allan ársins hring.  

Alþýðuhúsið hefur dregið að gesti víða að úr heiminum og auðgað líf heimamanna 
hvort sem er með þátttöku í listviðburðum eða til þess að njóta. Í Alþýðuhúsinu er 
kappkostað að vera með viðburði sem hæfa fólki á ýmsum aldri og má þar nefna 
hóp jogglara sem koma ár hvert og setja upp sýningu. Bestu jazz listamenn 
þjóðarinnar bjóða upp á tónleika nokkrum sinnum á ári og ungt tónlistafólk með 
klassíska eða tilraunakennda tónlist stígur á stokk.  

Landsþekkt er orðin Gjörningahátíðin sem fram fer ár hvert með okkar bestu 
gjörningalistamönnum. Listasmiðjur af ýmsum toga eru haldnar nokkrum sinnum 
á ári með allt frá 10 – 20 þátttakendum.  

Starfsemin í Alþýðuhúsinu hefur getið sér gott orðspor um allt land og sá 
Listaháskóli Íslands sér tækifæri í að senda útskriftarnemendur sína frá 
myndlistadeild í tveggja vikna smiðju þangað í janúar. Það samstarf mun halda 
áfram.  

Gallerí Kompan er starfrækt í Alþýðuhúsinu með alþjóðlegum sýningum allan 
ársins hring. Fá gallerí í landinu hafa enst svo lengi og er Kompan því orðin vel 



þekkt í listaheiminum. Flestir okkar þekktustu listamanna hafa sýnt í Kompunni og 
er sýningarhald skipulagt tvö ár fram í tímann.  

Hið nýja sýningarrými Seguls 67 var einnig notað fyrir list- og menningu og héldu 
m.a. útskriftarnemar sem dvöldu í Alþýðuhúsinu samsýningu, afrakstur vinnu 
sinnar þar í byrjun ársins.  

Ljósmyndasögusafnið Saga-Fotografica á Siglufirði fagnaði sex ára afmæli á árinu 
og er safnið opið yfir sumartímann. Aðgangur að safninu er ókeypis og eru 
safnverðir alltaf til aðstoðar fyrir þá sem vilja fá frekari upplýsingar. Á safninu má 
finna fjölda áhugaverðra ljósmynda og ljósmyndamuna. Meðal sýninga í safninu 
eru myndir frá RAX, Ragnari Axelssyni og Leifi Þorsteinssyni. Gestir safnsins voru 
ríflega 1.200 og 92 kíktu á safnið utan opnunartíma.  Af þessu gestum eru 62% 
erlendir gestir.  

Í Söluturninum á Siglufirði voru haldnar þrjá sýningar: Lundabúðin, sýning Örlygs 
Kristinssonar sem opnuð var á Degi hafsins þann 8. júní. Á sýningunni voru 70 
myndir Örlygs af sjófuglum. Einnig setti Kristján Jóhannsson myndlistarmaður á 
Siglufirði upp sýninguna Stiklur en þar voru til sýnis myndskreytingar og málverk 
Kristjáns. Á haustdögum var á ný haldin sýning á verkum Guðmundar góða.   

Listhús í Ólafsfirði hélt sína síðustu Skammdegishátíð og sýningu um páska. Því 
miður hefur hún Alice flutt úr landi og hætt starfsemi. Mikil eftirsjá er af henni og 
því gríðarlega góða starfi sem unnið var í Listhúsi til fjölda ára.  

Ánægjulegt er að segja frá því að nýr kafli hófst í starfsemi Kaffi Klöru í júní þegar 
Kaffi Klara varð formlega aðili að Res Artis. En Res Artis eru samtök um 600 
menningarsetra, listamiðstöðva og einstaklinga í yfir 70 löndum sem bjóða upp á 
listamannadvöl og gestavinnustofur. Kaffi Klara Art Residence  verður í samstarfi 
við aðrar listamannamiðstöðvar og menningarsetur hér á svæðinu.  

Nóg var um að vera í hinum stór góða sal MTR sem var vel nýttur á árinu til 
ýmiskonar menningarstarfs s.s. tónleika- og sýningarhalds bæði á vegum 
nemenda skólans sem og annarra gesta. Salurinn hýsir einnig ráðstefnur og fundi.  

Í Herhúsinu  á Siglufirði dvöldu að venju fjöldinn allur af listamönnum á árinu og 
voru sýningar þar einnig fjölmargar. Bæði erlendir og innlendir listamenn. En þar 
sýndi meðal annars Sólveig Thoroddsen -  myndlist sína  Sjófugla. Reynir 
Vilhjálmsson sýndi teikningar og vatnslitaverk af snjóflóðavarnargörðunum á 
Siglufirði ásamt vatnslitamyndum frá ýmsum stöðum og á haustmánuðum var 
opnuð samsýning fimm myndlistarmanna og ljósmyndara í Síldarminjasafninu 
(Gránu) og Herhúsinu á Siglufirði.  

Fjölbreytni einkenndi starfsemi í Menningarhússins Tjarnarborgar á árinu. Um 
15.500 gestir og þátttakendur lögðu leið sína í Tjarnarborg og óhætt að segja að 
húsið standi undir nafni. Árið hófst með tónleikum á Geisladegi í boði Jóns 
Þorsteinssonar. Þar komu fram Maurice Rommers söngvari og Tamir Chasson sem 
lék undir á píanó. Frítt var inn á tónleikana og voru þeir vel sóttir. Jón Þorsteinsson 
söngvari hefur í hyggju að gera geisladag (birtudag) að föstum viðburði í 
Tjarnarborg og bjóða upp á árlega fría tónleika með heimsklassa listamönnum. 



Líkt og undan farin ár voru viðburðir hjá listafólki sem voru þátttakendur í 
Skammdegi Festival hjá Listhúsinu sem settu svip sinn á starfsemi Tjarnarborgar 
og lífið í Fjallabyggð fyrstu tvo mánuði ársins.  Þetta var síðasta 
Skammdegishátíðin hjá Listhúsinu í Ólafsfirði. Alice Liu sem staðið hefur fyrir 
Skammdegishátíðinni undanfarin ár er flutt til Noregs ásamt eiginmanni sínum.  
Það er eftirsjá að þeim hjónum og þeim stórkostlegu menningaviðburðum og þann 
svip sem  Skammdegi Festival setti á byggðarlagið.  

Lottuhópurinn leggur leið sína í húsið einu sinni á ári. Heilsueflandi samfélag bauð 
íbúum upp á fría danskennslu, þorrinn var blótaður. Leikfélag Fjallabyggðar 
frumsýndi gamanleikinn Bót og Betrun. Grunnskólabörn stigu á svið og heilluð 
foreldra og ættmenni með vorsýningu yngri og árshátíð eldri. 

Í maí sló Karlakór Fjallabyggðar undir stjórn Elíasar Þorvaldssonar  upp 
stórtónleikum á heimsmælikvarða og á haustdögum kom Þjóðleikhúsið á ferð sinni 
um landið þar sem börnum og unglingum var boðið á leiksýningarnar. Einnig bauð 
Elfar Logi Hannesson upp á einleikinn um Gísla Súrsson fyrir 6. – 10. bekk. 
Sýningin Sköpun og verk 2019 fyrsta vetrardag. Fjöldi annarra viðburða var í 
húsinu má þar nefna, bingó,  erfidrykkjur, brúðkaup, fermingarveislur, afmæli, 
ættarmót, ýmsa fundi og mannfagnaði, tónleikar hjá Tónskólanum á Tröllaskaga, 
réttarball, jólaball KF fyrir börn og margt fleira. Að ógleymdu má nefna fasta 
viðburði og samveru í Tjarnarborg  yfir vetrarmánuðina s.s. Bridge, spilavist KF, 
Zumba,  jólamarkaður í desember og jólastundin í lok Jólakvöldsins Mikla þar sem 
tónlistarmenn í Fjallabyggð flytja jólalögin og íbúar setjast niður og eiga góða 
stund með söng og tónlist inn í aðventuna. 

Að  þessu ofansögðu er ljóst að grunngerð og mannauður menningar er sterkur í 
Fjallabyggð. Hér ríkir sterk menning sem byggir á óeigingjörnu starfi og 
þrautseigju þeirra sem í greininni starfa.  

Ég vil fyrir hönd Fjallabyggðar þakka þeim fjölmörgu aðilum sem hér starfa að list 
og menningu fyrir þeirra gríðarlega góða og vel unna starf og þeirra framlag til 
eflingar menningar í bæjarfélaginu.  

Í ár verða úthlutaðir styrkir til fræðslu- og menningarmála að upphæð 
10.600.000.-  Þar af fara kr. 2.700.000.- til einstakra menningartengdra verkefna, 
kr. 3.250.000.- til hátíðarhalda og kr. 2.750.000.- til reksturs safna og setra. 
Styrkur til fræðslumála nam kr. 100.000.- og framkvæmdastyrkur til Pálshúss 
nemur kr. 1.500.000.- 

Að auki er veittur árlegur styrkur til bæjarlistamanns Fjallabyggðar kr. 300.000.- 

 

 


