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Ágrip
Árið 2012 var fimmta starfsár Gunnarsstofnunar sem sjálfseignarstofnunar en þrettánda árið frá því opnað var á
Skriðuklaustri í júní 2000. Starfsemi var nokkuð hefðbundin en áfram var skorið niður í fjölda menningarviðburða til
sparnaðar. Klaustrið og klausturrannsóknin settu svip sinn á starfsemina og stór sýning var unnin og sett upp í
samvinnu við Skriðuklaustursrannsóknir. Þá var unnið að lokafrágangi á minjasvæðinu og 18.-19. ágúst var blásið til
Skriðuklausturshátíðar þegar 500 ár voru liðin frá vígslu klausturkirkjunnar fornu. Mennta- og menningarmálaráðherra
opnaði minjasvæðið formlega og fékk afhent fyrsta eintakið af bók Steinunnar Kristjánsdóttur um rannsóknina. Biskup
Íslands tók þátt í hátíðarmessu ásamt prestum úr báðum siðum. Við þetta tækifæri undirrituðu forstöðumenn
Gunnarsstofnunar og Fornleifaverndar ríkisins verndaráætlun fyrir minjasvæðið sem jafnframt felur stofnuninni umsjón
með svæðinu til framtíðar. Stærstur hluti kostnaðar vegna þessa lokaátaks var greiddur af Skriðuklaustursrannsóknum
með framlögum frá Alþingi en Gunnarsstofnun lagði fram umtalsverða vinnu, umsjón og aðstöðu endurgjaldslaust.
Fjöldi þeirra sem heimsóttu Skriðuklaustur var svipaður og árið 2011 og áætlað að 15-20 þús. manns hafi komið á staðinn
en um 8000 keypt aðgang að safninu. Færri fóru í leiðsögn um fornleifasvæði en áður. Hlutfall erlendra gesta jókst milli
ára og er nú um helmingur gesta erlendir ferðamenn. Bæklingar fyrir gesti voru endurnýjaðir á fimm tungumálum.
Fimm sýningar voru í gallerí Klaustri og páskasýning í stássstofu var enduruppsett sýning um Lagarfljótsorminn í tilefni
þess að myndband úr Fljótsdalnum af meintu vatnaskrímsli náði athygli milljóna manna um allan heim. Ásgeir Trausti
lék á tónleikum á Fljótsdalsdegi og keppt var á Þristarleikum að venju. Fastir viðburðir voru í nóvember og desember á
Skriðuklaustri og annað árið í röð var Aðventa lesin á þýsku í Berlín við góða aðsókn.
Umsóknir um Klaustrið hafa aldrei verið fleiri eða 74 alls fyrir árið 2013. Dvalargestir í Klaustrinu árið 2012 voru tólf.
Árið 2012 var fyrsta árið sem menningarfulltrúi Austurlands var ekki á launaskrá hjá Gunnarsstofnun en samningur við
Menningarráð Austurlands rann út í árslok 2011. Starfsmenn Gunnarsstofnunar árið 2012 skiluðu samtals 24
mannmánuðum og voru:
Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður í fullu starfi með starfsstöð á Skriðuklaustri.
Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir vann rúma fimm mánuði við gestamóttöku, stjórnun og ýmis sérverkefni.
Egill Gunnarsson vann rúma tvo mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Aldís Fjóla Borgfjörð Ásgeirsdóttir tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Bjarghildur Arndísardóttir vann í tvo mánuði í vefmálum og heimasíðu.
Vinna hófst á árinu við tíu ára stefnumótun fyrir Gunnarsstofnun og hefur forstöðumaður umsjón með henni. Stjórn
Gunnarsstofnunar hélt fjóra fundi á árinu: 29. mars, 5. júní, 20. ágúst og 11. desember. Í stjórninni sitja:
Gunnar Björn Gunnarsson kjörinn formaður, tilnefndur af menntamálaráðuneyti
!

Varamaður hans: Gunnar Martin Úlfsson.

Margrét Jónsdóttir tilnefnd af Háskóla Íslands
!

Varamaður hennar: Hjalti Hugason.

Sigríður Sigmundsdóttir kjörinn varaformaður, tilnefnd af Þróununarfélagi Austurlands
!

Varamaður hennar: Hafliði H. Hafliðason.

Davíð Stefánsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands
!

Varamaður hans: Oddný Eir Ævarsdóttir.

Vésteinn Ólason tilnefndur af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
!

Varamaður hans: Svanhildur Óskarsdóttir.

Rekstrarlega var árið 2012 aðhaldsár eftir framkvæmdaárið 2011. Framlag til stofnunarinnar á fjárlögum hækkaði milli
ára og nam rekstrarframlag ríkisins 17,8 m.kr. Við það bættust síðan 2 m.kr. sem ráðuneytið lagði til vegna
stofnframkvæmda og endurbóta síðustu ára. Aðrar tekjur teljast sértekjur og námu rúmum 12 m.kr.
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Lokafrágangur á minjasvæði.

Gleði í sandkassanum í góðu veðri.

Ráðherra opnar minjasvæðið. (Austurfrétt)

Almennt um starfsemina
Starfsemi Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri árið 2012 var með líku sniði og síðustu ár en lokafrágangur á fornleifasvæði
og hátíð í kringum opnun þess settu þó svip sinn á starfið. Sýningum og viðburðum fækkaði áfram vegna niðurskurðar
en áhersla var lögð á að halda vel utan um fasta viðburði sem orðin er hefð fyrir og tókst að fá góða aðsókn á þá.
Gestir yfir sumarmánuðina voru álíka margir og árið á undan. Áætlað er að gestir staðarins hafi þó verið í 15-20.000 og
fjölgaði erlendum ferðamönnum milli ára. Gjaldskrá var breytt árið 2010 sem þýðir að fullt gjald fyrir fullorðna, þ.e. 17
ára og eldri er 700 kr. Yngri en það fá frítt og öryrkjar og aldraðir greiða 350 kr. Afsláttur hópa eykst samfara fjölda. Þeirri
nýbreytni sem tekin var upp 2010 að rukka sérstaklega fyrir leiðsögn um fornleifasvæðið var viðhaldið. Aðeins þurfti að
bæta við 100 kr. við aðgang að safninu en stök leiðsögn kostaði 300 kr. Til að koma til móts við fólk giltu aðgöngumiðar í
tvo daga til að gefa fólki kost á að koma aftur. Aðsókn í fornleifaleiðsögnina var heldur minni en árið á undan en
skipulögðum ferðum niður á minjasvæðið var einnig fækkað yfir daginn.
Opið var átta daga um helgar og páska á tímabilinu febrúar til maí. Aðsókn á þessu tímabili var fremur slök.
Sumaropnun hófst 1. maí að venju og til 17. september var opið alla daga vikunnar. Fyrstu fjórar vikurnar og síðustu
þrjár var opnunartíminn styttri, frá kl. 12-17 en yfir sumarið, júní-ágúst, kl. 10-18. Frá 18. sept og til ársloka var samtals
opið í 10 daga kringum fasta viðburði og Norrænuhópa. Alls var opið á Skriðuklaustri um 160 daga af árinu auk þess
sem opnað var vegna viðburða eða heimsókna utan hefðbundinnar opnunar nokkra daga, s.s. á lomberkvöldum.
Sumarstarfsmenn í gestamóttöku voru þrír og skiptu með sér vöktum ásamt forstöðumanni sem einnig stóð vaktir að
hluta. Starfsmenn gengu í ýmis verk utan þess að taka á móti gestum. Má þar nefna garðvinnu í kringum húsið svo sem
slátt, umhirðu blómabeða, vökvun og slátt á þaki og öll þrif innandyra. Sá fyrsti byrjaði í maí og hinir um mánaðamótin
maí júní. Tveir hættu um 20. ágúst en sá þriðji hélt áfram út september og tók einnig nokkrar vaktir í október. Líkt og
árið á undan var fenginn verktaka til að slá flatir við Gunnarshús og stærra svæði yfir aðalsprettutímann.
Þetta var þrettánda sumarið sem Skriðuklaustur er opið fyrir gesti og staðurinn orðinn vel þokkaður, bæði sem
ferðamannastaður og einnig sem staður til að heimsækja af sérstöku tilefni. Veitingastaðurinn Klausturkaffi hefur skapað
sér sérstöðu og dregur ekki síður að gesti heldur en húsið, fornleifarnar og menningarstarfsemin. Töluvert er um að
hópar og félagasamtök skipuleggi ferðir sínar þannig að þeir fái fyrirlestur um Gunnar og Skriðuklaustur og njóti svo
veitinga hjá Klausturkaffi. Einnig færist í vöxt að hópar heimsæki bæði Gunnarshús og Snæfellsstofu.
Klausturreglan var stofnuð fyrir fastagesti 2001 og aðra sem vilja styðja við starfsemi Gunnarsstofnunar. Fjöldi
reglufélaga hélst óbreyttur á árinu þó að nokkrir nýir hafi bæst við í stað þeirra sem sögðu sig úr henni. Til hennar teljast
nú tæplega 120 manns sem greiða fyrir almennan aðgang með árgjaldi (3.000 kr. fyrir parið) og fá 50% afslátt á viðburði á
vegum stofnunarinnar, 10% af bókum og minjagripum ásamt 10% afslætti hjá Klausturkaffi.
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Stærri sýningar
Lagarfljótsormurinn – í stássstofu – 1. apríl - 18. maí
Í tilefni þeirrar heimsathygli sem myndband Hjartar
Kjerúlf af ókennilegu fyrirbæri á sundi fyrir neðan
bæinn á Hrafnkelsstöðum vakti var rykið dustað af
sýningu sem Gunnarsstofnun setti uppi árið 2007 um
Lagarfljótsorminn. Var hún opnuð á pálmasunnudag
og stóð fram yfir miðjan maí. Opið var um páskana og
einnig á sunnudögum í apríl. Vakti sýningin töluverða
athygli, ekki síst erlendra ferðamanna. Þá kom hún sér
vel þegar kvikmyndagerðarfólk frá Bandaríkjunum og
Bretlandi kom í Fljótsdalinn í leit að skrímslinu. Voru
þá tekin viðtöl með sýninguna í bakgrunni.
Frá sýningunni um Lagarfljótsorminn í stássstofu.

Undir Klausturhæð – 26. maí - 20. október
Meginsýning sumarsins var helguð klaustrinu og
rannsókn þess. Að henni stóðu Gunnarsstofnun og
Skriðuklaustursrannsóknir í samvinnu við
Þjóðminjasafn Íslands. Sýningin var unnin af
forstöðumanni í samstarfi við Steinunni
Kristjánsdóttur fornleifafræðing, Völu Gunnarsdóttur
fornleifafræðing og Ingunni Þráinsdóttur grafískan
hönnuð. Bæði stássstofa og Franziscuherbergi voru
lögð undir sýninguna sem skartaði m.a. gripum úr
uppgreftrinum og munum sem tengjast klaustrinu, s.s.
kaleik og patínu, nisti, skeggmannskönnu að
ógleymdri Klaustur-Maríu sjálfri. Vegna sýningarinnar

Frá opnun sýningarinnar Undir Klausturhæð 26. maí.

var smíðað utan um arininn í stofunni og einnig ofna
við glugga. Þrívíð tilgátuteikning af
klausturbyggingunum var gerð aðgengileg í
spjaldtölvu og tengd við skjá. Einnig var komið upp
sýnishornum af öskulögum sem mátti snerta,
púsluspili með rústunum og reikniborði.
Sýningin mæltist vel fyrir og vakti áhuga fólks á
öllum aldri. Allir textar voru á íslensku og ensku en
engin sýningarskrá gefin út. Starfsfólk veitti leiðsögn
um sýninguna og sagði frá klaustrinu og
rannsókninni.

Klaustur-María var í sumarleyfi á sýningu í Gunnarshúsi sumarið 2012.
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Þórunn Viðisdóttir og Pétur Sörensson ánægð með sýningu sína í galleríinu.

Úr seríu Soffíu Sæmundsdóttur, Dalbúar.

Gallerí Klaustur
Sýningar í gallerí Klaustri voru fimm þetta árið og stóðu yfirleitt í einn mánuð. Þær voru að venju fjölbreyttar og bæði
listamenn sem dvöldu í gestaíbúðinni sem og starfandi listamenn á Austurlandi sýndu verk sín. Þetta litla sýningarrými
sannaði ágæti sitt enn eitt árið með sýningum sem vöktu athygli og færðu gestum örlitla innsýn í samtímalist.
Sýnendur í gallerí Klaustri 2012
Ólöf Björk Bragadóttir (blönduð tækni)!

!

!

!

!

1. apríl - 12. júní

Listakonan Lóa sem býr og starfar á Egilsstöðum sýndi verkið Flæði, í samvinnu við Sigurð Ingólfsson, og fjallaði um
Lagarfljótið og litaspil þess.
Soffía Sæmundsdóttir (málverk)!

!

!

!

!

!

15. júní - 7. júlí

Soffía nefndi sýningu sína Dalverpi, minningar og fundnir hlutir. Hún dvaldi 1999 í gestaíbúðinni að Skriðuklaustri og
vann þar seríu sem kallaðist Dalbúar og fór víða um lönd.
Litten Nyström (innsetning)!

!

!

!

!

!

8. - 31. júlí

Danska listakonan Litten Nyström sem býr á Seyðisfirði vann innsetningu sína bæði inni og úti á Skriðuklaustri. Kallaði
hún sýninguna Árangur (Landvinding/Achievement).
Þórunn Víðisdóttir og Pétur Sörensson (ljósmyndir og málverk)!

!

2. - 29. ágúst

Hjónin Þórunn og Pétur sýndu ljósmyndir og málverk af náttúru á Héraði sem þau hafa unnið síðustu ár. Þau eru bæði
upprunnin og búsett á Austurlandi.
Bivas Chauduri (blönduð tækni)!

!

!

!

!

!

3. sept - 20. okt.

Bandaríski listamaðurinn Bivas Chauduri er af indverskum ættum og vinnur með ýmis efni en mjög formföst verk.
Hann vann nokkur verk sérstaklega í dvöl sinni í Klaustrinu og sýndi í galleríinu.

Aðrir viðburðir
Auk framantalinna sýninga hefur eitt og annað verið á seyði á Skriðuklaustri þetta árið þó að viðburðum hafi áfram
fækkað milli ára. Stofnunin kom hins vegar að einum viðburði í Reykjavík, einum á Norðurlandi og einum í Þýskalandi í
samstarfi við aðra, þ.e. lestri á Aðventu í desember.
Hið gamla sagnaspil sem Gunnar mat mikils, lomber, er sem fyrr spilað á 3-4 vikna fresti yfir vetrarmánuðina. Þátttaka í
lombernum var góð á árinu og náðist að fara í lomberslag við Húnvetninga í Eyjafirði í byrjun mars eins og venja er. Þá
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Tveir aldnir lomberspilarar á Vetrarbrautarmóti.

Eiríkur Örn Norðdahl les úr Illsku.

Sagnálfar og gaulálfar á Grýlugleði.

hefur verið spilað á Egilsstöðum inn á milli til að auðvelda spilurum lengra að að taka þátt. Einnig var í samstarfi við
lomberklúbbinn Tótus blásið til Vetrarbrautarmóts í lomber í októberlok.
Á Dögum myrkurs tóku Gunnarsstofnun og Vatnajökulsþjóðgarður sig saman og efndu til ratleiks.
Rithöfundalestin renndi í hlað á Skriðuklaustri laugardaginn 1. desember í venjubundnu samstarfsverkefni
Gunnarsstofnunar, Vopnfirðinga og Skaftfells á Seyðisfirði. Ungmennafélagið Egill rauði á Norðfirði kom einnig inn í
samstarfið þetta árið. Að þessu sinni tóku þátt: Steinunn Kristjánsdóttir, Kristín Steinsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Einar
Már Guðmundsson og Eiríkur Örn Norðdahl. Gunnarsstofnun hafði umsjón með skipulagningu og fjármálum
verkefnisins sem naut styrks frá Menningarráði Austurlands.
Grýlugleði í byrjun aðventu er fastur viðburður sem ávallt nýtur mikilla vinsælda. Ekki var brugðið út af vananum og
sunnudaginn 2. desember mættu sagnálfar og gaulálfar auk þess sem hjónakornin birtust öllum til leiðinda og armæðu.
Síðasti viðburður ársins var líkt og undangengin sjö ár upplestur á Aðventu á þriðja sunnudegi í aðventu, 16. desember.
Sagan er lesin í heild sinni og opið hús fyrir þá sem vilja koma og njóta lestrarins og kyrrðarinnar. Að þessu sinni var
Aðventa lesin á sama tíma á Grenjaðarstað í samstarfi við
Menningarmiðstöð Þingeyinga og sunnudaginn á undan í
sendiráði Íslands í Berlín öðru sinni sem og í Gunnarhúsi í
Reykjavík hjá Rithöfundasambandi Íslands. Á Skriðuklaustri las
Ævar Kjartansson söguna en hann var einnig lesari Aðventu í
Útvarpinu fyrir jólin. Að þessu sinni var sagan ekki lesin í Jónshúsi
í Kaupmannahöfn eins og undangengin ár.
Aðsókn á viðburði á Skriðuklaustri var í góðu meðallagi árið 2012.
Það er tilfinning forstöðumanns að hátt eldsneytisverð og
efnahagsástand sé farið að segja til sín hjá Austfirðingum sem leiði
Ævar Kjartansson að lesa Aðventu í skrifstofu skáldsins.

til þess að færri fastagestir komi á viðburði.
Tónleikar
Ásgeir Trausti - Tónleikar Fljótsdalsdegi!

!

!

!

!

19. ágúst

!

!

13. janúar

Ýmsir viðburðir
Lomberkvöld á Klaustri

!

!

Lomberkvöld á Bókakaffi!

!

Konudagur - Erindi um snjallleiðsögn Hrafnkelufélagsins

!

!

!

17. febrúar

!

!

19. febrúar

!

10. mars

Lomberslagur í Eyjafirði

!

!

!

Lomberkvöld á Klaustri

!

!

!

!

26. apríl

Opnun á sýningu Ólafar Bjargar Bragadóttur (Lóu) í gallerí Klaustri!

!

1. apríl

Opnun á sýningu um Lagarfljótsorminn í stássstofu!

!

!

1. apríl

Píslarganga föstudaginn langa – frá Valþjófsstað í Klaustur!

!

!

!

6. apríl

Opnun á sýningunni Undir Klausturhæð!

!

!

26. maí

!
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Opnun á sýningu Soffíu Sæmundsdóttur í gallerí Klaustri!
Opnun á sýningu Litten Nyström í gallerí Klaustri!

!

!

15. júní

!

!

Opnun á sýningu Þórunnar og Péturs í gallerí Klaustri! !

!

!

!

2. ágúst

8. júlí

Málþing um Klaustrið og klausturrrannsóknina í Végarði!

!

!

18. ágúst

Skriðuklausturshátíð og Fljótsdalsdagur!

!

!

!

19. ágúst

Opnun á sýningu Bivas Chauduri í gallerí Klaustri!

!

!

!

3. september

Lomberkvöld í Bókakaffi!

!

!

!

12. október

Vetrarbrautarlombermót á Skriðuklaustri!

!

!

!

27. október

Ljósaskipti & langir skugga, fyrirlestur og ratleikur!

!

!

!

4. nóvember

Rithöfundalestin á Klaustri!

!

!

!

1. desember

Grýlugleði!

!

!

!

2. desember

Aðventa lesin í Berlín á þýsku!

!

!

!

8. desember

Aðventa lesin í Reykjavík hjá RSÍ á Dyngjuvegi 8!

!

!

!

8. desember

Lomberkvöld í Hlymsdölum!

!

!

!

14. desember

Aðventa lesin á Skriðuklaustri!

!

!

!

16. desember

!

16. desember

Aðventa lesin á Grenjaðarstað hjá Menningarmiðstöð Þingeyinga!
Hér eru ekki taldir þeir viðburðir sem Klausturkaffi stendur fyrir, s.s.
jólahlaðborð, sérstakir kvöldverðir, móttökur hópa eða lokuð
einkasamkvæmi. Þeir gestir nutu að sjálfsögðu þess að koma í hús
skáldsins á Skriðuklaustri og læra aðeins um sögu Gunnars og staðarins
um leið og þeir nutu góðra veitinga.

Skriðuklausturshátíð
Fljótsdalsdagur var lokadagur Ormsteitis eins og áður en þetta árið féll hann saman við Skriðuklausturshátíð. Í tilefni
þess að uppgreftri og frágangi klausturminja var lokið eftir rúmlega áratugsvinnu var efnt til málþings í Végarði,
gönguferðar í fótspor Sesselju frá Víðivöllum í Skriðuklaustur og síðan hátíðardagskrár á minjasvæði. Tilefnið var einnig
500 ára vígsluafmæli Skriðuklausturskirkju og útgáfa bókar dr. Steinunnar Kristjánsdóttur um rannsóknina. Katrín
Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra opnaði minjasvæðið formlega og undirrituðu forstöðumenn
Gunnarsstofnunar og Fornleifaverndar ríkisins verndaráætlun um svæðið. Þá var hátíðarguðþjónusta með þátttöku
biskups Íslands, Agnesar M. Sigurðardóttur. Óhætt er að segja að þessi helgi og þá sérstaklega hátíðardagskráin hafi
verið ógleymanleg öllum sem komu en áætlað er að rúmlega 500 manns hafi komið í Skriðuklaustur á sunnudeginum
þrátt fyrir kalsaveður. Eftir hátíðardagskrána steig Ásgeir Trausti á stokk og góð þátttaka var í Þristarleikum að venju.
Þessi dagur, 19. ágúst, markaði þáttaskil í Fljótsdal því að þar með var fullbúið minjasvæði hins forna Skriðuklausturs
opnað fyrir almenningi líkt og áætlanir frá 2002 gerðu ráð fyrir.

Katrín Jakobsdóttir flytur ávarp. (Austurfrétt)

Við altari í rúst klausturkirkju. (Austurfrétt)
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Samstarfsverkefni
Ferðamálin voru fyrirferðarmikil í samstarfsverkefnum ársins. Ferðaklasi Upphéraðs sem forstöðumaður hafði forgöngu
um að stofna 2011 endurnýjaði bækling sinn og hélt aftur uppi áætlanaferðum milli Egilsstaða og Fljótsdals í júlí.
Reynslan af þessum tveimur sumrum í áætlanaferðum gaf þá niðurstöðu að klasinn tók ákvörðun í desember um að
hætta með slíkar ferðir og setja fjármuni frekar í sameiginleg markaðs- og kynningarmál. Gott samstarf hefur verið í
klasanum, ferðamannakönnun framkvæmd og sótt í ýmsa sjóði. Þessi klasi stofnaði síðan annan klasa sem hlaut nafnið
ÆSA og í erum fleiri ferðaþjónustuaðilar á Héraði sem vinna saman sérstaklega með vetrarferðir. ÆSA-klasinn fékk styrk
frá sjóðnum Ísland allt árið til að vinna markaðsefni fyrir vetrarferðamennsku og búa til ferðapakka. Fundir og upptökur
fóru fram veturinn 2012-2013.
Þá tengist þessum klösum lítið verkefni sem hlaut styrk frá Fjárafli, atvinnumálasjóði Fljótsdalshéraðs, en þar var slengt
saman nokkrum verkefnum og unnið að kortlagningu skemmtilegra ferðaleiða á Héraði. Sat forstöðumaður í þeim
vinnuhópi fyrir hönd Upphéraðsklasans, Hrafnkelufélags og Ormskrínisins. Hnitsettar voru nokkrar gönguleiðir og
lýsingar á þeim og þjónustu í grennd teknar saman.
Forstöðumaður Gunnarsstofnunar vann einnig fyrir Ormsskrínið og Hrafnkelufélagið að gerð upplýsingaskilta til að
setja upp við Hrafnkelsstaði þar sem Ormurinn var kvikmyndaður og ráðgert hafði verið að segja frá búsetu Hrafnkels.
Þá þurfti að endurnýja skilti á þremur stöðum sem Ormsskrínið setti upp 2003 og stýrði forstöðumaður þeim verkefnum
og sótti fjármagn til þess í sjóði.
Snjallleiðsögn Hrafnkelufélagsins sem Locatify vann kom út fyrir iOS og Android síma vorið 2012 og nokkur hundruð
manna hlóðu niður þeim leiðsögnum sem boðið var upp á fyrir sex staði eða leiðir á Austurlandi.
Samstarf var við fjölda aðila vegna frágangs minjasvæðis og klaustursýningar og naut það verkefni hvarvetna mikillar
velvildar.

Stefnumótun
Markviss vinna að mótun stefnu Gunnarsstofnunar til næstu tíu ára hófst árið 2012. Forstöðumaður leiddi vinnuna með
öflugu vinnuframlagi stjórnar. Hluti stjórnarfunda var tekinn undir vinnu að stefnunni en einnig var tæknin notuð til að
kasta á milli hugmyndum og tillögum. Ekki hefur verið farið í róttæka stefnumótun síðan árið 1999 en þá var mótuð sú
stefna sem starfað var eftir fyrstu árin. Síðan vann ráðherraskipuð nefnd greinargerð um framtíðarskipan mála á
Skriðuklaustri árið 2006 og var hún ásamt endurskoðun á gömlu stefnunni það sem haft var að leiðarljósi þegar
Gunnarsstofnun varð að sjálfeignarstofnun 1. janúar 2008. Það þótti því tímabært að vinna heildarstefnu með tilheyrandi
áætlunum um aðgerðir og aðra mikilvæga þætti í starfseminni. Farið var í tilheyrandi SVÓT greiningu og byggt á henni
og stöðumati við vinnuna. Áætlað er að stefnan verði tilbúin haustið 2013 eftir að hafa farið gegnum nokkra vinnufundi
og í yfirlestur hjá bæði aðilum sem tengjast stofnuninni og ótengdum.
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Útgáfa og upplýsingagjöf
Útgáfa
Gunnarsstofnun gaf lítið út árið 2012. Bæklingar um Gunnar og staðinn voru endurnýjaðir og sameinaðir í einn með
nýjum textum og myndum. Voru þeir prentaðir á fimm tungumálum og fá þeir sem greiða aðgangseyri eintak af
bæklingnum við komu.
Fréttabréfið Klausturpósturinn var sent rafrænt til flestra Klausturreglufélaga og kom út tvisvar sinnum á árinu. Að
venju voru gerðar litlar sýningarskrár vegna sýninga í gallerí Klaustri.
Helgisögnin
Gömul sögn greinir frá
kraftaverki í Fljótsdal á 15. öld.
Valþjófsstaðaklerkur reið eitt
sinn sem oftar út dalinn að
þjónusta dauðvona sóknarbarn.
Í áfangastað kom í ljós að hann
hafði týnt öllu sem nota þurfti
til að veita þeim sjúka síðasta
sakramentið. Piltur á bænum var sendur að leita. Þegar hann kom eftir götunni fyrir neðan
bæinn að Skriðu sá hann hvar kaleikurinn stóð á þúfu fullur af víni, patínan yfir og á henni
brauðið. Litið var á þetta sem kraftaverk og helgisagan hermir að reist hafi verið kapella til
minningar um atburðinn með altarið þar sem þúfan var. Nokkru síðar hermir sagan að þar hafi
verið stofnað klaustur.

Stofnun Skriðuklausturs
Á Íslandi störfuðu tvær klausturreglur á miðöldum, Benediktsregla og
Ágústínusarregla. Skriðuklaustur var af reglu Ágústínusar
og stofnað síðast þeirra klaustra sem störfuðu
á Íslandi á kaþólskum tíma, trúlega árið
1493. Það var aðeins rekið í tæp 60 ár
og blómaskeið þess stóð vart lengur
en í fjóra áratugi. Gjarnan voru meiri
samfélagsskyldur lagðar á Ágústínusa
og þeim víða gert að reka sjúkrahús
og skóla eins og raunin virðist hafa verið á Skriðuklaustri. Við
Ágústínusarklaustur sátu prestlærðir menn sem kölluðust kanúkar eða
kórbræður og var príor æðstur þeirra. Talið er að 5-6 kórbræður hafi verið
á Skriðuklaustri auk fjölda leikmanna og aðstoðarfólks sem starfaði í klaustrinu. Á staðnum var
jafnframt rekinn stórbúskapur.

Íslenska

Fornleifarannsókn
Sumarið 2000 fór fram forkönnun
til að leita klausturrústa á Skriðu.
Þá voru rústir kirkju og kirkjugarðs
sjáanlegar á svonefndu Kirkjutúni
neðan Gunnarshús og höfðu
verið friðlýstar árið 1988. Teikning
Daniels Bruun af þeim frá 1901
sýndi lítið meira. Jarðsjármælingar
og könnunarskurðir sýndu hins
vegar umfangsmiklar rústir undir
túninu utan veggja kirkjugarðsins.
Þær stóðu á þykku gjóskulagi úr
Veiðivatnagosinu 1477 og þótti
ljóst að klaustrið væri fundið.
Árið 2002 hófst síðan uppgröftur
sem stóð í tíu ár og var einn sá
umfangsmesti sem fram hefur farið á Íslandi.
Klaustrið er nú það eina sem hefur verið
grafið upp í heild sinni hérlendis og það
nyrsta í Evrópu. Grunnform klaustursins var
hlaðið upp að lokinni rannsókn og er minjasvæðið aðgengilegt
með fræðsluskiltum.

Skriðuklaustur

Menningarsetur & sögustaður
Centre of Culture & History

Tilgátuteikning af klaustrinu eftir Völu Gunnarsdóttur.
Skriðuklaustri, 701 Egilsstaðir
s. +354 471-2990
www.skriduklaustur.is

Heimasíða
Áfram var unnið að innsetningu efnis á hinn nýja vef Skriðuklausturs. Fenginn var styrkur frá Vinnumálastofnun til að
ráða tímabundinn starfsmann í verkið líkt og árið á undan auk þess sem forstöðumaður vann að uppfærslunni. Bætt var
við upplýsingum á frönsku og dönsku fyrir hluta vefsins. Vefurinn er nú bæði upplýsingavefur um þjónustu og
starfsemi á Skriðuklaustri sem og fræðsluvefur um Gunnar, ævi hans og verk, og sögu Skriðuklausturs. Þá var gert átak í
að koma Skriðuklaustri betur að í netheimum með því að skrá inn myndir og upplýsingar sem víðast. Facebook-síða var
stofnuð, sem og Google+ síða og TripAdvisor síður. Allt hefur þetta aukið umferð um heimasíðu Skriðuklausturs og árið
2012 heimsóttu síðuna 8.710 notendur og 40,647 síðuheimsóknir voru skráðar, meðaltími hvers notanda inni á
heimasíðunni var tvær og hálf mínúta sem telst ágætt. Langflestir notendur voru íslenskir eða 6.624 og áttu þeir 52% af
heimsóknunum, Bandaríkjamenn komu þar á eftir, síðan Þjóðverjar og Bretar. 70% heimsókna voru nýjar heimsóknir en
alls var farið 12.603 sinnum inn á www.skriduklaustur.is sem merkir 35 heimsóknir á dag að meðaltali.
Almenn kynning
Kynningarefni síðustu ára, þ.e. plaköt til að hengja upp á helstu ferðamannastöðum og upplýsingabæklingur um
staðinn, voru nýtt áfram og ekki endurnýjuð. Unnin var bæklingur fyrir ferðaskrifstofur um Skriðuklausturstorfuna til
að reyna að laða fleiri ferðahópa að bæði Gunnarshúsi og Snæfellsstofu.
Aðalauglýsingamiðill fyrir Skriðuklaustur á Austurlandi er Dagskráin sem gefin er út vikulega og fer inn á öll heimili og
fyrirtæki auk þess að vera dreift á Reykjavíkurflugvöll og fleiri staði. Niðurskurður hefur leitt til færri birtinga í
Dagskránni sem og öðrum miðlum. Útvarpsauglýsingar um fornleifarnar hljómuðu í auglýsingaherferð gegnum Samtök
um söguferðaþjónustu og Klausturkaffi auglýsti staðinn einnig í útvarpi. Þá var auglýst í nokkrum ferðaritum og
Safnabókinni og sendar fréttatilkynningar á fjölmiðla þegar viðburðir voru framundan.
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Höfundarréttarmál
Samkomulag erfingja um vistun höfundarréttarins hjá Gunnarsstofnun gilti til maí 2012 en erfingjarnir féllust á að virkja
ákvæði um fimm ára framlengingu til 2017. Unnið var eftir útgáfuáætlun svo sem kostur var og hún uppfærð. Samið var
um útvarpsleikverk af Svartfugli í Þýskalandi gegnum Reclam og nýja hljóðbók af Sölku Völku Halldórs Laxness í
þýðingu Gunnars á dönsku.
Viðhaldið var sambandi við þá útgefendur sem komið var á í Frankfurt 2011, s.s. í Danmörku, Ítalíu og Frakklandi. Engir
samningar voru þó undirritaðir við þá aðila enda töluverð kreppa í bókabransanum í Evrópu um þessar mundir.
Til stóð að hefja markvissa vinnu að rafrænni útgáfu á þeim verkum Gunnars sem
ekki er talið líklegt að komi út á prenti að nýju. Vegna samdráttar var ekki unnið að
því á árinu. Þó voru íslenskri lesendur minntir á fyrstu útgáfu af ættarsögu
Borgarfólksins sem kom út á íslensku 1915 og opnað aðgengi að henni á vefnum
www.baekur.is á fæðingardegi Gunnars, 18. maí.
Ein ný útgáfa íslensk kom út á árinu. Það var sérútgáfa á Aðventu sem Sverrir
Kristinsson fékk að gefa út í 100 eintökum. Í Þýskalandi seldist Aðventa einstaklega
vel og seldi Reclam um 2000 eintök af henni. Hluti af því var gjafaútgáfa sem
fyrirtæki keypti af forlaginu.
Leikhópurinn Aldrei óstelandi vann leiksýninguna Sjöundá og byggði m.a. á Svartfugli
Gunnars með leyfi frá Gunnarsstofnun. Marta Nordal leikstýrði Eddu Björgu
Eyjólfsdóttur, Hörpu Arnardóttur, Stefáni Halli Stefánssyni og Sveini Ólafi
Gunnarssyni í magnaðri sýningu sem sýnd var í Kúlunni í Þjóðleikhúsinu.

Þjónustusamningar
Gunnarsstofnun hafði frá 2001 verið með þjónustusamning við Menningarráð Austurlands og haft Signýju Ormarsdóttur
menningarfulltrúa sem starfsmann. Árið 2012 var því rekstrarlega mjög breytt frá fyrri árum þar sem bæði tekjur og
gjöld tengd þessum samningi fóru út og Gunnarsstofnun varð aftur einmenningsstofnun með einn heilsársstarfsmann.
Menningarfulltrúinn varð starfsmaður Austurbrúar, nýrrar sameinaðrar stoðstofnunar á Austurlandi. Forstöðumaður
Gunnarsstofnunar var reyndar kjörinn þar í stjórn svo að hann hélt áfram að fylgjast með málefnum Menningarráðs.
Þjónustusamningur við Fljótsdalshrepp var endurnýjaður til tveggja ára í ársbyrjun og gildir til ársloka 2013. Sem fyrr
nær hann til ákveðinnar þjónustu á sviði ferða- og menningarmála. Gunnarsstofnun hélt þriðja árið í röð utan um
talningu á gestum við Hengifoss. Einnig var sett saman einföld ferðamannakönnun sem aðilar í ferðaþjónustuklasa
Upphéraðs gátu lagt fyrir gesti og vinnuskóli Fljótsdals tók tvo dagsparta í að spyrja gesti við Hengifoss.
Könnunarblöðin voru öll færð inn í tölfræðigrunn á vefnum og var það verk unnið af starfsmanni Gunnarsstofnunar.
Annað sem telst til verkefna sem stofnunin vann innan þessa samnings við Fljótsdalshrepp var Hengifossverkefnið, sem
Fljótsdalshreppur fékk tveggja m.kr. styrk í úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2012. Stofnunin sá um að
gera áfangaskýrslu fyrir Ferðamálastofu og skilgreina verkþætti betur svo að hægt væri að fá sérfræðinga til að vinna þá.
Verkefnið sem snýst um stefnumótun, skipulag og framtíðarsýn fyrir Hengifoss sem ferðamannastað er vel á veg komið
og ætti að takast að ljúka því fyrir vor 2013.
Þá naut Lagarfljótsormurinn aðstoðar forstöðumanns eftir að hann komst í heimsfréttirnar. Erlendir þáttagerðarmenn
fengu upplýsingar og viðtöl hjá forstöðumanni Gunnarsstofnunar auk þess sem hann dreif upp heimasíðu á léninu
www.ormur.com sem kynnir sögu ormsins og leiðir gesti m.a. að þeirri ferðaþjónustu sem er á nærsvæðinu.
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Gestaíbúðin Klaustrið
Gunnarsstofnun sótti aftur um styrk til Kulturkontakt Nord um dvalarstyrki fyrir
gesti Klaustursins en fékk höfnun.
Óvenjufáar umsóknir bárust fyrir árið 2012 í Klaustrinu eða aðeins 34 og þar af
aðeins fjórar frá Íslendingum. Ástæða þessa er rakin til KKN-úthlutunar árin á undan þar sem aðeins var leyfilegt fyrir
Norðurlandabúa og íbúa Eystrasaltsríkjanna að sækja um dvöl. Árið bókaðist samt vel og var öllum vikum úthlutað.
Vegna forfalla þurfti að fylla í nokkur skörð en gekk það vel þangað til í októberlok. Síðustu tveimur mánuðunum hafði
verið úthlutað til ljóðskálds í Suður-Afríku sem náði ekki að kljúfa ferðakostnaðinn til Íslands. Og ekki reyndist unnt að
finna Íslendinga eða aðra til að koma á þessum árstíma með skömmum fyrirvara. Samtals voru ónýttir dagar í
Klaustrinu því óvanalega margir eða um tíu vikur.
Alls gistu 12 einstaklingar auk samstarfsmanna í Klaustrinu og unnu að verkefnum sínum árið 2012. Hafist var handa
við að mynda tengslanet allra Klausturbúa með formlegum hætti gegnum Fésbókina. Nokkrir tugir dvalargesta hafa
þegar skráð sig inn í þann hóp og skiptast þar á upplýsingum um dvöl sína og fleira.
Gestir Klaustursins og gestaherbergja 2012
Laura Riis Christensen!

Danmörk!

Mette Karlsvik!

!

Ljósmyndari!

!

á KKN-styrk

Noregur !!

Rithöfundur (með henni hluta tíma Svein Störksen útgefandi)

Þorbergur Þórsson# !

Ísland!

!

Listamaður (með honum hluta tíma Hannes Lárusson)

Sigurjón og Þóra Hrönn!

Ísland!

!

Ljósmyndarar

Thanasis Kaproulis #!

Grikkland!

Tónlistarmaður (með honum Frank Kalero & Marija Strajnic)

James Neilson Graham!

Bretland!!

Tónlistarmaður

Bernard Christophe#!

Danmörk!

Þýðandi

Katriina Ranne!

Finnland!!

Þýðandi og ljóðskáld

Þórunn Erla Valdimarsd.!

Ísland!

!

Rithöfundur

Bivas Chauduri!

BNA!

!

Myndlistarmaður

!
!

Colette & Matthew#!

BNA!

!

Dansarar

Hjörtur Pálsson!

Ísland!

!

Skáld

!

Auk þess gistu eftirtaldir nokkrar nætur í gestaherbergjum eða í íbúð vegna styttri verkefna:
Anna Ingólfsdóttir rithöfundur, Soffía Sæmundsdóttir myndlistarkona vegna sýningar í gallerí Klaustri, Oskar Vistdal
fræðimaður að skrifa um Gunnar á norsku, Katrín Ólína Pétursdóttir vöruhönnuður, Eyjólfur Pálsson hönnuður, Steinunn
Kristjánsdóttir fornleifafræðingur og Ævar Kjartansson útvarpsmaður vegna lesturs á Aðventu.

Lóðarframkvæmdir, endurbætur og viðhald
Vegna mikils aðhalds í rekstri var aðeins brýnasta viðhaldi sinnt þar sem Gunnarsstofnun hefur fram til þessa þurft að
taka fé til þess af rekstrarfé sínu. Engar lóðarframkvæmdir voru á árinu utan þær sem tengdust frágangi á minjasvæði.
En að venju sá fyrirtækið Sólskógar um að setja niður sumarblóm og snyrta beð og runna í sumarbyrjun.

Heimildasafn Gunnars Gunnarssonar
Lítið var unnið í að efla heimildasafn Gunnars á Skriðuklaustri á árinu en þó bættust nokkrar erlendar útgáfur á verkum
hans í safnið, bæði sem stofnunin fékk að gjöf, t.d. frá Norræna húsinu, og sem voru keyptar erlendis frá. Enn er nokkuð
verk óunnið í að flokka, greina og skanna þýskar og danskar úrklippur en nú hillir loksins undir að gagnagrunnsforrit
Lbs-Hbs geti tekið við þeim upplýsingum sem til eru hjá Gunnarsstofnun eftir margra ára vinnu.
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Steinunn Kristjánsdóttir les úr bók sinni Sagan af klaustrinu á Skriðu.

Unnið við frágang á minjasvæðinu í júlí 2012.

Fornleifarannsókn á Skriðuklaustri
Skriðuklaustursrannsóknir eru samstarfsfélag kringum fornleifarannsóknina á Skriðuklaustri. Aðild eiga
Gunnarsstofnun, Minjasafn Austurlands, Þjóðminjasafn Íslands og Þjóðkirkjan. Forstöðumaður Gunnarsstofnunar hefur
frá byrjun sinnt formennsku í þessu félagi og unnið náið með Steinunni Kristjánsdóttur að framgangi og fjármögnun
rannsóknarinnar. Allt frá upphafi rannsóknarinnar á Skriðuklaustri var miðað við að sumarið 2012, þegar 500 ár yrðu
liðin frá vígslu klausturkirkjunnar fornu, yrði minjasvæðið fullfrágengið og komin yrði út bók um rannsóknina. Með
góðum framlögum frá fjárlaganefnd Alþingis tókst að standa við þessi markmið sem félagið setti sér.
Sumarið 2012 var notað til að fullkanna síðustu blettina á minjasvæðinu og
samhliða því unnu sjálfboðaliðar frá SEEDS að því í júlí að ljúka við hleðslur og
annan frágang. Forstöðumaður tók sem fyrr að sér yfirumsjón með
fráganginum en einnig var starfsmaður á vegum Skriðuklaustursrannsókna
með verkstjórn og Hjalti Jónasson, eldri Fljótsdælingur, stýrði hleðslum. Þá var
Tréiðjan Einir fengin til að smíða útsýnispall sem Einar Sæmundsen hjá
Landmótun hannaði og Fornleifavernd ríkisins veitti vilyrði fyrir.
Íslandspóstur gaf út frímerki um klaustrið.

Forstöðumaður Gunnarsstofnun vann síðan ásamt Steinunni Kristjánsdóttur að
gerð upplýsingaskilta sem komið var fyrir á pallinum og í hverju rými rústanna. Þannig geta gestir og gangandi nú notið
svæðisins og lesið sér til um söguna á íslensku og ensku.
Sú kostnaðaráætlun sem gerð var árið 2010 um fjármagn til að ljúka rannsókn og frágangi á Skriðuklaustri og lögð fyrir
Alþingi stóðst að mestu leyti. Nokkrar milljónir stóðu þó út af og þurfti að sækja um þær til fjárlaganefndar og fá
greiðslufrest hjá lánardrottnum fram á árið 2013 þegar aukafjárveiting skilaði sér. Lokauppgjör milli Gunnarsstofnunar
og Skriðuklaustursrannsókna vegna verkefnisins fór þó fram innan ársins 2012 og unnin hefur verið sérstök skýrsla um
fráganginn.
Verndaráætlun fyrir svæðið hefur verið samþykkt af Fornleifavernd ríkisins (nú Minjastofnun Íslands) og
Gunnarsstofnun falin umsjón með minjasvæðinu í nánu samráði við starfsmenn Fornleifaverndar.
Skriðuklaustursrannsóknir munu starfa eitthvað áfram, a.m.k. þangað til Steinunn Kristjánsdóttir hefur birt vísindalegar
niðurstöður rannsóknarinnar í erlendum fagritum. En uppgreftri er lokið og flestum rannsóknum og greiningum einnig.
Áfram þarf að vinna að miðlun á minjasvæðinu og mun Gunnarsstofnun leiða slíkt starf. Fyrirhugað er að nýta
snjallsímatækni til hins ítrasta og fara í samstarf við erlenda aðila um slíkt, m.a. aðila í Skotlandi.
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Menningarstyrkjum var úthlutað í
Snæfellsstofu í mars 2012.

Veður sumarið 2012 var með besta móti á
Upphéraði og oft notalegt á suðurveröndinni.

Veturinn gekk í garð í september þetta árið og
skaflar mynduðust sem entust til vor.

Félagsaðild Gunnarsstofnunar!
Gunnarsstofnun er aðili að Samtökum um söguferðaþjónustu vegna sögu staðarins á miðöldum, m.a. sem
klausturstaðar. Forstöðumaður situr sem gjaldkeri í stjórn samtakanna. Gunnarsstofnun hefur auk þess aðstoðað Félag
áhugamanna um Hrafnkels sögu Freysgoða og sögutengda ferðaþjónustu á Héraði vegna söguslóðaverkefnis þess
félags.
Gunnarsstofnun var aðili að Markaðstofu Austurlands og sat forstöðumaður sem stjórnarformaður þar frá 2005 til 2012.
Þá var Markaðsstofan sameinuð Þekkingarneti, Þróunarfélagi og Menningarráði í stoðstofnuninni Austurbrú.
Gunnarsstofnun hefur gert þjónustusamning við Austurbrú og telst þar með til hagsmunaaðila stofnunarinnar.
Forstöðumaður sat í undirbúningsstjórnum fyrir stofnun Austurbrúar og var kjörinn til eins árs í stjórn hennar á
stofnfundi í maí 2012.
Forstöðumaður situr í svæðisráði Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir hönd ferðaþjónustu á Austurlandi og hefur
gert frá stofnun þjóðgarðsins auk þess sem hann var í undirbúningsnefnd fyrir stofnun hans

Erlend samskipti
Gunnarsstofnun hefur verið í samskiptum við erlend bókaforlög og þýðendur á árinu vegna höfundarréttar. Einnig hafa
verið samskipti við Dansk Film Institut í Kaupmannahöfn vegna þess verkefnis að koma kvikmyndinni Sögu
Borgarættarinnar á stafrænt form. Þess má geta að Kvikmyndasafn Íslands sýndi sitt eintak af myndinni með
tónsetningu Sverris Pálssonar í nóvember í Bæjarbíói í Hafnarfirði. Þá var forstöðumaður í samskiptum við kollega sína í
norrænum stýrihópi fyrir bókmennta- og tónskáldasöfn vegna fyrirhugaðrar ráðstefnu þeirra á Íslandi 2013.
Forstöðumaður fór enga ferð til útlanda á árinu vegna erlendra samskipta.
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Hugleiðing forstöðumanns
Árið 2012 var ár klausturminjanna á Skriðuklaustri og settu frágangur minjasvæðis, uppsetning sýninga og
undirbúningur Skriðuklausturshátíðar mark sitt á starfsemina. Gunnarsstofnun átti sinn þátt í því að leiða það verkefni
farsællega til lykta og fylgja eftir þeirri tíu ára áætlun sem lagt var af stað með árið 2002. Ljóst má vera að sumarið 2013
mun ákveðinn tómleiki gera vart við sig á staðnum þegar hið alþjóðlega andrúmsloft hverfur sem hópar
fornleifafræðinga hafa skapað frá árinu 2002. Þannig mun fjöldi þeirra sem starfa á Skriðuklaustri dragast saman um 15
manns yfir sumarmánuðina. Það er þó ljóst að Gunnarsstofnun mun áfram þurfa að hugsa um minjasvæðið eins og
verndaráætlun þess gerir ráð fyrir og vinna þarf í miðlun á sögu rannsóknarinnar og klaustursins. Þar sem um
þjóðminjar er að ræða er eðlilegt að einhver samningur verði gerður um umsjón Gunnarsstofnunar með svæðinu því að
þó að minjarnar dragi að og leyfilegt sé að selja leiðsögn fyrir hópa um rústirnar þá stendur slíkt ekki undir því viðhaldi
sem þarf að sinna ár hvert til að halda minjasvæðinu í góðu standi. En mikilvægi rannsóknarinar og minjasvæðisins er
ótvírætt fyrir staðinn og styður uppbyggingu Skriðuklausturs sem kjarnastaðar í ferðaþjónustu á Austurlandi.
Málefni Skriðuklausturs hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu komust á góðan rekspöl árið 2012. Skriður komst á
ýmis mál sem dregist hafa úr hömlu. Hafnar voru viðræður um nýjan samning milli stofnunar og ráðuneytis og hvernig
eignaumsjón skyldi skilgreind. Niðurstaða ráðuneytis og stjórnar Gunnarsstofnunar varðandi fasteignir á staðnum var
að vinna að því að koma þeim inn til Fasteigna ríkisins og fá fjármagn til þess að tryggja viðhald á húsum staðarins. Þá
hófust á árinu framkvæmdir við húsbyggingu hjá ábúendum jarðarinnar á byggingarreit við fjárhús sem mun styrkja
jörðina í sessi sem bújörð með fjölbreyttum búskap. Við opnun minjasvæðis 19. ágúst tók mennta- og
menningarmálaráðherra síðan af allan vafa um stofnun menningarsjóðs Gunnarsstofnunar sem rætt hefur verið um lengi
að fengi höfuðstól úr fallbótum jarðarinnar vegna virkjunar Jökulsár á Brú. Skipulagsskrá var fullunnin á árinu og vorið
2013 staðfesti ráðherra hana og í fjárlögum 2013 var gefin heimild fyrir að færa þessa fjármuni í sérstakan menningarsjóð.
Þar með er til lykta leitt gamalt baráttumál sem verður mikilvægt fyrir framtíðarstarfsemi Gunnarsstofnunar.
Á árinu bárust einnig þau gleðitíðindi frá Reykjavík að borgin hefði gefið Rithöfundasambandi Íslands Dyngjuveg 8, en
Gunnarsstofnun hefur um árabil reynt að leggja Rithöfundasambandinu lið í samskiptum út af Gunnarshúsi syðra.
Árið 2012 var vissulega aðhaldsár í rekstri og sáust þess merki í starfseminni þar sem spara þurfti upp í
framkvæmdakostnað ársins á undan. Það var líka fyrsta árið frá 2001 sem forstöðumaður var einn að störfum meirihluta
árs enda eru fjárveitingar litlu meiri en fyrir tíu árum, sé tekið mið af verðlagsbreytingum. En starfsemin er margföld og
álag á einn heilsársstarfsmann orðið meira en góðu hófi gegnir. Í nýjum samningum sem gerðir verða bæði um rekstur
stofnunarinnar og húsnæði árið 2013 er því mikilvægt að tekið verði tillit til hinnar nýju stefnu stofnunarinnar og henni
gert kleift að standa undir þeirri ábyrgð sem skipulagsskráin kveður á um. Að sama skapi þarf stofnunin sjálf að sýna
metnað og framsýni og leita leiða til vaxtar og tekjuöflunar, en það verður vart gert með einum starfsmanni.
Gunnarsstofnun er löngu búin að slíta barnsskónum og nú þarf að sníða henni þann stakk sem hæfir virðulegri
menningarstofnun. Meiri formfestu þarf í ýmsum þáttum starfseminnar, bæði því sem lýtur að ferðamönnum en ekki
síður því sem snýr að miðlun og söfnun á öllu því sem tengist Gunnari skáldi. Gunnarsstofnun hefur sótt um vottun í
Vakanum, nýju gæðakerfi Ferðamálastofu og mun það treysta þjónustu við ferðamenn. Í hinu verður unnið með
skipulögðum hætti eftir aðgerðaáætlun nýrrar stefnu fyrir árin 2013-2022. Þá þarf að vinna markvisst að eflingu
samskipta stofnunarinnar við aðrar stofnanir og aðila sem vinna á sama sviði sem og stofnaðila Gunnarsstofnunar. Ein
mesta hættan sem steðjar að stofnun eins og Gunnarsstofnun er einangrun þegar mannauðurinn fer að þreytast. En nýir
tímar fela í sér ný tækifæri og nýjan kraft. Árið 2012 skilaði ýmsum málum áleiðis sem komið verður í höfn árið 2013.
Skriðuklaustri 15. maí 2013

Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður
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