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Ágrip
Í desember 2017 voru liðin 20 ár frá því menntamálaráðherra setti reglur um Stofnun Gunnars Gunnarssonar og var
haldið upp á það með dagskrá á Skriðuklaustri 9.-10. desember. Að öðru leyti var starfsemi með nokkuð hefðbundnu
sniði. Safnið á Skriðuklaustri var opið nær alla daga frá 1. apríl til loka október. Safngestum fjölgaði milli ára og munaði
þar mestu um fjölgun gesta úr skemmtiferðaskipum. Áætlað er að a.m.k. 36 þús. manns hafi komið á staðinn og um
fjórðungur þeirra hafi greitt aðgang að safninu. Haldnir voru fastir viðburðir eins og píslarganga, Fljótsdalsdagur,
rithöfundalest, Grýlugleði og upplestur á Aðventu en að auki voru nokkrir fyrirlestra og tónleikar.
Sýningar á Skriðuklaustri voru: Páskasýningin Af jörðu ertu kominn, sýning á duftkerjum í samstarfi við Handverk og
hönnun; átta sýningar voru í gallerí Klaustri; sumarsýning í stássstofu var áfram Undir Klausturhæð, sýning um Gunnar
var óbreytt og í Franziscu-herbergi var áfram sýningin Tröll - náttúra og tunga. Dvalargestir gestaíbúðarinnar Klaustursins
voru ellefu auk nokkurra sem hlupu í skarðið vegna forfalla.
Starfsmenn auk forstöðumanns voru samtals fjórir en allir ráðnir tímabundið og skiluðu þeir ásamt forstöðumanni í fullu
starfi alls um 26 mannmánuðum. Að auki var einn starfsmaður á styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna í 3 mánuði að
vinna að gerð snjallsímaleiks varðandi klausturminjar.
Starfsmenn voru:
Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður í fullu starfi.
Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir vann í sjö mánuði við gestamóttöku og stjórnun.
Brynjar Darri Kjerúlf vann í rúma þrjá mánuði við gestamóttöku, umhirðu og ýmis sérverkefni.
Bríet Finnsdóttir vann tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Hjördís Sveinsdóttir vann rúma tvo mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Birkir Brynjarsson vann þrjá mánuði í margmiðlunarverkefni með styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna.
Stjórn Gunnarsstofnunar hélt fjóra fundi á árinu: 27. mars í síma og á Skriðuklaustri: 18. maí, 7. september og 9.
desember. Stjórnin var skipuð í ársbyrjun 2015 til þriggja ára og í henni áttu sæti:
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 kjörin varaformaður, tilnefnd af Austurbrú ses.
Varamaður hennar: Björg Björnsdóttir.
Oddný Eir Ævarsdóttir tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands
Varamaður hennar: Kristín Steinsdóttir.
Svanhildur Óskarsdóttir tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Varamaður hennar: Rósa Þorsteinsdóttir.
Rekstrarframlag til stofnunarinnar á fjárlögum nam 41,5 m.kr. Aðrar tekjur námu rúmum 19,7 m.kr. Rekstrargjöld voru
um 54,9 m.kr. og var tekjuafgangur að teknu tilliti til fjármagnsliða tæpar 5,9 m.kr. Húsaleiga til Ríkiseigna vegna
fasteigna á staðnum nam um 11 m.kr. og stofnunin skilað um 3,4 m.kr. í staðgreiðslu.
Í september 2017 hófst verkefnið CINE sem nýtur styrks úr Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA) og er
Gunnarsstofnun aðili að því. Verkefnið snýst um skráningu og miðlun á menningararfi með nýjustu tækni og er til 3ja
ára með kostnað upp á um 230 m.kr. Gunnarsstofnun ber ábyrgð á einum vinnupakka og er heildarkostnaður
stofnunarinnar í verkefninu áætlaður um 13 m.kr. og þar af fást 60% endurgreidd. Mótframlag Gunnarsstofnunar er í
formi vinnu og gert ráð fyrir að allt að 15% af vinnutíma forstöðumanns fari í CINE þessi þrjú ár sem verkefnið stendur.
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Veturinn klæðir Gunnarshús oft í hvítt.

Snjóbarðir gluggar eru í stíl við hvíta veggi.

Og skaflarnir teygja sig í átt að þakskegginu.

Almennt um starfsemina
Starfsemi Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri árið 2017 var áþekkt því sem verið hefur undangengin ár. Fastar sýningar
og fastir viðburðir voru á sínum stöðum í dagskránni og starfsemi nokkuð fastmótuð. Meiri tími hjá starfsmönnum fór
þó í ný verkefni eins og margmiðlun kringum klausturminjar heldur en undangengin ár, sérstaklegta með tilkomu CINE
verkefnsins. Þá fóru forstöðumaður og stjórnarformaður ásamt fleirum á slóðir Gunnars í Danmörku á vordögum vegna
fyrirhugaðrar heimildamyndar um ævi skáldsins. Er ferðasagan rakin í viðauka við ársskýrsluna.
Gestir yfir sumarmánuðina voru ívíð fleiri en sumarið 2016 þó að Íslendingum hafi ekki fjölgað mikið í hópnum.
Aðalfjölgunin var hjá skemmtiferðaskipagestum en þeir urðu hátt í 4000 talsins. Áætlað er að gestir staðarins hafi verið
um 36.000 og um þriðjungur þeirra komið inn á safnið að börnum meðtöldum. Gjaldskrá var hækkuð lítillega,
aðgangseyrir einstaklings kr. 1.100 kr. fyrir 17 ára og eldri. Sextán ára og yngri fá frítt og öryrkjar og aldraðir greiða 550
kr. ásamt því að námsmenn fá 25% afslátt. Einnig er veittur hópafsláttur. Eins og árin á undan var leiðsögn um
minjasvæðið aðeins í boði fyrir hópa gegn þóknun. Að öðru leyti fara gestir um það svæði sjálfir og lesa sér til á skiltum.
Opnunartími var svipaður og árið á undan. Opnað var 8. apríl og var síðan opið alla daga fram til 11. október. Eftir það
var opið á þriðjudögum og miðvikudögum í tengslum við Norrænuhópa. Auk þessa var opið margar helgar og staka
daga vegna viðburða. Alls var opið á Skriðuklaustri um 200 daga af árinu auk þess sem opnað var nokkra daga vegna
viðburða eða heimsókna utan hefðbundinnar opnunar.
Sumarstarfsmenn í gestamóttöku í júní til ágúst voru fjórir og skiptu með sér vöktum ásamt forstöðumanni sem einnig
stóð vaktir að hluta. Einn starfsmanna hóf störf í febrúar og vann út október og stýrði gestamóttöku og starfsemi á
staðnum í samráði við forstöðumann. Starfsmenn gengu að venju í ýmis verk utan þess að taka á móti gestum. Má þar
nefna garðvinnu í kringum húsið, slátt á minjasvæði, umhirðu blómabeða, vökvun og slátt á þaki og öll þrif innandyra.
Bóndinn á Skriðuklaustri sá um að að slá flatirnar við Gunnarshús og stærra svæði yfir aðalsprettutímann. Þá kom
vinnuhópur frá Landsvirkjun í nokkurra daga og vann með starfsmönnum að umhirðu á lóð.
Þetta var átjánda sumarið sem Skriðuklaustur er opið fyrir gesti og staðurinn orðinn ágætlega þekktur, 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. Nokkuð 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 árið 2001 fyrir fastagesti og aðra sem vilja styðja við starfsemi Gunnarsstofnunar. Til hennar
teljast tæplega 120 manns sem greiða fyrir almennan aðgang með árgjaldi en njóta líka afsláttar hjá Klausturkaffi.
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Stærri sýningar og viðburðir
Af jörðu ertu kominn… – 8. apríl - 23. apríl
Páskasýning ársins var í samstarfi við Handverk og
hönnun. Að þessu sinni var efnt til sýningar á duftkerjum.
Sýnd voru duftker gerð úr viði, kermik og leir eftir þrjá
listamenn: Kristbjörgu Guðmundsdóttur leirlistakonu,
Jón Guðmundsson trérennismið og Ólaf Sveinsson
myndlistarmann. Sýningin var bæði í stássstofu og
galleríi. Hún vakti töluverða athygli og var ágæt aðsókn
heimamanna til að skoða hana um páskana.
Undir Klausturhæð og sýning um Gunnar skáld

Frá páskasýningunni Af jörðu ertu kominn…

Meginsýning sumarsins í stássstofu Gunnarshúss var í grunninn hin sama og sett hefur verið upp undangengin sumur,
helguð klaustrinu og rannsókn þess. Sýningin var upphaflega unnin af forstöðumanni í samstarfi við Steinunni
Kristjánsdóttur fornleifafræðing, Völu Gunnarsdóttur
fornleifafræðing og Ingunni Þráinsdóttur, grafískan
hönnuð. Inn í sýninguna hefur verið blandað sýningu frá
Árnastofnun um Margrétarsögu. Þá gafst gestum nú
kostur á að prófa sýndarveruleika sem er í þróun og setja
upp sérstök gleraugu til að sjá inn í fortíðina. Einnig var
gerð tilraun með viðaukinn veruleika á snjallsímum til að
sýna byggingar klaustursins í þrívídd.
Í skrifstofu skáldsins og í raun um allt húsið var áfram
óbreytt sýning um Gunnar Gunnarsson, ævi og verk.
Starfsfólk veitti leiðsögn um sýningarnar og sagði frá
klaustrinu og Gunnari ásamt fleiru. Fjölgað var
spjaldtölvum með ítarlegri upplýsingum um líf og verk
skáldsins.

Inn í sýningu um miðaldaklaustrið var blandað meiri tækni.

Tröll – náttúra og tunga
Um mitt sumar 2016 var sett upp sérsýning í
Franziscuherbergi um tröll, unnin út frá austfirskum
þjóðsögum. Um leið og hún var opnuð kom út sjötta
bindið í ritröð Gunnarsstofnunar, Austfirsk safnrit, með
austfirskum tröllasögum. Bæði bókin og sýningin voru
unnin af starfsfólki Gunnarsstofnunar sem hefur meðal
annars þjóðfræðimenntun. Sýningin var sniðin fyrir börn
og fullorðna og á henni er bæði brugðið á leik með hljóð
og sviðsetningu. Þá fékkst að láni eftirlíking af Krossinum
úr Fannardal sem varðveittur er á Norðfirði og tengist
fornri tröllasögu þar. Ákveðið var að leyfa þessari
sýningu að standa einnig sumarið 2017 þar sem hún
vakti eftirtekt og áhuga ferðamanna, ekki síst af yngri
kynslóðinni. Því var eftirlíkingin af Fannardalskrossinum aftur

Tröllasýningu var framhaldið í Franziscuherbergi Gunnarshúss.

fengin að láni.
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20 ára afmæli Gunnarsstofnunar
Helgina 9. - 10. desember var efnt til afmælisdagskrár á Skriðuklaustri í tilefni þess að 20 ár voru liðin frá því Björn
Bjarnason þáverandi menntamálaráðherra ritaði undir reglur um Gunnarsstofnun 9. desember 1997. Laugardaginn 9.
desember var boðið til lítillar hátíðardagskrár þar sem til máls tóku: Björn Bjarnason fyrrum ráðherra, Gunnar Björn
Gunnarsson, stjórnarformaður Gunnarsstofnunar, Sigríður Sigmundsdóttir varaformaður stjórnar, Oddný Eir
Ævarsdóttir rithöfundur og stjórnarmaður, Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur og Skúli Björn Gunnarsson
forstöðumaður. Sóley Þrastardóttir flautuleikari annaðist tónlistarflutning. Ný heimasíða Skriðuklausturs var opnuð af
Franziscu yngri Gunnarsdóttur við þetta tækifæri. Öllum fyrrum stjórnarmönnum var boðið í afmælið en fáir áttu
heimangengt. Þeim sem mættu var ásamt heiðurgestunum Birni Bjarnasyni og Rut Ingólfsdóttur boðið til kvöldverðar
heima hjá forstöðumanni á laugardagskvöldið.
Sunnudaginn 10. desember var Aðventa Gunnars lesin í heild sinni á tíu tungumálum í hinum mörgu herbergjum
Gunnarshúss. Stjórnarmennirnir Gunnar Björn og Oddný Eir lásu söguna á íslensku og frönsku en önnur tungumál voru
lesin af fólk af erlendu bergi brotnu sem býr á svæðinu. Auk íslensku og frönsku var sagan lesin á: norsku, dönsku,
þýsku, spænsku, tékknesku, rússnesku, ítölsku og hollensku. Tók lesturinn um tvær og hálfa klukkustund og var
magnað að ganga frá einu herbergi í annað og hlýða á hin ólíku tungumál.

Sóley Þrastardóttir flautuleikari sá um tónlistarflutning.

Gestir á afmælisdagskránni á Skriðuklaustri laugardaginn 9. desember.

Björn Bjarnason fyrrum ráðherra og Rut Ingólfsdóttir voru heiðursgestir.

Sigríður Sigmundsdóttir sem setið hefur í stjórn frá upphafi flutti ávarp.

Franzisca Gunnarsdóttir opnaði nýja heimasíðu Skriðuklausturs.

Sr. Pétur Kovásik var einn þeirra sem lásu Aðventu fyrir gesti.
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Gallerí Klaustur $
Sýningar í gallerí Klaustri voru átta þetta árið og færðu gestum örlitla innsýn í ýmsar ólíkar listgreinar.
Sýnendur í gallerí Klaustri 2017
Gía - Gígja Guðfinna Thoroddsen (málverk)

GÍA

29. apríl - 11. maí

Skemmtileg og litrík málverk eftir listamann ársins í hátíðinni List án landamæra.
Katarina Cakova (blönduð tækni)

Unexpected connections

13. maí - 8. júní

Teikningar, skúlptúrar og fleira eftir slóvensku listakonuna Katanari sem dvaldi í Klaustrinu.
Stuart Richardson (ljósmyndir)

Kyrrðin (The Quiet)

10. júní - 5. júlí

Svarthvítar ljósmyndir teknar í skógum á Héraði þar sem ljósmyndarinn myndar að nóttu sem degi.
Karl Chilcott / Christine Chilcott (ljósmyndir)

Jarðarteikn (Art in Nature Project)

8. júlí - 26. júlí

Sænsk feðgin sem dvöldu í Klaustrinu settu upp sýningu á ljósmyndum af umhverfislist úr fyrri verkefnum.
Guðný Rós Þórhallsdóttir (stuttmynd)

Snælda

29. júlí - 31. ágúst

Kvikmyndagerðarkona frá Egilsstöðum sýndi eina af þeim stuttmyndum sem hún hefur fengið verðlaun fyrir.
Lilja Kjerúlf (ljósmyndir)

Gleymmérei

9. sept. - 31. okt.

Myndalistarkona ættuð úr Fljótsdal sem býr á Seyðisfirði sýndi ljósmyndir unnar með skanna.
Birgit Jung (málverk)

Earth, Stone & Lava

2. des. - 10. des.

Þýsk myndlistarkona sem dvaldi í Klaustrinu sýndi nokkur verk unnin á staðnum.
Sigurður Ingólfsson og synir (blönduð tækni)

Skytturnar þrjár

2. des. - 10. des.

Teikningar, málverk og ljósmyndir eftir þrjár listfengna feðga frá Egilsstöðum.

Katarina Cakova sýndi verk unnin með ýmiskonar tækni.

Lilja Hjartardóttir sýndi blómamyndir teknar með tölvuskanna.

Stuart Richardson sýndi svarthvítar ljósmyndir af skógi á Héraði.

Sænski umhverfislistamaðurinn Karl Chilcott sýndi myndir af verkum.
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Páll Pálsson að flytja erindi á Pálsvöku.

Setið að lomber í Húnvetningaslag í Eyjafirði.

Jónas Reynir Gunnarsson les í Rithöfundalest.

Aðrir viðburðir
Auk framantalinna sýninga var eitt og annað á seyði á Skriðuklaustri þetta árið. Lomber, hið gamla sagnaspil sem
Gunnar mat mikils, er sem fyrr spilað á nokkurra vikna fresti yfir vetrarmánuðina. Þátttaka í lombernum var ágæt á
árinu og farið var norður í Eyjafjörð í lok mars og spilað við Húnvetninga. Annars var ýmist spilað á Klaustri eða í
Bókakaffi í Fellabæ.
Pálsvaka kallaðist viðburður sem efnt var til 4. nóvember til að heiðra Pál Pálsson fræðimann frá Aðalbóli sjötugan. Var
það samstarfsverkefni Gunnarsstofnunar, Útgáfufélags Glettings, Árnastofnunar og fleiri aðila. Húsfyllir varð á
afmælismálþinginu sem hafði yfirskriftina 1000 ára skipulag. Á því töluðu auk afmælisbarnsins: Guðrún Ása Grímsdóttir
rannsóknaprófessor hjá Árnastofnun, Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur, Svavar Sigmundsson fyrrv. forstöðumaður
Örnefnastofnunar og Sveinbjörn Rafnsson prófessor emeritus.
Rithöfundalestin renndi í hlað á Skriðuklaustri laugardaginn 2. desember í venjubundnu samstarfsverkefni
Gunnarsstofnunar, Vopnfirðinga, Skaftfells á Seyðisfirði og Ungmennafélagsins Egils rauða á Norðfirði auk þess sem
austfirska forlagið Bókstafur var með öðru sinni. Að þessu sinni tóku þátt: Friðgeir Einarsson, Valur Gunnarsson, Hrönn
Reynisdóttir og Jónas Reynir Gunnarsson. Auk þess lásu austfirskir höfundarnir úr verkum sínum. Gunnarsstofnun
hafði umsjón með skipulagningu og fjármálum verkefnisins sem naut styrkja frá Uppbyggingarsjóði Austurlands,
Alcoa-Fjarðaáli, Síldarvinnslunni, Flugfélagi Íslands og Bílaleigu Akureyrar auk bókaforlaganna. Skipulagðar voru
skólaheimsóknir í tengslum við komu höfundanna.
Grýlugleði í byrjun aðventu er fastur viðburður sem ávallt nýtur mikilla vinsælda. Ekki var brugðið út af vananum og
sunnudaginn 3. desember mættu sagnálfar og gaulálfar auk þess sem hjónakornin birtust öllum til leiðinda og armæðu.
Að þessu sinni varð aðsókn á gleðina svo mikil að húsrými nægði vart fyrir gesti sem voru kringum eitt hundrað talsins.
Síðasti viðburður ársins á Skriðuklaustri var að venju upplestur á Aðventu 10. desember. Sem fyrr segir var sagan að
þessu sinni lesin á tíu tungumálum á Skriðuklaustri í tilefni 20 ára afmælis stofnunarinnar. Sagan var einnig lesin í
Gunnarshúsi í Reykjavík hjá Rithöfundasambandi Íslands og á Icelandair Hótel Akureyri sem og hjá íslenska
sendiráðinu í Berlín.
Aðsókn á viðburði á Skriðuklaustri var vel yfir meðallagi árið 2017 og húsfyllir á bæði Grýlugleði og Pálsvöku.

Aðventa var lesin á tíu stöðum í húsinu.

Grýla mætti í Gunnarshús að venju. Ljósm. SI.

Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Hljómsveitin Kólga flutti ljúfa tóna á stéttinni við Gunnarshús á Fljótsdalsdegi.

Viðburðatal
Lomberkvöld á Skriðuklaustri

13. janúar

Konudagsspjall um dansverkefni, Carmen Moreira

19. febrúar

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

26. febrúar

Lomberkvöld á Bókakaffi

3. mars

Lomberslagur í Eyjafirði

25. mars

Afhjúpun á minningarskildi á Friðarhólmi í Kaupmannahöfn

6. apríl

Lomberkvöld á Bókakaffi

7. apríl

Opnun páskasýningar Af jörðu ertu kominn… á Skriðuklaustri

8. apríl

Píslarganga föstudaginn langa – frá Valþjófsstað í Klaustur

14. apríl

Opnun á sýningu Gígju Guðfinnu Thoroddsen í gallerí Klaustri

29. apríl

Opnun á sýningu Katarinu Cakovu í gallerí Klaustri

13. maí

Opnun á sýningu Stuart Richardson í gallerí Klaustri

10. júní

Opnun á sýningu Chilcott feðgina í gallerí Klaustri

8. júlí

Opnun á sýningu Guðnýjar Rósar Þórhallsdóttur í gallerí Klaustri

29. júlí

Fljótsdalsdagur með guðsþjónustu, tónleikum Kólgu og Þristarleikum

14. ágúst

Opnun á sýningu Lilju Hjartardóttur í gallerí Klaustri

9. september

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

6. október

Útgáfuhóf í Prag vegna nýrrar tékkneskrar þýðingar á Aðventu

27. október

Lomberkvöld á Bókakaffi

3. nóvember

Pálsvaka - 1000 ára skipulag afmælismálþing á Skriðuklaustri

4. nóvember

Lomberkvöld á Bókakaffi

8. desember

Rithöfundalestin á Klaustri

2. desember

Stofutónleikar Svavars Knúts á Skriðuklaustri

2. desember

Opnun á sýningu Sigga Ingólfs og sona í gallerí Klaustri

2. desember

Opnun á sýningu Birgit Jung í stássstofu

2. desember

Grýlugleði á Klaustri

3. desember

Aðventa lesin á þýsku hjá íslenska sendiráðinu í Berlín

7. desember

Afmælisdagskrá á Skriðuklaustri í tilefni 20 ára afmælis Gunnarsstofnunar

9. desember

Aðventa lesin á Skriðuklaustri á tíu tungumálum

10. desember

Aðventa lesin hjá RSÍ á Dyngjuvegi 8 og á Icelandair Hótel Akureyri

10. desember

Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Gunnar Björn Gunnarsson las Aðventu við skrifborð langaafa síns.

Forstöðumaður ásamt tékkneskum þýðanda Aðventu, Helenu Kadecková.

Þjónustusamningar
Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar gerði haustið 2014 þjónustusamning við Gunnarsstofnun sem
kveður á um þau verkefni sem forstöðumaður á að sinna fyrir sjóðinn. Samkomulagið gilti til ársloka 2016. Árið 2017 var
gert nýtt ótímabundið samkomulag um þjónustu við sjóðinn.
Þjónustusamningur við Fljótsdalshrepp gilti til ársloka 2017 og undir árslok var hafin vinna við endurnýjun hans og
endurskoðun. Samningurinn tekur til ákveðinnar þjónustu á sviði ferða- og menningarmála. Innan þessa samnings
vinnur Gunnarsstofnun m.a. að Hengifossverkefninu
fyrir Fljótsdalshrepp. Stofnunin sér t.a.m. um að gera
umsóknir, áfanga- og lokaskýrslur til Framkvæmdasjóðs
ferðamannastaða. Þá situr forstöðumaður í svokölluðu
markaðsráði Austurlands f.h. Fljótsdalshrepps, sem er
vinnuhópur sveitarfélaganna og Austurbrúar kringum
verkefnið Áfangastaðurinn Austurland. Jafnframt stýrir
Gunnarsstofnun tveimur klasaverkefnum í
ferðaþjónustu, m.a. á grundvelli þessa samnings. Annað
þeirra er vetrarferðaklasinn ÆSA en vinna í honum lá að
mestu niðri árið 2017. Hitt er Ferðaklasi Upphéraðs sem í
eru ferðaþjónustuaðilar, stofnanir og fyrirtæki frá
Vallanesi og upp í Laugarfell. Klasinn gefur út
markaðsefni til að lokka til sín ferðamenn, heldur utan
Rhombie Sandoval við myndatökur hjá Litlanesfossi.

um heimasíðuna hengifoss.is og vinnur að nýsköpun og
þróun þjónustu og upplýsingagjafar fyrir ferðamenn á
svæðinu. Vinna vegna verkefna klasans hefur verið
vistuð hjá Gunnarsstofnun frá upphafi og var svo áfram
2017. Meðal annars var unnið í öflun nýrra ljósmynda í
samstarfi við verkefnið Áfangastaðinn Austurland og
annaðist forstöðumaður skipulagninu þess auk þess sem
ljósmyndari verkefnisins naut gistingar á Skriðuklaustri.
Haldnir eru að jafnaði þrír fundir í klasanum á hverju ári
til að fara yfir stöðu verkefna og hvað skuli gera næst.
Meðal verkefna klasans er að telja ferðamenn sem fara að
Hengifossi og þar hafa einnig verið lagðar fyrir kannanir
í nokkur ár sem hjálpa til við að greina þá ferðamenn sem
leggja leið sína í Fljótsdalinn.

Hluti af auglýsingu um hvað er að finna á Upphéraði.

Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Samstarfsverkefni
Saga Borgarættarinnar – 100 ára afmæli kvikmyndar
Eitt af þeim samstarfsverkefnum sem Gunnarsstofnun vann áfram að 2017 var
hvernig 100 ára afmæli dönsku kvikmyndarinnar sem gerð var eftir Sögu
Borgarættarinnar árið 1919 og frumsýnd í Kaupmannahöfn í ágúst 1920 verður fagnað.
Verkefnið hefur verið í undirbúningi um nokkurra ára skeið. Markmiðið er að haustið
2019 verði tilbúin ný stafræn gerð með textum á íslensku, ensku og dönsku og
íslenskri valinni tónlist. Þessi gerð myndarinnar verði frumsýnd á þöglu
myndahátíðinni í Pordenone á Norður-Ítalíu og síðan verði efnt til hátíðarsýningar
með lifandi tónlistarflutningi a.m.k. á Íslandi og jafnvel einnig í Danmörku.

Connected culture and natural heritage in the northern environment (CINE)
CINE verkefnið hófst 1. september 2017. Verkefnið nýtur styrks úr Norðurslóðaáætluninni NPA hjá ESB. Það er sprottið
upp úr samskiptum á milli Gunnarsstofnunar og menningarmiðstöðvarinnar Timespan í Helmsdale á austurströnd
Skotlands og háskólans í St. Andrews. Fyrir tilstuðlan Gunnarsstofnunar bætust síðan við Museum Nord í Noregi og
Donegal County Museum á Írlandi.
Árið 2014 varð til forverkefnið Connected North sem unnið var 2015
og 2016 af Gunnarsstofnun, Timespan, Museum Nord og St. Andrews
háskólanum. Til þess fékkst forverkefnisstyrkur frá NPA. Í því voru
lagðar línur fyrir þetta stærra verkefni og fundað í öllum þremur
löndunum. Gerðar voru tilraunir með skráningu minja með 360°
myndatöku, drónamyndum og sýndarveruleika. Gegnum tengslanet
Gunnarsstofnunar bættust Írar í hópinn fyrir aðalumsóknina sem lokið
var við að skrifa í október 2016 og tekin til umfjöllunar við fjórðu
úthlutun úr NPA áætluninni sem stendur til 2020. Sótt var um í Priority Axis 4 sem snýst um náttúru- og menningararf:
Protecting, promoting and developing cultural and natural heritage. Undirviðmið sem umsóknin var flokkuð til var: Increased
capacity of remote and sparsely populated communities for sustainable environmental management.
Niðurstaða greiningarnefndar áætlunarinnar (MC) lá fyrir í mars 2017 um að CINE verkefnið hlyti styrk og aðeins voru
gerðar smávægilegar athugasemdir við umsóknina.
Fyrsti fundur í stýrihópi og upphafsfundur verkefnisins var haldinn í Lofoten í Noregi síðustu vikuna í september 2017
og hann sóttu ásamt forstöðumanni, Agnes Brá Birgisdóttir þjóðgarðsvörður á austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og
Ásta Hermannsdóttir frá Minjastofnun Íslands.

Forstöðumaður með kynningu í Lofoten.

Umfjöllun í norsku blaði um CINE.

Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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VERKEFNIÐ Í HNOTSKURN
Í hnotskurn snýst CINE um að að skrá og miðla menningararfi með nýjustu tækni og margmiðlun. Tækni sem er til
staðar verður gerð aðgengileg og samnýtt til smíði á tólum sem nýst geta smærri söfnum til að miðla þeim upplýsingum
og gögnum sem þau búa yfir. Unnin verða tilraunaverkefni, samdar leiðbeiningar og opnað aðgengi að þeim
tæknilausnum sem búnar verða til í verkefninu.
AÐILD
Museum Nord safnið í Norður-Noregi er leiðandi aðili í verkefninu (lead partner) og ber ábyrgð á fjármálum þess og
framkvæmd. Aðrir aðilar eru:
Noregur:

Institutt for medier og kommunikasjon, Oslóarháskóla og Aurora Borealis Multimedia.

Írland:

Donegal County Musuem og Intellegent systems research centre við Ulster-háskólann.

Skotland:

Timespan - Helmsdale Heritage and Arts Society og St. Andrews háskólinn.

Ísland:

Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri og Locatify.

Fleiri eiga aukaaðild að verkefninu:
Noregur: Riksantikvaren, Nordlands Fylkeskommune, Vågan Kommune, Tromsø Museum.
Skotland: Highlands & Islands Enterprise, Historic Environment Scotland.
Ísland: Minjastofnun Íslands, Fljótsdalshreppur, Óbyggðasetur Íslands og Vatnajökulsþjóðgarður.
VINNUPAKKAR
Í verkefninu eru sex vinnupakkar og þar af telst einn vera stjórnun og annar
samskipti og innleiðing.Gunnarsstofnun stýrir vinnupakka T3 (með Írunum).
Sá vinnupakki snýst um að beita nýjum aðferðum við skráningu á
minjastöðum og fornum leiðum og virkja almenning til skráningar. Einnig
verður skoðað sérstaklega hvernig er hægt að nota leiki til að miðla fróðleik
um menningararfinn til ferðamanna og skólabarna. Í þessum vinnupakka
verða prófuð tól sem þróuð verða í vinnupakka T4 sem snýst um megnið af
tæknivinnunni.
Kjarninn í verkefninu hérlendis verður Skriðuklaustur, minjastaðurinn sem
slíkur en einnig staðir og leiðir sem tengdust miðaldaklaustrinu. Sérstaklega
verður skoðuð leiðin úr Fljótsdal, yfir jökul og niður í Suðursveit til Borgarhafnar. En á henni er t.a.m. hægt að taka inn í
verkefnið veðurfarsbreytingar fyrri tíma og nútímans sem verða til þess að jökullinn skríður fram eða hopar.
Vonast er til að fá út úr verkefninu fullkomið þrívíddarlíkan að klaustrinu og tól til að fara með fólk á fjarlæga staði eða í
flugsýn leiðina niður í Suðursveit. Leikir sem fá ferðamenn til að feta söguslóðir í Fljótsdal munu líta dagsins ljós og fjarferðamennska verður nýtt til að varpa þrívíddarleiðsögn frá Skriðuklaustri til fólks í öðrum löndum sem ekki á þess kost
að heimsækja staðinn. Ný tækni til að miðla upplýsingum um gripi inni í sýningum og í snjalltækjum verður könnuð og
þróuð og áhrif hlýnunar jarðar sýnd í líkönum og hvaða þýðingu það hefur fyrir menningararfinn. Nýjar aðferðir við að
skrá fornminjar verða prófaðar, t.d. 360° ljósmyndir og einnig skoðað hvernig slíkt getur nýst sveitarfélögum í
skipulagsmálum.
Með styrk frá Vinum Vatnajökuls var byrjað að safna gögnum eins og ljósmyndum og drónamyndum af leiðinni milli
Skriðuklausturs og Borgarhafnar síðsumars 2017. Til þess verks komu tveir sérfræðingar frá St. Andrews-háskólanum og
voru við myndatökur í nokkurra daga ásamt forstöðumanni, bæði sunnan jökuls og norðan. Vinna að verkefnum undir
yfirskriftinni Söguhjúpur Skriðuklausturs tengjast einnig gagnaöflun fyrir CINE og tæknivinnu. Styrkur úr
Nýsköpunarsjóði námsmanna var nýttur til að smíða fjársjóðsleik fyrir snjallsíma í anda Pokémon Go.
ÁBYRGÐ GUNNARSSTOFNUNAR Í STJÓRNUN
Forstöðumaður Gunnarsstofnunar leiðir starfið fyrir íslensku aðilana í verkefninu og það verður á hans ábyrgð að búa til
vinnuhóp verkefnisins á Íslandi með aðild aukaaðila. Hann situr jafnframt í stýrihópi verkefnisins sem fundar á sex
mánaða fresti. Einn fundur verður á Íslandi í mars 2018.
Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Útgáfa og upplýsingagjöf
Útgáfa
Gunnarsstofnun stóð ekki fyrir neinni formlegri útgáfu árið 2017. Prentaðar voru sýningarskrár líkt og vanalega og
Klausturpósturinn var sendur til Klausturreglufélaga með árskortum að vori og annað eintak í nóvember. Önnur útgáfa
var ekki á vegum stofnunarinnar á árinu.
Heimasíða
Heimasíðu Skriðuklausturs var haldið við fram eftir ári og settar inn nýjar fréttir og fleira á íslensku og ensku. Í tilefni af
20 ára afmæli stofnunarinnar var svo loksins farið í að endurnýja síðuna undir lok nóvembermánaðar. Ný heimasíða var
opnuð á afmælisdagskrá 9. desember en því miður er hún enn sem komið er aðeins á íslensku þar sem vefsmiðurinn
veiktist fljótlega eftir að lokið var við síðuna. En nýja síðan gengur á öll snjalltæki og hefur hlotið góða dóma. Árið 2017
heimsóttu heimasíðuna 10.629 notendur sem er ekki merkjanleg fjölgun milli ára. Síðuheimsóknir voru skráðar 33.932
sem er örlítil fjölgun frá árið 2016. Meðaltími hvers notanda inni á heimasíðunni var 1 mínúta og 45 sekúndur sem telst
ágætt. Heimsóknir voru 13.871 og af þeim komu 5.573 frá Íslandi sem eru heldur færri en áður, eða 51,37%.
Bandaríkjamenn komu þar á eftir (11,9%), síðan Þjóðverjar (5,7%) og Bretar (3,19%). 86,6% heimsókna voru nýjar
heimsóknir en að meðaltali var farið 38 sinnum á dag inn á www.skriduklaustur.is. Facebooksíðu Skriðuklausturs var
haldið lifandi og fjölgar þeim jafnt og þétt sem tengjast henni. Þá er staðurinn vel sýnilegur á TripAdvisor og Google og
uppfærðar upplýsingar um opnunartíma reglulega á þessum stöðum þar sem stjörnugjöf til staðarins er 4-5 stjörnur.
Almenn kynning
Ekkert nýtt kynningarefni var unnið heldur áfram dreift korti með skemmtilegri skýringarteikningu af
Skriðuklausturstorfunni og bæklingur Upphéraðsklasans notaður í frekari dreifingu. Auglýst var í Safnabókinni, Around
Iceland, Vegahandbókinni, Kompási og Handpicked Iceland auk vefmiðilsins BeIceland. Viðburðir voru auglýstir í
Dagskránni og Austurglugganum. Klausturkaffi auglýsti staðinn í útvarpsauglýsingum.

Heimildasafn Gunnars
Lítið var unnið í heimildasafni skáldsins á árinu en við það bættust nokkur gögn úr fórum fjölskyldunnar. Fór fram
grófskráning á þeim gögnum. Enn er töluvert óunnið í að flokka, greina og skanna þýskar og danskar úrklippur og eftir
að færa þau gögn sem þegar hafa verið skráð yfir í gagnagrunna Lbs-Hbs. Áform um að búa til venslaðan gagnagrunn
sem bætir aðgengi að öllum gögnum um skáldið og verkum þess standa óhögguð og hafa tæknimál hjá Lbs-Hbs þróast
það mikið að samsetning hans er orðin raunhæf. Útbúin var prufa af gögnum fyrir Lbs-Hbs á árinu.
Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Menningarsjóður Gunnarsstofnunar
Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar varð til árið 2013 með fjármagni frá ríkinu sem samsvaraði
fallbótum fyrir landi Skriðuklausturs við Jökulsá á Dal vegna Kárahnjúkavirkjunar. Árið 2015 var úthlutað í fyrsta sinn
úr sjóðnum. Sjóðurinn er sjálfstæður en Gunnarsstofnun sér um umsýslu og er það eitt af verkefnum forstöðumanns. Á
heimasíðunni www.skriduklaustur.is er hægt að sækja umsóknareyðublöð og skýrslueyðublöð ásamt því að skoða
fundargerðir, fréttir og reglur.
Í stjórn sjóðsins sátu við árslok 2017:
Helgi Gíslason formaður, tilnefndur af stjórn Gunnarsstofnunar.
Gunnar Björn Gunnarsson, tilnefndur af Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Sigríður Sigmundsdóttir, tilnefnd af stjórn Gunnarsstofnunar
varamaður: Signý Ormarsdóttir, tilnefnd af stjórn Gunnarsstofnunar.
Stjórn Menningarsjóðs Gunnarsstofnunar samdi við Landsbanka Íslands um ávöxtun á fjármunum sjóðsins. Þrátt fyrir
slaka ávöxtun var ákveðið að auglýsa eftir styrkjum fyrir árið 2017 og var þeim úthlutað við hátíðlega athöfn á
Skriðuklaustri á fæðingardegi skáldsins 18. maí. Verkefnin sem hlutu styrki, samtals að upphæð 1.150.000 kr. voru:
200.000 krónur
Hannes Hólmsteinn Gissurarson: Gunnar Gunnarsson í kalda stríðinu
Ritgerð um baráttu Gunnars Gunnarssonar og annarra menntamanna í kalda stríðinu gegn kommúnisma.
Ritgerðin verður formáli með ræðusafni þar sem m.a. ræða Gunnars, Vestræn menning og kommúnismi frá 1954
verður endurútgefin með skýringum.
Steinunn Gunnlaugsdóttir og fleiri listamenn: Fædd í Sláturhúsinu
Myndlistarsýning í samvinnu við Menningarmiðstöð
Fljótsdalshéraðs með verkum eftir unga listamenn frá
Íslandi, Þýskalandi, Sýrlandi og Madagaskar. Sumarsýning í Sláturhúsinu á Egilsstöðum, opnuð 17. júní.
250.000 krónur
Haukur Ingvarsson: William Faulkner á Íslandi
Rannsókn á heimsókn Nóbelsskáldsins til Íslands 1955 en
Gunnar Gunnarsson, sem formaður bókmenntaráðs hins
nýstofnaða Almenna Bókafélags, var skáldinu til halds
og traust meðan á heimsókninni stóð. Þessi rannsókn
er hluti af doktorsrannsókn Hauks á viðtökum
skáldverka Faulkners á Íslandi.

Kristján Þór Júlíusson mennta- og menningarmálaráðherra var
viðstaddur úthlutun úr menningarsjóðnum og flutti ávarp.

500.000 krónur
Ottó Geir Borg og Kvikmyndafélags Íslands:
Kvikmyndahandrit að Aðventu
Kvikmyndahandrit að Aðventu. Þriðju drög og
lokavinna. Kvikmyndafélag Íslands er framleiðandi
myndarinnar sem verður alþjóðleg stórmynd en unnið er
að fjármögnun hennar.
Hinn 29. desember 2017 tók ríkisstjórn Íslands þá ákvörðun að
efla menningarsjóðinn með auknu stofnframlagi upp á um 16,5
m.kr. Eigið fé sjóðsins í árslok nam því um 61 m.kr.

Ráðherra, formaður sjóðsstjórnar og fulltrúar styrkþega.
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Gestaíbúðin Klaustrið
Umsóknir um Klaustrið fyrir árið 2017 voru 30 og þar af tvær frá Íslendingum. Árið bókaðist vel og var öllum vikum
úthlutað. Lítil forföll urðu á árinu en reynt að fylla í þau skörð sem mynduðust og tókst það að hluta. Samtals voru
ónýttar vikur í Klaustrinu um fjórar yfir allt árið og var sá tími m.a. nýttur til að mála eldhúsinnréttingu.
Gestir Klaustursins þurftu ekki að greiða fyrir íbúðina árið 2017 en stjórn stofnunarinnar samþykkti 10.000 kr.
staðfestingargjald fyrir árið 2018. Gestum var séð fyrir ferðum til og frá Egilsstöðum eftir þörfum. Alls gistu 13
einstaklingar eða pör í Klaustrinu. Þá gistu nokkrir til viðbótar um skemmri tíma. Blanda lista og fræða var fjölbreytt að
venju og vannst mönnum vel á Skriðuklaustri að eigin sögn.
Gestir Klaustursins 2017
Sandra Coullenot

Frakkland

Fornleifafræði

Carmen Moreira

Kanada

Dans

Larissa Kyzer

BNA

Þýðandi

Katie Prince

BNA

Rithöfundur

Katarina Cakova

Slóvakía

Myndlistarkona

Tiffany Murray

England

Rithöfundur

Karl & Christine Chilcott

Svíþjóð

Myndlistarfólk

Sigurgeir Orri Sigurgeirsson Ísland

Handritshöfundur

Birgir Jónsson

Ísland

Jarðfræðingur

Tina Flecken

Þýskaland

Þýðandi

Nancy Campbell

England

Rithöfundur

Marie - Anne Jongmans

Holland

Leirlistakona

Birgit Jung

Þýskaland

Myndlistarkona

Auk þess gistu eftirtaldir nokkrar nætur í íbúð eða kjallaraíbúð á Skriðu vegna styttri verkefna:
Steinunn Kristjánsdóttir

Ísland

Fornleifafræðingur

Joan Pearlman

BNA

Ljósmyndari

Stuart Richardson

BNA/Ísland

Ljósmyndari

Rhombie Sandoval

BNA

Ljósmyndari

C. J. Davies

Skotlandi

Tölvunarfræðingur og drónaflugmaður v. CINE

Catherine Cassidy

Skotlandi

Tölvunarfræðingur v. CINE

$
$

$

Drónasafnið sem nýtt var við myndatöku á
leiðinni milli Skriðuklausturs og Borgarhafnar

Drónum flogið við rætur Snæfells þar sem
hestalestir fórum fyrrum með fisk.

Vegvísirinn við bílaplanið á Skriðuklaustri
beinir gestum í réttar áttir.
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Endurbætur, viðhald og lóðarframkvæmdir
Árið 2017 var annað árið sem húseignir á Skriðuklaustri eru undir Ríkiseignum. Gunnarsstofnun greiðir fasta
fermetraleigu á mánuði fyrir allar byggingarnar sem eru í umsjón stofnunarinnar og í staðinn sjá Ríkiseignir um allt
viðhald og endurbætur. Samstarfið við Ríkiseignir gekk vel og voru í upphafi árs lagðar línur um hvað væri brýnast að
fara í með Austurlandsfulltrúa Ríkiseigna, Kristjáni Þórarinssyni.
Haldið var áfram með múrviðgerðir á svölum Gunnarshúss og leitað lausna við að ganga þannig frá handriði þeirra að
ekki fari vatn niður í þær og skemmi. Var Þorsteinn Gunnarsson arkitekt fenginn til að teikna sæti fyrir uppistandara og
styrkingar úr smíðajárni.
Málari á vegum Ríkiseigna vann í nokkrar vikur sumarsins að málun útveggja og þakskeggs Gunnarshúss. Kíttað var
með steinum og í sprungur og síðan málað með sérvalinni hvítri steinmálningu.
Eldhúsið í gestaíbúðinni var tekið í gegn með því að lakka upprunalegu eldhúsinnréttinguna. Þá var steypt skýli fyrir
ruslatunnur staðarins og jarðhýsið klætt að utan. Einnig var komið fyrir loftræstingu á eldtraustri skjalageymslu til að
bæta varðveisluskilyrði í henni.
Ríkiseignir eru að skoða hvort hægt sé að setja upp varmadælu til að lækka raforkunotkun við kyndingu Gunnarshúss.
Lokið var við frágang á brunnhúsi í Melakrók en vatnsveita Skriðuklausturs er rekin af Gunnarsstofnun og sér fyrir
neysluvatni allt inn að Végarði.

Ruslatunnur staðarins fengu betra skjól fyrir veðri og vindum.

Steypuviðgerð á svölum mun taka nokkur ár enda tímafrekt verk.
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Höfundarréttarmál
Samkomulag erfingja um handhöfn höfundarréttarins hjá Gunnarsstofnun var endurnýjað árið 2017 og er nú
ótímabundið en uppsegjanlegt með 3ja mánaða uppsagnarfresti. Unnið var eftir útgáfuáætlun svo sem kostur var. Árið
2017 var skrifað undir samning um Svartfugl við norska forlagið Bokvennen í þýðingu Óskars Vistdal. Á árinu komu út:
Á tékknesku: Aðventa í nýrri þýðingu Helenu Kadecková hjá Kalich forlaginu í Prag. Teikningar Gunnars yngri prýða
bókina.
Á íslensku: Aðventa í kilju frá Bjarti með nýrri kápu, þeirri sömu og prýðir ensku endurútgáfuna.
Monica C. Gram hjá dönsku umboðsskrifstofunni Copenhagen Literary Agency, sem fer með málefni Gunnars, hélt
áfram að kynna hann fyrir erlendum forlögum. Fulltrúar Gunnarsstofnunar gengu á fund aðalritstjóra Gyldendal
forlagsins, Johannes Riis, í tengslum við Danmerkuferð í apríl til að reyna að fá Gyldendal til að endurútgefa Svartfugl og
Aðventu á dönsku. Niðurstaða ritstjórans var að verkin væru ekki áhugaverð til endurútgáfu. Monicu hefur því verið
falið að leita af krafti að öðrum dönskum útgefanda.

Stefna Gunnarsstofnunar
Árið 2017 voru liðin fimm ár frá því að stofnunin setti sér stefnu og aðgerðaáætlun til 10 ára. Í henni var gert ráð fyrir
endurskoðun að fimm ár um liðnum og réðist stjórn Gunnarsstofnunar í það verk á árinu ásamt forstöðumanni. Farið
var yfir hvað hefði gengið eftir og hverju væri enn ólokið. Þá var skrifaður nýr kafli inn í stefnuna sem lýtur að
fræðastarfsemi, rannsóknum og miðlun. Ný verkefnasniðin og aðgerðamiðuð áætlun var gerð til næstu tíu ára. Stjórn
samþykkti stefnuna á fundi sínum í desember 2017.
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Félagsaðild Gunnarsstofnunar o.fl.
Gunnarsstofnun er aðili að Samtökum um söguferðaþjónustu (SSF). Forstöðumaður situr
sem gjaldkeri í stjórn samtakanna og hefur verið það frá stofnun þeirra 2006. Markmið
samtakanna er að skapa þessari tegund ferðaþjónustu vettvang til samstarfs og
markaðssetningar. Samtökin hafa verið með samning við ráðuneyti ferðamála síðustu árin.
Þau eru nú þátttakandi í stóru Evrópuverkefnið sem heitir Follow the Vikings og ber
forstöðumaður ábyrgð á fjármálahlið samtakanna í verkefninu sem stýrt er frá
Hjaltlandseyjum. Forstöðumaður skipulagði námsferð um
Austurland í tengslum við aðalfund samtakanna um
mánaðamótin mars apríl. Voru þátttakendur um 20 talsins og
heimsóttir voru eftirfarandi staðir: Óbyggðasetur,
Skriðuklaustur, Minjasafn Austurlands, Stríðsárasafnið,
Franski spítalinn, uppgröfturinn á Stöðvarfirði og söfnin á
Djúpavogi.
Forstöðumaður fór ásamt formanni samtakanna til York í
Bretlandi á aðalfund Destination Viking Association og
aukafund í FTV verkefninu í apríl. Töluverður tími fór í
bókhaldsmál vegna FTV á árinu og einnig tók skipulagning
alþjóðlegrar námsstefnu FTV verkefnisins hér á landi
Frá alþjóðlegri ráðstefnu Follow the Vikings í Norræna húsinu í október.

dagana 23.-27. október umtalsverðan tíma.

Forstöðumaður Gunnarsstofnunar hefur gegnum árin verið með Ormsskrínið í sínum skúffum þó
að lítil starfsemi hafi verið í félaginu. Hann sér m.a. um að setja efni inn á heimasíðu félagsins,
www.lagarfljotsormur.com og reynir að vekja athygli á arfleifð þessarar lifandi goðsagnar.

Gunnarsstofnun á hagsmunaaðild að Austurbrú ses. gegnum samstarfssamning við
stoðstofnunina. Frá ársfundi í maí 2013 hefur forstöðumaður setið í starfsháttanefnd stofnunarinnar
og gegnt þar formennsku.

Gunnarsstofnun fékk vottun Ferðamálastofu árið 2014 og flaggar nú fána Vakans. Það þýðir að
Skriðuklaustur uppfyllir ákveðnar reglur og fullnægir þeim kröfum sem gerðar eru til aðila í
Vakanum. Skriðuklaustur varð fyrst staða á landinu til að fá vottun út á sértæk viðmið fyrir sögu- og
menningarferðaþjónustu. Markmiðið er að taka einnig upp umhverfisvottun Vakans og var unnið að
því árið 2017.

Önnur stjórnunarstörf forstöðumanns
Forstöðumaður stofnunarinnar situr í skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum og hefur verið formaður þar frá 2013.
Sú skipun rann út 2017 en hann var endurskipaður í nefndina. Þá var hann kosinn í stjórn Þjónustusamfélagsins á
Héraði sem ritari á aðalfundi í mars 2017 en það félag vinnur að þróun ferðaþjónustu á Héraði. Einnig situr hann í DMP
stýrihópi á Austurlandi og í stjórn Veiðifélags Jökulsár á Dal.
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Hugleiðing forstöðumanns
Gunnarsstofnun varð tvítug í desember 2017 en þá voru liðin 20 ár frá því að Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, setti fyrstu reglur um Stofnun Gunnars Gunnarssonar að Skriðuklaustri. Á þessum tuttugu árum hefur margt
breyst og endurreisn Skriðuklausturs sem menningar- og fræðaseturs tekist með ágætum. Í upphafi var lagt af stað með
þá hugmynd að byggja upp öfluga menningarstofnun í sveit fjarri höfuðborginni. Fjárframlög voru takmörkuð í fyrstu
en fljótlega óx starfseminni fiskur um hrygg og stofnunin tók að sanna sig. Ákveðið bakslag kom í starfsemina við
hrunið 2008 en síðan hefur stofnunin sótt í sig veðrið að nýju. Flest þau stefnumál og aðgerðir sem settar voru á oddinn
árið 2012 og áætlað að koma til framkvæmda á næstu fimm árum hafa gengið eftir. Aðaláhyggjuefnið alla tíð hefur þó
verið fjárframlag til starfseminnar og neikvæður höfuðstóll hinn síðari ár hefur valdið stjórnendum áhyggjum. En á 20
ára afmæli stofnunarinnar í desember kom annað hljóð í strokkinn. Aukafjárveitingar til að rétta af skuldastöðu og
hækkun á rekstrarframlagi á fjárlögum breyttu stöðunni til hins betra og ber að þakka stjórnvöldum fyrir þá afmælisgjöf
sem og aukið stofnframlag til Menningarsjóðs Gunnarsstofnunar.
Breytt fjárhagsstaða gerði það að verkum að frá og með áramótum var hægt að ráða annan heilsárstarfsmann til að vinna
við hlið forstöðumanns. Á næstu misserum verður hægt að dusta rykið af þeim fjölmörgu verkefnum sem setið hafa á
hakanum vegna tímaskorts, fámennis og fjárhagsþrenginga síðastliðinna ára. Áfram verður unnið af krafti að öflun
sértekna og sterkara bakland hjá stofnuninni sjálfri gerir henni kleift að sækja í styrki og samstarf víðar en áður. CINE
verkefnið er ágætt upphaf að alþjóðlegu samstarfi sem stofnunin hefur nú burði til að fóta sig í. Mikilvægt er samt að
gleyma ekki heimasvæðinu og þarf Gunnarsstofnun að vera hér eftir sem hingað til virk í samstarfi innan Austurlands
og efla tengingar sínar við íslenskt fræðasamfélag, ekki síst í gegnum stofnaðila.
Árið 2017 var árið sem Gunnarsstofnun varð fullveðja og braut af sér æskufjötrana. Framundan eru spennandi ár við að
efla rannsóknir og miðlun á menningararfinum með Gunnar Gunnarsson og miðaldaklaustrið sem meginstoðir.
Skriðuklaustri 25. júní 2018
á Menningararfsári Evrópu
Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður
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Um ferðina
Undirbúningur heimildamyndar
Kvikmyndafélag Íslands vinnur að undirbúningi fyrir gerð
heimildamyndar um Gunnar Gunnarsson. Handritsgerð er í höndum
Sigurgeirs Orra Sigurgeirssonar en Júlíus Kemp er framleiðandi. Á
vordögum 2017 (3. - 7. apríl) fóru Gunnar Björn Gunnarsson,
stjórnarformaður og afkomandi skáldsins, og Skúli Björn Gunnarsson,
forstöðumaður Gunnarsstofnunar, í ferð til Danmerkur ásamt þeim
Orra og Júlíusi til að skoða hugsanlega tökustaði fyrir myndina sem
verður að hluta leikin. Farið var um slóðir Gunnars á Jótlandi og
Sjálandi og tækifærið notað til að setja upp og afhjúpa
minningarskjöld á Friðarhólmi í Birkerød þar sem Gunnar bjó í tíu ár
áður en hann hélt heim og byggði á Skriðuklaustri. Fundað var með
nokkrum aðilum vegna myndarinnar og annarra mála og tekið mikið af
ljósmyndum og myndböndum á öllum stöðum.
Fyrir ferðina var forstöðumaður búinn að skipuleggja dagana og festa
fundi með fólki auk þess sem hann sá um að bóka gistingu.

Greinargerð um ferð, bls. 2

Á slóðum Gunnars

Danmerkurferð apríl 2017

Dagur 1 - mánudagur 3. apríl Ferðadagur frá
Kaupmannahöfn til Askov
Dagurinn tekinn snemma í
Reykjavík. Flug frá Keflavík kl.
6.30. Lent á Kastrup og tekinn
bílaleigubíll. Síðan ekið að
Friðarhólmi í Birkerød til að
skilja þar eftir
minningarskjöldinn sem koma
átti fyrir á húsinu fyrir
fimmtudag. Á Friðarhólmi
hittum við starfsmenn
Fríðarhólmur. Sú hlið sem snýr út í garð.
leikskólans, m.a. eina konu,
Kristine, sem búin var að vinna þar í yfir 20 ár en það var fyrir rúmum 30 árum sem
nunnur keyptu húsið og hófu rekstur leikskóla þar. Í dag eru um 60 börn á
leikskólanum og sveitarfélagið á húsið. Forstöðukonan sem Skúli Björn hafði verið í
sambandi við var ekki á staðnum en við skildum skjöldinn eftir.
Frá Friðarhólmi var ekið sem leið lá yfir til Suður-Jótlands. Fyrsti viðkomustaður þar
var Skamlingsbanken, staður þar sem haldnar voru miklar samkomur á tíma
Gunnars, m.a. af Det Unge Grænseværn á fjórða áratug síðustu aldar. Þar hélt
Gunnar ræður og talaði til tugi þúsunda Dana.

Skamlingsbanken á Suður-Jótlandi.

Gisting hafði verið pöntuð á Hótel Skibelunds Krat sem stendur á öðrum
fjöldasamkomustað þar sem í eina tíð voru landamæri við Þýskaland. Gunnar hefur
að líkindum sótt samkomur þar meðan hann dvaldi í Askov sem er örstutt frá.
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Dagur 2 - þriðjudagur 4. apríl Askov, Vejen og Árósar
Við hittum Lindu Klitmøller,
forstöðukonu héraðsskjalasafnsins í
Vejen, við lýðskólann í Askov kl. 9.00
og hittum þar einnig Bjarne
Bundsgaard Nielsen, fjármálastjóra
skólans. Þau fræddu okkur um
starfsemina og söguna og síðan gekk
Linda með okkur um stóran hluta
Askov og fór yfir það hverjir bjuggu í
hvaða húsum á tíma Gunnars.
Athyglisvert að sjá að stór hluti af
bæjarmyndinni er í raun óbreyttur frá
1907. Meiri breytingar hafa orðið á
byggingum skólans sjálfs og ný hús
rutt eldri úr vegi. Samt sem áður
standa þar hús sem nýta má til
myndatöku utan frá og gamli

Kirkjan í Askov sem Gunnar sótti á sínum tíma.

Hvíta húsið við Askov skóla.
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Fyrirlestrarsalurinn þar sem Gunnar sat á skólabekk.

fyrirlestrasalurinn er að mestu óbreyttur þó að stólar hafi tekið við að gömlu
bekkjunum sem þar voru á tíma Gunnars.
Þessi sögustund varði fram til hádegis og héldum við frá Askov með mikla
vitneskju um hvernig þar var umhorfs og hvernig lífið gekk fyrir sig fyrir 110 árum.
Við komum við í Vejen og
skoðuðum brautarstöðina sem
Gunnar kom til haustið 1907. Hún
virtist óbreytt að utan sem innan.
Engar gamlar byggingar standa
hins vegar hjá steypufyrirtækinu
Phoenix hvar Gunnar vann um tíma.
Ekið var sem leið lá til Horsens þar
sem við höfðum mælt okkur mót í
hádegissnarl hjá Bjørn Moe sem
hefur um árabil rannsakað Gunnar.
Þar áttum við indæla stund yfir
smurbrauði og enduðum á að
kaupa upp lagerinn af bókum eftir
Gunnar í fornbókaverslun Kross
hermannanna þar sem Birthe, kona
Bjørns, vinnur.
Leiðin lá næst til Árósa en þar
dvaldi Gunnar veturinn 1909 til
1910 og náðum við þangað fyrir
kvöldið.

Brautarstöðin í Vejen.

Setið í smurbrauðsveislu hjá Bjørn Moe í Horsens.
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Dagur 3 - miðvikudagur 5.
apríl - Árósar til
Kaupmannahafnar
Fyrir hádegi var gengið að
gömlu bókasafnsbyggingunni
þar sem Gunnar vann kauplaust
við að raða upp íslenska
hlutanum þegar hann átti vart í
Gamla bókasafnshúsið í Árósum.
sig og á. Við komumst ekki inn í
húsið en dómstóllinn í Árósum hefur
tekið það yfir og til stendur að gera húsið upp á næstu árum, sem mest í
upprunalegri mynd því að það er friðað. Að utan lítur það út líkt og 1907 og
umhverfið ekki ýkja hamlandi fyrir
myndatökur. Skúli Björn var í samband
við mann hjá dómstólnum út af
hugsanlegri kvikmynd í framtíðinni.
Frá bókasafninu var haldið að
brautarstöðinni og þar má enn finna
brautarpalla í nokkuð upprunalegu
ástandi. Síðan lá leiðin að Steen
Blichersgade 1 þar sem Gunnar bjó hjá
Christensen fjölskyldunni haustið 1909
en fjölskyldan reyndist honum vel og sá
til þess að hann fékk eitthvað að borða.
Þetta hornhús stendur enn á sínum stað.

Steen Blichersgade 1 í Árósum.

Á leið okkar til baka að hótelinu fórum
við framhjá Strandvejen 12. Kvæði
Gunnars með þessu heiti birtist í Aarhus
Amtstidende 16. nóv. 1909. Húsið
stendur óbreytt frá þeim tíma innan um
nýrri hús.
Rétt fyrir hádegi var lagt af stað til baka
til Kaupmannahafnar. Þegar við vorum
komnir yfir Litla-Beltisbrúna ókum við

Strandvejen 12 sem Gunnar orti um 1909.
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niður að ströndinn við Strib en
vísbendingar eru um að þar hafi
Jóhann Sigurjónsson og Ib kona hans
átt sumarhús sem þau lánuðu Gunnari
og Franziscu oft. Umhverfið þar er
gjörbreytt og komin þétt byggð við
ströndina en þó örfá hús sem gætu
verið frá fyrri tíð.
Komið var aftur til Kaupmannahafnar
um kaffileytið og farið á hótel á
Fredriksberg en í því hverfi bjuggu
Niels Á Kinn að skrúfa upp minningarskjöldinn.
Gunnar og Franzisca lengi. Skúli Björn
fór með færeyskum smið í að festa
minningarskjöldinn upp á Friðarhólmi á meðan aðrir fór í íslenska sendiráðið þar
sem var verið að opna sýningu á verkum eftir Ingu Lísu Middelton.
Dagur 4 - fimmtudagur 6. apríl - Kaupmannahöfn og Friðarhólmur
Við áttum fund með aðalritstjóra
Gyldendal forlagsins, Johannes Riis
kl. 9.30 og áttum þar góða stund.
Forlagið er enn til húsa á sama stað
og á tíma Gunnars. Og það sem
meira var, sömu húsgögn var enn að
finna á skrifstofu ritstjórans.
Johannes leist vel á að til stæði að
gera heimildamynd um skáldið en
var með efasemdir um endurútgáfur
á verkum hans á dönsku. Hann hafði
gluggað í Svartfugl og þótt hún
heldur tyrfin fyrir nútíma Dani.

Tröppunar og dyrnar að ritstjórnarskrifstofu Gyldendal.

Frá Gyldendal lá leiðin í íslenska sendiráðið og gengum við yfir nýju brúna hjá
Nýhöfn. Þar hittum við Benedikt Jónsson sendiherra ásamt Veturliða Þór
Stefánssyni sendiráðunaut og Stefaníu Kristínu Bjarnadóttur viðskipta- og
menningarfulltrúa. Kynntum við fyrir þeim hvað væri á döfinni varðandi Gunnar,
m.a. 100 ára afmæli kvikmyndarinnar eftir Sögu Borgarættarinnar. Rætt var um
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hugsanlega upplestra á Aðventu
og margt fleira. Sendiherra lýsti
yfir vilja til að styðja við bakið á
verkefnum því að íslensk menning
nyti virðingar hjá Dönum. Stefanía
sýndi okkur síðan salarkynni í
Norðurbryggjuhúsinu og þótti
ljóst að þar gætu verið staðir sem
nýta mætti til kvikmyndatöku. Einn
góður salur er líka í húsinu fyrir
viðburði, eins og sýningu á
heimildamyndinni.
Frá Kristjánshöfn var haldið yfir að
Gunnar Björn ásamt Veturliða og Stefaníu frá sendiráðinu.
Konunglega bókasafninu og
skoðuðum við þar gamla lestrarsalinn
þar sem Gunnar dvaldi m.a. löngum stundum þegar hann var að vinna að
Svartfugli. Í þessum hluta bókasafnsins eru upprunalegu innréttingarnar og hægt
að nýta gamla innganginn sem snýr út í garðinn til kvikmyndatöku því að um hann
er nær ekkert gengið lengur.
Afhjúpun á minningarskildinum á
Friðarhólmi var tímasett kl. 14 og
vorum við komnir tímanlega
þangað. Illa gekk að fá fjölmiðla til
að fjalla um þennan viðburð og
kom neitun frá RUV um að senda
fréttaritara sinn í Kaupmannahöfn
á hann.
Hanne Engquist, forstöðukona
leikskólans, tók vel á móti okkur
og hringdi í nokkra foreldra og
Gamli aðalinngangurinn að Konunglega bókasafninu.
fékk leyfi hjá þeim til að hafa börn
með við athöfnina og í myndatökum.
Veturliði og Stefanía komu síðan frá sendiráðinu með fullt af bollum fyrir
kaffitímann og fengu öll börnin bollur að borða. Gunnar Björn afhjúpaði
minningarskjöldinn og sagði nokkur orð við það tilefni. Síðan voru myndatökur og
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við færðum leikskólanum
að gjöf nokkrar fallega
innbundnar bækur sem við
höfðum keypt í Horsens.
Einnig var Gunnar Björn
látinn lesa upp úr
Fjallkirkjunni fyrir börnin
inn í því rými sem áður var
stofa og skrifstofa
Gunnars.
Húsið var allt myndað í bak
og fyrir en það er orðið heldur illa farið
að utan. Þarfnast bæði málningar og
eins að það sé skipt um þakskífur.
Innandyra var allt tekið í gegn fyrir ekki
svo löngu. Þá var klætt yfir gólf og loft
en herbergjaskipan lítið
breytt. Þótti okkur
Íslendingunum með
ólíkindum hve stórt húsið er
og að Gunnar skuli hafa haft
efni á að kaupa það aðeins
fertugur að aldri 1929. Saxast
hefur á landið sem fylgdi
Friðarhólmi á sínum tíma en
þó er stór garður á bak við
húsið og tjörn enn á sínum
stað í nágrenni þess.
Við héldum burt frá
Friðarhólmi með loforð um
að senda myndir og fleira um
Gunnar fyrir leikskólann til að
hengja upp.
Frá Friðarhólmi var ekið yfir í
Rungsted Kyst að því húsi sem
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Gunnar og Franzisca leigðu oft á 6. og 7.
áratugnum til sumarleyfisdvalar. Húsið virðist lítið
breytt.
Þá var farið í Værløse og reynt að hafa uppi á
staðsetningu Grantofte. Lítið er þar orðið um
gamlar byggingar og mest nýleg hús. Þó fundum
við í enda götu hluta af húsi sem jafnvel hefði
getið verið hluti af Grantofte og umhverfið var
ekki ólíkt því sem sést á myndum og málverkum
frá þeim tíma.
Dagur 5 - föstudagur 7. apríl - Kaupmannahöfn
og heimferð

Húsið í Rungsted Kyst.

Að morgni föstudags var farið til fundar við Thomas C. Christensen hjá Dansk Film
Instistut sem Skúli Björn hefur verið í samskiptum við vegna Borgarættarinnar.
Hann tók vel á móti okkur og fór yfir hvernig standa mætti að því að leita uppi efni í
þeirra safni sem nýst gæti við heimildamyndargerðina.
Til stóð að fara til fundar við Kim Lembek, þýðanda og rithöfund, á skrifstofu
rithöfundasambandsins danska en hætt var við það þar sem Kim sagði að
skrifstofan væri ekki lengur á sama stað og á tíma Gunnars og þar væri ekkert um
hann. Það varð því úr að við hittum hann í hádegismat ásamt Monicu Gram,
umboðsmanni. Á þeim fundi var farið yfir ýmis mál varðandi Gunnar og ræddi Kim
m.a. um fyrirlestur sem hann er að undirbúa um
Íslendingasagnaútgáfurnar sem Gunnar var í
forsvari fyrir á 3. áratugnum.
Eftir hádegið var tíminn nýttur til að ganga um
Fredriksberg og kanna hvað væri þar enn að
finna af húsunum sem Gunnar bjó í. Nokkur
þeirra standa enn og koma vel til greina við
myndatökur.
Kvistherbergið að Forhåbningsholms allé 13 þar
sem Gunnar byrjaði að skrifa Borgarættina á
nýársdag 1912 er sýnilegt.
Forhåbningsholms allé 13.

Greinargerð um ferð, bls. 10

Á slóðum Gunnars

Danmerkurferð apríl 2017

Gammel Kongevej 141 þar sem Gunnar
og Franzisca bjuggu 1916-1921 er á
sínum stað og á móti því stendur enn
húsið sem Sven Lange og dóttir hans
Ruth Lange bjuggu í á sama tíma.
Enn stendur hornhúsið við Bredegade 9
þar sem Gunnar leigði hjá bakarahjónum
þegar hann kom til Kaupmannahafnar
14. júní 1910. Bakarinn var sænskur
mágur Johanns Skjoldborg.
Gammel Kongevej 141.

Garðurinn í Fredriksberg er tímalaus og
hentar vel til myndatöku. Ekki er ólíklegt að þar hafi þau
Gunnar og Franzisca gengið um í tilhugalífinu.
Á leið út á Kastrup var komið við í Jónshúsi þar sem
Sigrún Eldjárn var að opna myndlistarsýningu. Þar var
margt Íslendinga en einnig þótti Júlíusi húsið henta vel
til kvikmyndatöku.
Um kvöldið var ekið út á Kastrup og tekið flug heim
með WOW.

Bredegade 9.

Sigurgeir Orri, Skúli Björn
og Gunnar Björn snæða
nesti á Amager á leið til
Kastrup.
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