ÁRSSKÝRSLA

Gunnarsstofnunar
2018

S t o f n u n G u n n a r s G u n n a r s s o n a r • S k r i ð u k l a u s t r i • 7 0 1 E g i l s s t a ð i r • w w w. s k r i d u k l a u s t u r. i s

Efnisyfirlit
Ágrip
Almennt um starfsemina
Stærri sýningar og viðburðir

1
2
3

Fuglar … – 25. mars - 22. apríl
Undir Klausturhæð og sýning um Gunnar skáld
Skriðuklaustur í sýndarveruleika

3
3
3

CINE - námsstefnan Leikum okkur með menningararfinn
Gallerí Klaustur
Sýnendur í gallerí Klaustri 2018

4
6
6

Aðrir viðburðir

7

VIÐBURÐATAL

8

Þjónustusamningar
Samstarfsverkefni

9
9

Saga Borgarættarinnar – 100 ára afmæli kvikmyndar

CINE-verkefnið
Útgáfa og upplýsingagjöf

9

10
13

Útgáfa
Heimasíða
Almenn kynning

13
13
13

Heimildasafn Gunnars
Menningarsjóður Gunnarsstofnunar
Gestaíbúðin Klaustrið

13
14
15

Gestir Klaustursins 2018

15

Endurbætur, viðhald og lóðarframkvæmdir
Höfundarréttarmál
Félagsaðild Gunnarsstofnunar o.fl.

16
16
17

Önnur stjórnunarstörf forstöðumanns

17

Hugleiðing forstöðumanns

18

Stofnun Gunnars Gunnarssonar

Ársskýrsla 2017

%i

Ágrip
Starfsemi Stofnunar Gunnars Gunnarssonar árið 2018 var með nokkuð hefðbundnu sniði fyrir utan tímabundin
sérverkefni. Safnið á Skriðuklaustri var opið nær alla daga frá 1. apríl til loka október. Safngestum fjölgaði milli ára og
jukust tekjur af aðgangseyri um 20% þrátt fyrir svipaðan fjölda gesta úr skemmtiferðaskipum. Áætlað er að um 40 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 fyrirlestra og tónleikar.
Sýningar á Skriðuklaustri voru: Páskasýningin Fuglar í samstarfi við Handverk og hönnun; fimm sýningar voru í gallerí
Klaustri; sumarsýning í stássstofu var áfram Undir Klausturhæð, sýning um Gunnar var óbreytt og í Franziscuherbergi
var sýningin Tröll - náttúra og tunga fram í ágúst en þá var sett þar upp sýndarveruleikasýning um miðaldaklaustrið í
tengslum við CINE. Hluti sýningarinnar Austfirskt fullveldi - Sjálfbært fullveldi? var á Skriðuklaustri og Gunnarsstofnun
stóð einnig fyrir málþingi um fullveldi og skandinavisma í Norræna húsinu og á Klaustri. Dvalargestir gestaíbúðarinnar
Klaustursins voru tíu auk nokkurra sem hlupu í skarðið vegna forfalla.
Breyting varð á starfsmannamálum vegna hækkunar á ríkisframlögum til stofnunarinnar. Staðarhaldari var ráðinn í fullt
starf með forstöðumanni en sumarstarfsmenn voru áfram þrír. Alls skiluðum starfsmenn um 34 mannmánuðum.
CINE-verkefnið, sem nýtur styrks úr Norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPP) og snýst um skráningu og miðlun á
menningararfi með nýjustu tækni, tók töluverðan tíma á árinu. Umsamið er að 15% af vinnutíma forstöðumanns fari í
CINE og 10% af tíma staðarhaldara þessi þrjú ár sem verkefnið stendur. Gunnarsstofnun skipulagði 100 manna
námsstefnu í Reykjavík í mars undir yfirskriftinni Leikum okkur með menningararfinn og hélt utan um fund í verkefninu
austur í Fljótsdal dagana á eftir ásamt því að sinna verkefninu allt árið og senda fulltrúa á fund í Skotlandi í október.
Starfsmenn voru:
Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður í fullu starfi.
Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir staðarhaldari í fullu starfi við gestamóttöku, stjórnun o.fl.
Brynjar Darri Kjerúlf vann í tæpa fimm mánuði við gestamóttöku, umhirðu og ýmis sérverkefni.
Bríet Finnsdóttir vann tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Fríða Pálmars Lárusdóttir vann tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Stjórn Gunnarsstofnunar hélt þrjá fundi á árinu. 28. maí í Gunnarshúsi Reykjavík, 13. september á Skriðuklaustri og 17.
desember í Árnagarði Reykjavík. Stjórnin var skipuð að nýju í ársbyrjun 2018 til þriggja ára og í henni eiga 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: Bjarni M. Bjarnason.
Svanhildur Óskarsdóttir tilnefnd af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Varamaður hennar: Rósa Þorsteinsdóttir.
Rekstrarframlag til stofnunarinnar á fjárlögum nam 48 m.kr. Aðrar tekjur námu rúmum 19,3 m.kr. Rekstrargjöld voru
um 62 m.kr. og var tekjuafgangur að teknu tilliti til fjármagnsliða um 5,3 m.kr. Húsaleiga til Ríkiseigna vegna fasteigna á
staðnum nam um 12 m.kr. og stofnunin skilað um 4,5 m.kr. í staðgreiðslu tekjuskatts.
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Slá þarf þakið á Gunnarshúsi þrisvar á sumri.

Starfsmenn kynntu sýndarveruleika á sýningum.

Góða gesti bar að garði, m.a. forsetahjónin.

Almennt um starfsemina
Starfsemi Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri árið 2018 var áþekk 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 í
margmiðlun kringum klausturminjar heldur en undangengin ár með tilkomu CINE og tengdra verkefna. Meðal annars
var opnað herbergi með sýndarveruleika klausturbygginga í húsinu.
Gestir yfir sumarmánuðina voru ívíð fleiri en sumarið 2017 og fjölgaði Íslendingum milli ára vegna betra veðurs.
Skemmtiferðaskipagestir og Norrænu-gestir urðu um 4700 talsins. Áætlað er að gestir staðarins hafi verið um 40.000 og
um fjórðungur þeirra komið inn á safnið auk barna. Gjaldskrá var ekki hækkuð milli ára, aðgangseyrir einstaklings er 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 25. mars og var síðan opið alla daga fram til 24. október. Auk
þessa var opið margar helgar og staka daga vegna viðburða. Alls var opið á Skriðuklaustri um 220 daga af árinu auk
þess sem opnað var nokkra daga vegna viðburða eða heimsókna utan hefðbundinnar opnunar.
Ráðið var í starf staðarhaldara að nýju í ársbyrjun og við því starfi tók Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir mannfræðingur sem
hefur verið í hlutastarfi flest ár frá 2001. Sumarstarfsmenn í gestamóttöku í júní til ágúst voru þrír og skiptu með sér
vöktum ásamt staðarhaldara og forstöðumanni. 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. Þá kom vinnuhópur frá
Landsvirkjun í nokkurra daga og vann með starfsmönnum að umhirðu á lóð.
Þetta var nítjánda sumarið sem Skriðuklaustur er opið fyrir gesti og staðurinn orðinn vel 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.
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
Fuglar … – 25. mars - 22. apríl
Páskasýning eða vorsýning ársins var í samstarfi við
Handverk og hönnun. Að þessu sinni var efnt til sýningar á
fuglum. Verk frá tíu listamönnum voru á sýningunni.
Guðrún Gísladóttir, Smávinir - Lára Gunnarsdóttir,
Hafþór Ragnar Þórhallsson, Úlfar Sveinbjörnsson, Rósa
Valtingojer, Oddný Jósefsdóttir, Ágúst Jóhannsson,
Margrét Þórarinsdóttir, Rán Flygering/Hjörleifur
Hjartarson og Erna Jónsdóttir áttu öll verk á sýningunni
sem var bæði í stássstofu og galleríi. Hún vakti mikla
athygli og var ágæt aðsókn heimamanna til að skoða

Páskasýningin Fuglar fékk góðar viðtökur.

hana um páskana.
Undir Klausturhæð og sýning um Gunnar skáld
Meginsýning sumarsins í stássstofu Gunnarshúss var í
grunninn hin sama og sett hefur verið upp undangengin
sumur, helguð klaustrinu og rannsókn þess.
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.
Skriðuklaustur í sýndarveruleika
Til viðbótar við sýninguna í stássstofu var
Franziscuherbergi breytt í rými fyrir sýndarveruleika
síðsumars. Þar gátu gestir sett á sig Oculus Rift höfuðtól

Franziscuherbergi var breytt í herbergi fyrir sýndarveruleika klaustursins.

og skyggnst inn í byggingar klaustursins fyrir 500 árum.
Þrívíddarmódelið af byggingunum er unnið af
sérfræðingum hjá St. Andrews háskólanum, m.a. í
tengslum við CINE-verkefnið og fyrir styrki frá
Uppbyggingarsjóði Austurlands.
Austfirskt fullveldi - sjálfbært fullveldi?
Gunnarsstofnun tók þátt í samstarfi safna og skóla á
Austurlandi til að minnast fullveldisafmælisins. Í fjórum
söfnum á Austurlandi voru settar upp litlar sýningar sem
brugðu upp mynd af þeim breytingum sem orðið hafa á
þessari öld frá því Íslendingar fengu fullveldi. Unnið var
út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um
sjálfbæra þróun. Sýningin á Skriðuklaustri var í sama
herbergi og allar bækur Gunnars við hlið verslunar. Hún
sameinaðist síðan öðrum hlutum sýningarinnar á 1. des.
samkomu í Menntaskólanum á Egilsstöðum.

Á sýningunni um Austfirskt fullveldi - sjálfbært fullveldi? voru m.a. bornar
saman aðstæður unglinga árið 1918 og 2018.
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Námsstefna um leikjavæðingu
náttúru- og menningararfs
Borgarbókasafnið | Menningarhús Gerðubergi
Föstudaginn 16. mars 2018, kl. 9:30–16:00
Ekkert þátttökugjald. Skráning og dagskrá á
lets-play-with-heritage.eventbrite.com

Þrískipt námsstefna
Fyrir hádegi verða fluttir fyrirlestrar sem veita innsýn í
þá möguleika sem eru til staðar.
Eftir hádegi verða haldnar vinnustofur og kynningar
þar sem þátttakendum gefst færi á að kynna sér betur
ákveðnar aðferðir, tækni eða verkefni.
Síðdegis verða umræðuhópar um framtíðarsýn og
stefnu og hvernig hægt er að vinna saman að nýjungum og
framförum á þessu sviði.
Í lokin verða pallborðsumræður og samantekt.
Þar sem námsstefnan er hluti af CINE-verkefninu sem nýtur
styrks úr Norðurslóðaáætlun ESB fer hún að mestu fram á ensku.

Aðalfyrirlesari

Aðrir fyrirlesarar

The Future of Playing with the Past:
New Opportunities in Interpreting Cultural Heritage

Ed Rodley

Ari Knörr & Halldór Braga, PuppIT & Tækniskólinn

Game mechanics to enhance the learning experience
Niall Mc Shane, Ulster University

Engaging with the past, through mixing realities
Catherine Cassidy & Alan Miller, SMART History

Mobile applications workshop: engaging visitors with
immersive experiences
Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir, Locatify

Alan Miller

Stjórnandi á sviði miðlunar við
Peabody Essex safnið í BNA

Lektor við tölvudeild háskólans
í St. Andrews í Skotlandi

Ed Rodley vann sem sýningarhönnuður og -stjóri á Tæknisafninu
í Boston í meira tvo áratugi og hefur
frá 2013 stýrt samþættingu miðlunar
við Peabody Essex safnið (PEM) í
Salem sem er elsta starfandi safn í
Bandaríkjunum.

Alan Miller kennir tölvufræði og miðlun
með áherslu á sýndarveruleika og
miðlun menningararfs.

Vinnustofur
Digital content creation - digital humans from all ages

Playing with heritage, the digital
& the real, a systems perspective

Leikjavæðing (gamification) er hugtak sem hefur rutt
sér til rúms við framsetningu og miðlun á upplýsingum
og fræðsluefni. Skólar, söfn og fyrirtæki nýta í auknum
mæli snjallsíma og tölvur til nálgunar á viðfangsefni sín
með aðstoð aðferðafræði og tækni úr heimi tölvuleikja.
Á þessari námsstefnu verður skoðað hvernig nýjar
aðferðir og ný tækni geta nýst þeim sem vinna að
miðlun náttúru- og menningararfs til almennings,
nemenda og ferðamanna og hvernig menningararfurinn
getur orðið innblástur fyrir leikjaframleiðendur.

Player participation in citizen science research

Indirect augmented reality, cultural heritage and gamification

Gunnar Liestøl
Prófessor við miðlunardeild
Oslóarháskóla í Noregi
Gunnar Liestøl hefur kennt margmiðlun um árabil og tekið þátt í verkefnum á því sviði víða um Evrópu.

Gamification in interactive
media for museums

Lemke Meijer
Hönnuður í gagnvirkni hjá Gagarín
Lemke Meijer stýrir gagnvirkri miðlun
hjá Gagarín og hefur komið að fjölda
sýningarverkefna á Íslandi og erlendis.

Pétur Örn Þórarinsson, Sólfar

Liminal world - experience Iceland's hidden world
Kristín Mjöll, Ólöf & Sólrún, Jaðarmiðlun ehf.
Skipuleggjendur
og styrktaraðilar:

CINE - námsstefnan Leikum okkur með menningararfinn
Gunnarsstofnun stóð fyrir námsstefnu í tengslum við CINE-verkefnið föstudaginn 16. mars í Gerðubergi í Reykjavík. Á
námsstefnunni var skoðað hvernig nýjar aðferðir og ný tækni geta nýst þeim sem vinna að miðlun náttúru- og
menningararfs til almennings, nemenda og ferðamanna og hvernig menningararfurinn getur orðið innblástur fyrir
leikjaframleiðendur.
Efnt var til samstarfs við Borgarbókasafnið, Locatify, Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, Nýsköpunarmiðstöð
Íslands, Minjastofnun Íslands, Samtök tölvuleikjaframleiðenda, Tækniskólann, PuppIT, Borgarsögusafnið og
Þjóðminjasafn Íslands.
Námsstefnan var fjórskipt. Hún hófst með fyrirlestrum og var Ed Rodley, sérstakur gestur og aðalfyrirlesari en hann er
stjórnandi á sviði miðlunar við Peabody Essex safnið í Bandaríkjunum. Hann var áður sýningarhönnuður á
Tæknisafninu í Boston og vann m.a. sýningar um Star Wars og Leonardo da Vinci. Aðrir fyrirlesarar voru Alan Miller frá
St. Andrews háskólanum, Gunnar Liestöl frá háskólanum í Osló og Lemke Meijer frá Gagarín.
Eftir fyrirlestra voru vinnustofur og kynningar þar sem þátttakendum gafst færi á að kynna sér betur tækninýjungar og
einstök verkefni. Að því loknu var sest niður í nokkrum umræðuhópum og rætt um framtíðarsýn og stefnu og hvernig
minjageirinn og tölvuleikjageirinn geta unnið saman að nýsköpun á þessu sviði. Í lokin voru síðan pallborðsumræður.
Dagskráin stóð frá kl. 9.30 til 16.00 og var öllum opin. Safnað var styrkjum og samstarfsaðilar lögðu einnig fram fé auk
þess sem nýttir voru fjármunir úr CINE. Þátttakendur voru um 100 talsins, bæði innlendir og erlendir. Námsstefnan var
tengd við HönnunarMars og lítil sýning um tölvuleiki var opnuð í Gerðubergi í lok dagskrár. Fjallað var um
námsstefnuna í fjölmiðlum, m.a. í viðtölum í útvarpi og sjónvarpi.
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Stóri salurinn í Gerðubergi var þéttsetinn undir góðum fyrirlestrum.

Ed Rodley frá Peabody Essex safninu í BNA var aðalfyrirlesari.

Dr. Alan Miller frá St. Andrews sagði frá sýndarveruleikaverkefnum.

Gunnar Liestöl frá Oslóarháskóla kynnti m.a. verkefni um D-day.

Lemke Meijer sem vinnur hjá Gagarín ræddi m.a. um Þingvallasýningu.

PuppIT sýndi búnað til að skapa hreyfingar hjá teiknuðum fígúrum.

Hægt var að kynna sér uppbyggingu einfaldra tölvuleikja.

Kennt var að taka þrívíddarmyndir af gripum.

Fjörugar samræður sköpuðust í umræðuhópum.

Í pallborðsumræðum við dagskrárlok var farið yfir málin.
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Gallerí Klaustur
Sýningar í gallerí Klaustri voru fimm þetta árið og færðu gestum innsýn í ólíkar listgreinar.
Sýnendur í gallerí Klaustri 2018
Aron Kale - (málverk)

Aron Kale

29. apríl - 11. maí

Skemmtileg og litrík málverk eftir listamann ársins í hátíðinni List án landamæra.
Heiðdís Halla Bjarnadóttir (blönduð tækni)

Hér / Here

2. júní - 2. júlí

Sýning á litríkum tölvugerðum grafíkverkum af austfirsku landslagi.
Karl Chilcott / Christine Chilcott (ljósmyndir)

Lava Poetry (Áhrif og flæði)

6. júlí - 31. júlí

Sænsk feðgin sem dvöldu í Klaustrinu settu upp sýningu á því sem þau unnu í fyrra í gestadvölinni.
Þráinn Lárusson (ljósmyndir)

Mannlífsmyndir frá fjarlægðum slóðum

4. ágúst - 2. sept.

Svarthvítar götuljósmyndir teknar á ferðalögum ljósmyndarans í fjarlægum löndum.
Barnamenningarhátíð (myndskreytingar)

Myndir og stafir

8. sept. - 31. okt.

Myndskreytingar við barnabækur úr smiðju austfirsku útgáfunnar Bókstafs.

Héraðsbúinn Aron Kale var listamaður hátíðarinnar List án landamæra.

Heiðdís Halla Bjarnadóttir sýndi grafískar landslagsmyndir.

Þráinn Lárusson sýndi svarthvítar ljósmyndir af fólki.

Sænski umhverfislistamaðurinn Karl Chilcott sýndi myndir af verkum.
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Að þessu sinni sáu tónelskir starfsmenn Skriðuklausturs ásamt fleirum um tónlistina á Fljótsdalsdeginum. Ljósm. GG.

Aðrir viðburðir
Auk framantalinna sýninga var eitt og annað á seyði á Skriðuklaustri þetta árið. Haldið var uppteknum hætti að spila
Lomber, hið gamla sagnaspil sem Gunnar mat mikils, á nokkurra vikna fresti og farið norður í Eyjafjörð 7. apríl og spilað
við Húnvetninga. Annars var ýmist spilað á Klaustri eða í Bókakaffi í Fellabæ.
Íslenska lopapeysa var rædd af Ásdísi Jóelsdóttur á konudaginn 18. febrúar og var húsfyllir í stássstofunni.
Fljótsdalsdagurinn var haldinn 19. ágúst með hefðbundinni dagskrá á Skriðuklaustri. Að þessu sinni var þess einnig
minnst að 70 ár voru liðin frá því haldið var mikið uppboð eða askjón þegar Gunnar og Franzisca fluttu. Boðnir voru
upp hlutir úr geymslum staðarins og ágóðinn rann til Píeta-samtakanna.
Skandinavismi og fullveldi hét málþing Gunnarsstofnunar í tilefni 100 ára afmælis fullveldis Íslands með styrk úr
Uppbyggingarsjóði Austurlands. Á því var fjallað um sameiningu Norðurlanda og fullveldi Íslands í fortíð og framtíð.
Frummælendur voru: Ruth Solveig Hemstad, norskur sérfræðingur í skandinavisma, með erindið Skandinavismens
ambisjoner og grenser, 1843–1918; Gunnar Þór Bjarnason sagnfræðingur sem talði um Austur eða vestur? Fullveldi Íslands
1918 og norræn samvinna; Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur ræddi Bandaríki Norðurlanda: Gunnar Gunnarsson og
skandinavisminn; Helgi Hjörvar fyrrum forseti Norðurlandsráðs nefndi sitt innlegg „Nordexit“. Málþingið var haldið í
Norræna húsinu 1. nóvember en Jón Yngvi og Helgi Hjörvar komu einnig með sín erindi í Skriðuklaustur 28. október.
Rithöfundalestin renndi í hlað á Skriðuklaustri laugardaginn 2. desember í venjubundnu samstarfsverkefni
Gunnarsstofnunar, Vopnfirðinga, Skaftfells á Seyðisfirði og Ungmennafélagsins Egils rauða á Norðfirði. Að þessu sinni
tóku þátt: Einar Kárason, Gerður Kristný og austfirsku höfundarnir Benný Sif Ísleifsdóttir, Kristborg Bóel, Steinunn
Ásmundsdóttir, Stefán Bogi Sveinsson og Hafsteinn Hafsteinsson. Gunnarsstofnun hafði umsjón með skipulagningu og
fjármálum verkefnisins sem naut styrkja frá Uppbyggingarsjóði Austurlands, Alcoa-Fjarðaáli, Síldarvinnslunni 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 2. desember mættu sagnálfar og gaulálfar auk þess sem hjónakornin birtust öllum til leiðinda og armæðu.
Annað árið í röð var aðsókn á gleðina svo mikil að húsrými nægði vart fyrir gesti.
Síðasti viðburður ársins á Skriðuklaustri var að venju upplestur á Aðventu 9. desember. Halldóra Malin Pétursdóttir
leikkona las söguna á skrifstofu skáldsins. Sagan var einnig lesin í Gunnarshúsi í Reykjavík hjá Rithöfundasambandi
Íslands, hjá íslenska sendiráðinu í Berlín og í Moskvu.
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Halldóra Malin að lesa Aðventu.

Jón Árni Þórðarson uppboðshaldari. Ljósm. GG.

Húsfyllir var á fyrirlestri Ásdísar Jóelsdóttur.

VIÐBURÐATAL
Lomberkvöld á Skriðuklaustri

12. janúar

Lomberkvöld á Bókakaffi

9. febrúar

Konudagsspjall um um íslensku lopapeysuna, Ásdís Jóelsdóttir

19. febrúar

Leikum okkur með menningararfinn - CINE-viðburður í Gerðubergi

16. mars

Opnun páskasýningarinnar Fuglar á Skriðuklaustri

25. mars

Píslarganga föstudaginn langa – frá Valþjófsstað í Klaustur

30. mars

Lomberslagur í Eyjafirði

7. apríl

Lomberkvöld á Klaustri

27. apríl

Opnun á sýningu Arons Kale í gallerí Klaustri

6. maí

Mótþrói - ljóða- og prósaverkefni í samstarfi við Reykjavík Bókmenntaborg

12.-13. maí

Úthlutun úr Menningarsjóði Gunnarsstofnunar

19. maí

Opnun á sýningu Heiðdísar Höllu Bjarnadóttur í gallerí Klaustri

2. júní

Austfirskt fullveldi - sjálfbært fullveldi? Opnun á Klaustri

17. júní

Opnun á sýningu Chilcott feðgina í gallerí Klaustri

6. júlí

Opnun á sýningu Þráins Lárussonar í gallerí Klaustri

4. ágúst

Fljótsdalsdagur með guðsþjónustu, Þristarleikum og askjóni

19. ágúst

Opnun á sýningu Barnamenningarhátíðar í gallerí Klaustri

8. september

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

19. október

Skandinavismi og fullveldi - málþing á Skriðuklaustri

28. október

Skandinavismi og fullveldi - málþing í Norræna húsinu

1. nóvember

Lomberkvöld á Bókakaffi

9. nóvember

Grýlugleði á Klaustri

4. desember

Aðventa lesin á þýsku hjá íslenska sendiráðinu í Berlín

7. desember

Rithöfundalestin á Klaustri

8. desember

Aðventa lesin á Skriðuklaustri

9. desember

Aðventa lesin hjá RSÍ á Dyngjuvegi 8

9. desember

Lomberkvöld á Klaustri

14. desember

Ruth Hemstad og Svanhildur Óskarsdóttir.

Jón Yngvi Jóhannsson að tala á Skriðuklaustri.
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Þjónustusamningar
Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar
gerði árið 2017 ótímabundið samkomulag um þjónustu
Gunnarsstofnunar við sjóðinn sem kveður á um þau
verkefni sem forstöðumaður á að sinna fyrir sjóðinn.
Verkefnin snúast fyrst og fremst um umsjón með
auglýsingum um styrki, úthlutun styrkja, eftirfylgni og
upplýsingagjöf.
Þjónustusamningur við Fljótsdalshrepp var
endurnýjaður í ársbyrjun 2018 og gildir til ársloka 2020.
Samningurinn tekur til ákveðinnar þjónustu á sviði

Miklar framkvæmdir hafa verið við Hengifoss síðustu ár til að bæta aðgengi

ferða- og menningarmála. Innan þessa samnings vinnur

ferðamanna að þessari náttúruperlu.

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 klasaverkefnum í ferðaþjónustu, m.a. á grundvelli þessa samnings. Í Ferðaklasa Upphéraðs eru
ferðaþjónustuaðilar, stofnanir og fyrirtæki sem starfa á svæðinu frá Vallanesi og upp í Laugarfell. Klasinn gefur út
markaðsefni til að lokka til sín ferðamenn, heldur utan 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 2018. 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
annaðist Gunnarsstofnun uppsetningu á nýjum teljara þar í apríl 2018 sem er sítengdur og því hægt að sækja nýjar
upplýsingar um ferðir þar daglega. Við Hengifoss hafa einnig verið lagðar fyrir kannanir í nokkur ár sem hjálpa til við að
greina þá ferðamenn sem leggja leið sína í Fljótsdalinn. Hafa landverðir á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs annast söfnun
svara og úrvinnslu.

Samstarfsverkefni
Saga Borgarættarinnar – 100 ára afmæli kvikmyndar
Eitt af þeim samstarfsverkefnum sem Gunnarsstofnun vann áfram að
2018 var hvernig haldið verður upp á 100 ára afmæli dönsku
kvikmyndarinnar sem gerð var eftir Sögu Borgarættarinnar árið 1919 og
frumsýnd í Kaupmannahöfn í ágúst 1920. Verkefnið hefur verið í
undirbúningi um nokkurra ára skeið í samvinnu við Kvikmyndasafn
Íslands og Dansk Film Institut. Við árslok 2018 var markmiðið að haustið
2019 yrði tilbúin ný stafræn gerð með textum á íslensku, ensku og
dönsku og íslenskri valinni tónlist, mest eftir Jón Leifs. Þessi gerð
myndarinnar yrði frumsýnd á kvikmyndahátíð í Pordenone á NorðurÍtalíu og síðan yrði efnt til hátíðarsýningar með lifandi tónlistarflutningi
Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, a.m.k. á Íslandi og jafnvel einnig í
Danmörku.
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CINE-verkefnið
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 og 10% af tíma
staðarhaldara.
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.
VINNA GUNNARSSTOFNUNAR
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.
Kjarninn í verkefninu hérlendis er 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.

Sýndarveruleikinn á Tæknidegi í Neskaupstað.

Umfjöllun á sjónvarpsstöðinni N4 um CINE.
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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 sem Uppbyggingarsjóður Austurlands hefur styrkt tengjast einnig gagnaöflun
fyrir CINE og tæknivinnu. Styrkur úr Nýsköpunarsjóði námsmanna 2017 var nýttur til að smíða fjársjóðsleik fyrir
snjallsíma í anda Pokémon Go. Vinir Vatnajökuls veittu samstarfsverkefni Gunnarsstofnunar og Jarðvísindastofnunar HÍ
styrk fyrir árið 2019 til að vinna nýtt reiknilíkan sem á að sýna hvernig Vatnajökull stækkaði frá landnámi svo að betur sé
hægt að gera sér grein fyrir ferðaleiðum á tíma klaustursins.
ÁBYRGÐ GUNNARSSTOFNUNAR Í STJÓRNUN
Forstöðumaður Gunnarsstofnunar leiðir starfið fyrir íslensku aðilana í verkefninu og það er á hans ábyrgð að stýra
vinnuhópi verkefnisins á Íslandi með aðild aukaaðila. Hann situr í stýrihópi verkefnisins sem fundar á sex mánaða fresti
og í hópi þeirra sem leiða vinnupakka sem fundar mánaðarlega.
VERKHLUTAR ÁRIÐ 2018
Gunnarsstofnun undirbjó og annaðist framkvæmd á fundi í verkefninu 16.-18. mars 2018. Hann var haldinn austur í
Fljótsdal og fór fram á Skriðuklaustri, í Végarði og Óbyggðasetrinu. Þátttakendur voru um 20 talsins að meðtöldum
fulltrúum frá íslenskum aukaaðilum. Í tengslum við fundinn var skipulögð stór námsstefna í Reykjavík um
leikjavæðingu og menningararfinn sem sagt er frá á öðrum stað í ársskýrslunni. Samhliða fundinum á Íslandi voru 100
munir sem fundust við fornleifarannsóknina myndaðir í þrívídd hjá Þjóðminjasafninu af starfsmönnum frá St. Andrews
og verða þær myndir nýttar til miðlunar með ýmsum hætti.
Sýndarveruleiki Skriðuklausturs var þróaður áfram innan CINE og jafnframt studdi Uppbyggingarsjóður Austurlands
við þá vinnu. Afraksturinn var ný gerð af þrívíddarlíkani af klaustrinu sem hægt er að skoða með Oculus Rift búnaði og
á skjá í sérherbergi á Skriðuklaustri. Farið var með þann búnað á sýningar fyrir almenning, bæði á Egilsstöðum og í
Neskaupstað haustið 2019. Þá var fjallað um þessa nýju miðlun í blöðum og ljósvakamiðlum.

CINE-hópurinn sem fundaði í Fljótsdal staddur inni á Egilsstöðum þar sem m.a. voru kennd vinnubrögð við 360 gráðu myndatöku og upptöku á viðtölum.
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Haustfundur verkefnsins var haldinn í St. Andrews í Skotlandi 23. - 25. október. Þuríður Harðardóttir minjavörður
Austurlands hjá Minjastofnun, sem á aukaaðild á verkefninu, fór með forstöðumanni á fundinn. Gestgjafi var St.
Andrews háskólinn og hluti af dagskránni var opið málþing í einni af gömlu byggingum skólans. Forstöðumaður kynnti
þar að hverju eru unnið með Skriðuklaustur innan CINE. Fundinum fylgdu vinnustofur sem tóku á ýmsum þáttum
verkefnisins og settir voru á laggirnar minni vinnuhópar til að vinna milli funda að ákveðnum verkhlutum.

Skúli Björn Gunnarsson að segja frá Skriðuklausturs-hluta CINE á Open

CINE-félagar skoðuðu fornar rústir í St. Andrews og sáu hvernig teymið

Doors to Digital Heritage, málþingi í Lower College Hall í St. Andrews.

við háskólann hefur unnið með þær í sýndarveruleika.

CINE-félagar á fundi í Végarði í Fljótsdal.

Á fundinum í Fljótsdal var m.a. prófaður leikur fyrir Skriðuklaustur.

Rústir klaustursins voru skoðaðar og „leikjavæddar“.

Hlýtt á erindi á skrifstofu skáldsins á Skriðuklaustri.
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Útgáfa og upplýsingagjöf
Útgáfa
Gunnarsstofnun stóð ekki fyrir neinni formlegri útgáfu árið 2018. 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
Ný heimasíða var opnuð á afmælisdagskrá 9. desember 2018 en því miður var hún aðeins á íslensku allt árið 2018. Það
þýddi að færri heimsóttu síðuna árið 2018 heldur en árið áður en notendafjöldi fór úr 10.600 í 8.900. Síðuheimsóknir voru
skráðar 27.000 í stað 34.000 árið á undan. Meðaltími hvers notanda inni á heimasíðunni hélst óbreyttur, var 1 mínúta og
45 sekúndur sem telst ágætt. Heimsóknir voru 11.217 en að meðaltali var farið 30 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 treyst á bækling Upphéraðsklasans til almennrar kynningar. Auglýst
var í Safnabókinni, Around Iceland, Vegahandbókinni, Kompási og Handpicked Iceland. Viðburðir voru auglýstir í
Dagskránni og Austurglugganum. Klausturkaffi auglýsti staðinn í útvarpsauglýsingum.

Heimildasafn Gunnars
Unnið var lítillega í heimildasafni skáldsins á árinu. 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. Þau skref verða stigin á næstu árum.
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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 2018:
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

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra var viðstaddur úthlutun úr

Íslands um ávöxtun á fjármunum sjóðsins. Auglýst var eftir

menningarsjóðnum 19. maí og flutti ávarp.

umsóknum um fyrir árið 2018 og var þeim úthlutað við hátíðlega
athöfn á Skriðuklaustri hinn 19. maí. Verkefnin sem hlutu styrki,
samtals að upphæð 1.500.000 kr. voru:
150.000 krónur
Ívar Andri Bjarnason: Námsstyrkur til tónlistarnáms við
Brandbjerg Højskole í Danmörku.
200.000 krónur
Ólafía Herborg Jóhannsdóttir: Stakkahlíðar- og
Loðmundarfjarðarsaga
Ritun og útgáfa á bók um lífið í Loðmundarfirði á árum
áður með áherslu á fólkið í Stakkahlíð. Bókin verður
byggð að stórum hluta á frumgögnum eins og
sendibréfum.

Ráðherra, formaður sjóðsstjórnar og fulltrúar styrkþega.

Anar Rahimov: Ferðastyrkur vegna þýðinga á verkum Gunnars Gunnarssonar
Styrkþegi býr í Bakú í Aserbaídsjan og hyggst heimsækja Ísland vegna þýðinga á verkum Gunnars yfir á
asersku en hann hefur þegar þýtt Aðventu.
Tónleikafélag Austurlands: 80's rokkveisla
Tónleikasýning haustið 2018 þar sem austfirsk ungmenni verða í forgrunni ásamt reynslumiklu tónlistarfólki.
Allur ágóði af tónleikunum rennur til geðsviðs Heilbrigðisstofnunar Austurlands.
300.000 krónur
Berta Dröfn Ómarsdóttir og Þorvaldur Davíð Kristjánsson: Frumflutningur á óperunni The Raven's Kiss
The Raven's Kiss er ópera eftir Evan Fein og Þorvald Davíð Kristjánsson, byggð á íslenskri þjóðsögu. Haldið
verður workshop á Austurlandi til að kynnast starfandi austfirsku listafólki og byggja tengslanet vegna
óperunnar.
450.000 krónur
Sigurjón Pétursson og Þóra Hrönn Njálsdóttir: Svartfugl - ljósmyndaverkefni
Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar um morðmálin á Sjöundá á Rauðasandi verður myndgerð með ljósmyndum
af söguslóðum sem fanga andblæ sögunnar. Þau hjónin unnu sambærilegt verkefni með Aðventu fyrir fáum
árum sem vakti mikla athygli.
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Gestaíbúðin Klaustrið
Umsóknir um Klaustrið fyrir árið 2018 voru 23 og þar af fjórar frá Íslendingum. Árið
bókaðist vel og var flestum vikum úthlutað. Nokkur forföll urðu á árinu en reynt að
fylla í þau skörð sem mynduðust. Samtals voru ónýttar vikur í Klaustrinu um sjö yfir
allt árið og í lok árs var farið að undirbúa endurbætur á baðherbergi.
Gestir Klaustursins þurftu að greiða staðfestingargjald fyrir íbúðina árið 2018. Gestum var séð fyrir ferðum til og frá
Egilsstöðum eftir þörfum. Alls gistu 11 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 2018
Raegan Payne

BNA

Leikritun

Kim Lembek

Danmörk

Þýðandi

Guðrún Catherine Emilsdóttir

Ísland

Þýðandi

Mahmoud Saeed

BNA/Írak

Rithöfundur

Rósa Gísladóttir

Ísland

Listarannsókn

Eva Ingólfsdóttir

Ísland/BNA

Tónlist

Ágúst Guðmundsson

Ísland

Kvikmyndagerðarmaður

Agnieszka Kozlowska

Pólland

Ljósmyndari

Monica Boschman

Holland

Rithöfundur

Jacqui Reed

Írland

Rithöfundur

Sigurgeir Orri Sigurjónsson

Ísland

Handritshöfundur

Auk þess gistu eftirtaldir nokkrar nætur í íbúðinni eða kjallaraíbúð á Skriðu vegna styttri verkefna:
Sunneva Hafsteinsdóttir

Ísland

Frkvstj. Handverks og hönnunar

Kristleifur Björnsson

Ísland

Vegna uppdrátta Ríkiseigna af Gunnarshúsi

Stuart Richardson

BNA/Ísland

Ljósmyndari

Karl Chilcott

Svíþjóð

Umhverfislistamaður v. opnunar sýningar

C. J. Davies

Skotlandi

Tölvunarfræðingur v. CINE

Anar Rahimov

Aserbaídsjan

Þýðandi að verkum Gunnars

Fríða Ísberg

Ísland

Ljóðskáld v. ritlistarverkefnis

Hermann málari

Ísland

Málari á vegum Ríkiseigna

Anar Rahimov er mikilvirkur þýðandi norrænna bókmennta á asersku.

Rithöfundurinn Mahmoud Saeed, sem er frá Írak en hefur verið landflótta

Hann hlaut styrk úr Menningarsjóði Gunnarsstofnunar til að heimsækja

í Bandaríkjunum síðustu áratugi, var einn þeirra sem dvöldu í Klaustrinu

Skriðuklaustur haustið 2018 og dvaldi þá einnig á Dyngjuvegi 8. Þýðing

árið 2018.

hans á Aðventu kom út í Baku síðla árs 2018 og þá hófst hann handa við að
þýða Svartfugl.
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Múrviðgerð á svölum Gunnarshús er tímafrek og mun taka nokkur ár.

Frá framkvæmdum á baðherbergi gestaíbúðar.

Endurbætur, viðhald og lóðarframkvæmdir
Ríkiseignir tóku við viðhaldi húsa á Skriðuklaustri árið 2016. 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 á árinu og voru í upphafi árs lagðar línur um hvað væri brýnast að fara í með
Austurlandsfulltrúa Ríkiseigna, Kristjáni Þórarinssyni. Ríkiseignir réðu mann til að koma öllum teikningum á
Gunnarshúsi í tölvugrunn með tilheyrandi uppmælingum.
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.
Málari á vegum Ríkiseigna vann í nokkrar vikur sumarsins við að ljúka við málun útveggja. Kíttað var með steinum og í
sprungur og síðan málað með sérvalinni hvítri steinmálningu.
Síðla árs var hafist handa við að taka baðherbergi gestaíbúðar í gegn. Trégólf var rifið í burtu, allt flísalagt og sett up
rúmgóð sturta ásamt því að sérsmíðuð var lítil innrétting. Framkvæmdum lauk ekki fyrr en í febrúarbyrjun 2019.
Utandyra fékkst styrkur úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða til umbóta og gerðar klausturgarðs. Unnið var að
framlengingu þrautabrautar fyrir unga sem aldna áleiðis að völundarhúsi. En óskað var eftir frestun fjármuna milli ára
til að gera klausturgarð.

Höfundarréttarmál
Samkomulag erfingja um handhöfn höfundarréttarins hjá Gunnarsstofnun var
endurnýjað árið 2017. Unnið var eftir útgáfuáætlun svo sem kostur var árið 2018 og í
árslok var tekið saman yfirlit um höfundarréttarmálin. Árið 2018 var skrifað undir
samning á dönsku verkum Gunnars við Lindhardt og Ringhof Forlag í rafrænum
útgáfum að undanskildum Aðventu, Svartfugli og Fjallkirkjunni. Þá var skrifað undir
samninga við forlög í Aserbaídsjan um útgáfu á Aðventu og Svartfugli í aserskum
þýðingum. Aðventa kom út hjá Qanum forlaginu í Bakú á árinu.
Monica C. Gram hjá dönsku umboðsskrifstofunni Copenhagen Literary Agency, sem
fer með málefni Gunnars, hélt áfram að kynna hann fyrir erlendum forlögum.
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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. Töluverður tími fór í bókhaldsmál vegna FTV á árinu og stjórnun ýmissa verkþátta.

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 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. Árið 2017 náðist einnig að uppfylla umhverfisvottun Vakans en árið 2018
var allri umsýslu Vakans breytt svo að óljóst er hvað verður í framtíðinni.

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.

Stofnun Gunnars Gunnarssonar

Ársskýrsla 2018

%1 7

Hugleiðing forstöðumanns
Árið 2018 urðu þau umskipti hjá Gunnarsstofnun að framlög til starfseminnar á fjárlögum urðu sambærileg framlögum
til annarra svipaðra stofnana á landinu. Fyrir vikið var hægt að ráða að nýju í stöðugildi staðarhaldara sem vinnur við
hlið forstöðumanns að málefnum stofnunarinnar allt árið um kring. Heilsársstöðugildi eru því orðin tvö. Þetta gerði það
að verkum að hægt var að hefjast handa við ýmis verkefni sem setið hafa á hakanum vegna manneklu síðustu árin.
Þátttaka í CINE-verkefninu og fleiri samstarfsverkefni taka samt töluverðan tíma frá hefðbundinni starfsemi
stofnunarinnar en eru einnig mikilvæg með hliðsjón af víðtæku hlutverki hennar.
Heimsóknum ferðmanna í Skriðuklaustur fjölgar ár frá ári og sumarið 2018 var sérstaklega gaman að taka á móti fjölda
Íslendinga sem hafði aldrei komið áður á staðinn. Hús skáldsins vekur ætíð jafnmikla aðdáum og áhugi fyrir verkum
Gunnars virðist einnig vaxa. Það talar sínu máli að sjá Aðventu komast á ofarlega á metsölulista bókaverslana fyrir hver
jól og tölur frá Ítalíu um allt að 10 þús. seld eintök af þessari perlu Gunnars gefa byr undir báða vængi. Handrit að
kvikmynd eftir sögunni er tilbúið og framleiðendur að leita að fjármagni fyrir stórmynd um Benedikt. Dæmin sanna að
þegar verk eftir látna rithöfunda komast á hvíta tjaldið þá aukast vinsældir og áhugi. Framundan eru því spennandi ár
varðandi Aðventu.
Þó að framlag ríkisins til starfsemi stofnunarinnar tryggi henni ákveðna grunnfjármögnun þarf áfram að afla sértekna
gegnum styrki og aðgangseyri. Tækifærin liggja víða á því sviði en aukin ríkisframlög hefta samt að einhverju leyti sókn
stofnunarinnar í aðra opinbera sjóði. Sterkt bakland, víðtækt samstarfsnet og reynslan sem t.a.m. fæst gegnum CINEverkefnið auka möguleika stofnunarinnar til að gera sig gildandi á alþjóðlegum vettvangi. Það eru hins vegar vonbrigði
að engir sjóðir á vegum Rannís séu opnir fyrir sjálfseignarstofnanir eins og Gunnarsstofnun nema þá í formi samstarfs
við stærri aðila eins og háskóla.
Brátt verða liðin 20 ár frá því undirritaður tók við starfi forstöðumanns. Á þeim tíma hefur margt gerst. Þó að fjármagn
hafi stundum verið af skornum skammti hefur aldrei skort móralskan stuðning allra aðila og einstaklinga sem tengjast
Gunnarsstofnun. Hvert ár hefur fært ný tækifæri og nýjar áskoranir sem gera starfs forstöðumanns á Skriðuklaustri að
lifandi starfi með óþrjótandi viðfangsefni.
Skriðuklaustri 26. júní 2019
Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður
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