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Inngangur 

Stofnun Gunnars  Gunnarssonar  varð  til  með  reglum sem menntamálaráðherra  setti  árið  1997. 
Forstöðumaður  var  ráðinn  að  stofnuninni  í  október  1999  og  hún  hóf  starfsemi  sína  að 
Skriðuklaustri  í  júní  2000.  Uppbygging  fyrstu  árin  var  unnin  eftir  stefnu  og  áætlunum  sem 
forstöðumaður og stjórn unnu í lok árs 1999. 

Allt  til  ársloka  2007  starfaði  Gunnarsstofnun  samkvæmt  þeirri  stefnu,  settum  reglum  og 
samningum sem gerðir voru við menntamálaráðuneytið. Árið 2006 vann starfshópur, skipaður af 
ráðherra,  tillögur  um framtíðarskipan stofnunarinnar.  Á grundvelli  þeirra  var  stofnuninni  sett 
skipulagsskrá og hefur frá 1. janúar 2008 verið rekin sem sjálfseignarstofnun á grundvelli laga nr. 
19/1988, um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt sérstakri skipulagsskrá. 

Gamla stefnan frá upphafsárum var grunnplaggið við stjórnun stofnunarinnar fram til 2012. Þá 
réðst  stjórn  stofnunarinnar  í  umfangsmikla  stefnumótun  og  samþykkti  tíu  ára  stefnu  með 
aðgerðaáætlun  árið  2013.  Eftir  þeirri  aðgerðaáætlun  hefur  nú  verið  unnið  í  fimm  ár  og  því 
tilhlýðilegt að endurskoða stefnuna og uppfæra aðgerðaáætlunina til næstu tíu ára.

Í stefnuskjalinu sem gefið var út 2013 var farið ítarlega yfir ýmsa þætti í starfsemi stofnunarinnar 
og hvernig þeir hefðu þróast frá upphafi. Ekki þótti þörf á því að  endurtaka það  í þessu skjali 
heldur  er  einvörðungu  horft  til  síðustu  fimm  ára  og  hvernig  tekist  hefur  til  við  að  ná  þeim 
markmiðum sem sett  voru 2013.  Það  er  ánægjulegt að  sjá í  frammistöðumati að  flest  það  sem 
stjórnendur stofnunarinnar einsettu sér að komið yrði til framkvæmda eða lokið árið 2017 hefur 
gengið eftir.

Engar  stórar  breytingar  eru  á  meginstefnu  Gunnarsstofnunar  í  þessari  endurskoðun.  En 
aðgerðaáætlun hefur verið uppfærð og þau verkefni sem enn er ólokið í aðgerðaáætlun færast til 
og nokkur ný  bætast við.  Inn í  stefnuskjalið  er jafnframt kominn grunnur að  stefnu um fræði, 
miðlun og menningu sem útfærð verður nánar á næstu árum.

Nýjum tímum fylgja nýjar áherslur og auknar kröfur og nauðsynlegt fyrir Gunnarsstofnun að hafa 
skýra stefnu til að vinna eftir. Það þarf skarpa framtíðarsýn sem stjórnendur, stofnaðilar, stjórnvöld 
og afkomendur skáldsins geta haft að leiðarljósi til þess að stofnunin haldi áfram að vaxa og dafna 
í takt við kjörorð sín um metnað, framsýni og samstarf.  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Framtíðarsýn og meginatriði stefnu 

Stofnun Gunnars Gunnarssonar er sjálfseignarstofnun sem starfar skv. lögum nr. 19/1988, um sjóði 
og stofnanir með staðfesta skipulagsskrá. Í stjórn sitja fimm manns tilnefndir af stofnaðilum sem 
eru mennta- og menningarmálaráðuneyti, Háskóli Íslands, Rithöfundasamband Íslands, Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Þróunarfélag Austurlands (nú Austurbrú ses.). Stjórn 
ræður forstöðumann sem annast daglegan rekstur en aðrir starfsmenn eru ráðnir til sumarstarfa og 
sérstakra verkefna eftir því sem fjárhagur leyfir og þörf krefur.

Gunnarsstofnun er  menningarstofnun sem starfar  í  anda gjafabréfs  Gunnars  Gunnarssonar  og 
Franziscu Gunnarsson frá árinu 1948. Aðsetur hennar er Skriðuklaustur í Fljótsdal og þar er hjarta 
starfseminnar. Því er mikilvægt að Skriðuklaustur sé virðulegur staður heim að sækja og vitni um 
þann stórhug sem hjónin sýndu með byggingu Gunnarshúss og gjöf sinni til íslensku þjóðarinnar.

Gunnarsstofnun á að vera til fyrirmyndar um öfluga menningarstarfsemi í dreifbýli sem laðar að 
sér tugþúsundir gesta og elur af sér aukna þekkingu á landi og þjóð. Leggja á metnað í margþætt 
starf  á  Austurlandi  sem teygi  anga  sína  víða  með  samstarfi  við  aðrar  stofnanir,  innlendar  og 
erlendar, og sýna framsýni í hverju verki. 

Kjörorð Gunnarsstofnunar eru: Metnaður – Framsýni – Samstarf 
Hlutverk Gunnarsstofnunar er samkvæmt skipulagskrá:

1. Að annast uppbyggingu og rekstur menningar- og fræðaseturs að Skriðuklaustri.
2. Að stunda fræðastarfsemi á sviði hugvísinda og leggja rækt við bókmenntir með áherslu á 

ritverk og ævi Gunnars Gunnarssonar.
3. Að reka dvalarstað fyrir lista- og fræðimenn og standa fyrir sýningum og öðrum 

listviðburðum.
4. Að stuðla að atvinnuþróun á Austurlandi og efla rannsóknir á austfirskum fræðum.
5. Að sinna alþjóðlegum menningartengslum og standa vörð um hugsjónir Gunnars.

Meginstefnumið Gunnarsstofnunar, sett 2013 en endurskoðuð 2017, eru þessi:
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TIL ÞESS AÐ ... 

MUN GUNNARS– 

STOFNUN ...

VIÐHALDA STYRK: 

• efla starfsemi 

• styrkja ímynd 

• vinna með GG

BÆTA VEIKLEIKA: 

• afla sértekna 

• tryggja framlög 

• auka samstarf

MÆTA ÓGNUN: 

• gæta aðhalds 

• fjölga starfsfólki 

• efla miðlun

NÝTA TÆKIFÆRI: 

• þróa „vörur“ 

• sækja styrki 

• stefna út á við 
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Frammistöðumat og markmið til fimm ára
 

 Fimm ára markmið sett 2013 og mat á framgangi þeirra   

✦ velta stofnunarinar aukist um 25% og fastráðnir heilsársstarfmenn eru orðnir tveir.

Veltan var 2013 um 31 m.kr. en er nú komin í 54 m.kr. Þar af fara um 11 m.kr. í húsaleigu til 
Ríkiseigna. Hækkun á raunverulegri veltu nemur því um 38%. Heilsársstarfsmaður er hins 
vegar ennþá aðeins einn.

✦ gestum á staðnum fjölgað um 25% og minjagripasala vaxið um 50%.

Vörusala nam 760 þús. kr. 2013 og var um 1600 þús. 2016 þó að hún hafi dregist aftur saman 
2017 vegna breyttrar hegðunar ferðamanna út af sterkri krónu. Gestum á staðnum hefur 
einnig fjölgað og áætlað er að 2013 hafi safngestir verið 10.000 en séu 14.000 árið 2017 og 
gestum  sem  heimsækja  staðinn  hafi  þar  með  fjölgað  úr  27.000  í  35.000.  Tekjur  af 
aðgangseyri hafa vaxið úr 2,4 m.kr. 2013 í 5 m.kr. 2017.

✦ heimildasafni og upplýsingaveitu um Gunnar verið komið í fastan farveg.

Þessu markmiði hefur ekki verið náð. Samvinna er áfram við Lbs-Hbs um þróun venslaðs 
gagnagrunns um skáldið en stíga þarf ákveðin skref í að koma inn í þann grunn meira efni, 
eins og ljósmyndum og blaðaúrklippum sem Gunnarsstofnun hefur skannað og flokkað.

✦ útgáfum og útgáfusamningum fjölgað, a.m.k. tvær nýjar bækur koma út á ári.

Útgáfum og samningum um útgáfur hefur fjölgað  og árið  2016 komu t.d. út fjórar nýjar 
útgáfur  af  Aðventu Gunnars.  Þar að  auki  hefur  Gunnarsstofnun haldið  áfram útgáfu á 
fræðiritum sínum og safnritum með austfirskum þjóðsögum. Að meðaltali hafa því komið 
út tvær nýjar bækur síðustu fimm árin á vegum Gunnarsstofnunar eða gegnum samninga. 

✦ sýningum og viðburðum tengdum Gunnari fjölgað marktækt og ná til útlanda.

Sýningum og viðburðum tengdum Gunnari hefur fjölgað og m.a. verið sýningar í Rússlandi 
og Færeyjum.  Þá hefur  Gunnarsstofnun staðið  fyrir  málþingum í  Norræna húsinu og á 
Dyngjuveginum sem og fyrirlestrum á Skriðuklaustri.

✦ Gunnarsstofnun gerst aðili að alþjóðlegum samstarfsverkefnum á sviði tækniþróunar við 
miðlun menningararfleifðar, t.a.m. tengt klausturminjum og verkum Gunnars.

Gunnarsstofnun er aðili að alþjóðlegu verkefni CINE næstu þrjú árin sem þiggur styrk úr 
NPA-áætlun Evrópusambandsins. Verkefnið snýst um margmiðlun og menningarmiðlun og 
eru klausturminjarnar meginviðfangsefnið hér á landi. 

✦ viðhaldi Gunnarshúss og umhverfis verið komið í fastar skorður hjá Fasteignum ríkisins.

Gerður var samningur við Ríkiseignir árið 2016 um fasteignir á Skriðuklaustri og viðhald á 
þeim komið í fastar skorður. Fjármagn fylgdi þeim samningi á fjárlögum. Enn er erfitt að fá 
fjármagn í umhverfið og klaustur en sótt um árlega í sjóði.
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✦ viðbyggingaráætlun vegna Gunnarshúss verið unnin og samþykkt af hlutaðeigandi.

Árið  2017  var  hafinn  undirbúningur  að  vinnu  vegna  þarfagreiningar  fyrir  húsnæði  og   
viðbyggingar við Gunnarshús. Gert er ráð fyrir að þarfagreiningarnefnd verði skipuð 2018.

✦ Skriðuklausturstorfan verið „þétt“ sem kjarnastaður fyrir ferðamenn með stígum, 
leiksvæðum og öðrum framkvæmdum skv. áætlun og skipulagi.

Ekki hefur verið framkvæmt eins mikið og vonir stóðu til. Hjólastólastígur að útsýnispalli 
við klausturminjar er kominn, búið er að byggja lítið völundarhús og á svæði Snæfellsstofu 
er komin nestisaðstaða. Eftir er að ljúka framtíðarsýn fyrir torfuna en búið að leggja drög 
að henni og vonandi munu framkvæmdir fylgja í kjölfarið.

✦ markviss vinna verið hafin samkvæmt stefnu um fræðastarf og rannsóknir.

Stefna um fræðastarf og rannsóknir liggur fyrir og er hluti af þessu stefnuskjali.

✦ sýnileiki Gunnarsstofnunar og Skriðuklausturs á netinu vaxið og rafrænu aðgengi að 
verkum Gunnars, verkefnahugmyndum og gagnasöfnun verið komið á.

Sýnileiki Skriðuklausturs á netinu hefur vaxið  og ný  heimasíða opnuð  2017.  Ekki hefur 
verið unnið sérstaklega að rafrænu aðgengi að verkum Gunnars og gagnasöfnum.

  Markmið til næstu fimm ára  – Að fimm árum liðnum árið 2022 hefur:  

✦ ferðamönnum sem koma í Skriðuklaustur fjölgað í um 80 þúsund og þjónusta á staðnum 
er opin allt árið enda um að ræða einn fjölsóttasta ferðamannastað á Austurlandi.

✦ verið lokið við áætlanir og framkvæmdir verið hafnar við Gunnarshús til að bæta aðstöðu 
fyrir veitingar, sýningar og fræðastarf og til að hlífa gamla húsinu við of miklum ágangi.

✦ nýjum og metnaðarfullum sýningum verið komið upp um sögu skáldsins, sögu staðarins 
og klausturtímann.

✦ Skriðuklausturstorfan „stækkað“ og nær frá Bessastaðaárgili og niður fyrir Klaustur-
hamra með stígakerfi. Í boði er afþreying, t.d. hestaleiga, Grýluhellir og skógarganga.

✦ Gunnarsstofnun náð að auka tekjur sínar og starfsemi til muna, veltan er orðin yfir          
80 m.kr. og heilsársstarfsmenn eru orðnir þrír.

✦ frægð Gunnars borist víða um heim með nýjum útgáfum, rannsóknum, sýningum og 
viðburðum.

✦ föstum samstarfsverkefnum Gunnarsstofnunar fjölgað, jafnt á nærsvæði sem alþjóðlega

✦ samstarf við systurstofnanir erlendis vaxið og sérstök áhersla verði lögð á vestnorræna 
samvinnu.

✦ Gunnarsstofnun skapað sér sess sem miðstöð þekkingar á sviði bókmennta, 
klausturrannsókna og menningarferðaþjónustu með nýstárlegri miðlun.

✦ stór hluti af verkum Gunnars verið gerður aðgengilegur rafrænt. 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Tímasett og uppfærð aðgerðaáætlun út frá stefnu 
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Horft til síðustu fimm ára – starfsemi og stöðumat 2017 

Starfsemi Gunnarsstofnunar er margþætt og hefur þróast mikið frá upphafi. Í þessum kafla er gerð 
grein fyrir helstu þáttum í starfsemi stofnunarinnar síðustu fimm árin og lagt gróft mat á stöðuna.

Í  stefnunni  sem  sett  var  árið  2013  var  gert  ráð  fyrir  áframhaldandi  fjölgun  ferðamanna  sem 
heimsækja Skriðuklaustur og hefur það gengið eftir. Þrátt fyrir það er fjölgun á gestum staðarins 
ekki í  samræmi við  fjölgun ferðamanna til  Íslands. Sterkt gengi krónunnar hefur í  för með  sér 
styttingu ferðatíma hjá þeim sem sækja Ísland heim og fyrir vikið halda þeir sig fyrst og fremst í 
kringum  höfuðborgarsvæðið  og  á  Suðurlandi.  Jafnframt  eyða  þeir  minna  í  afþreyingu  og 
minjagripi skv. könnunum sem gerðar hafa verið, m.a. á vegum Ferðamálastofu. Á Skriðuklaustri 
hefur vaxandi umferð vor og haust samt haft í för með sér lengingu á opnunartíma og árið 2017 
var opið 210 daga (apríl - október) í stað 160 daga árið 2013. Hluta af fjölguninni má rekja til fastra 
hópa  úr  Norrænu  sem  koma  vor  og  haust  og  fjölgun  á  gestum  úr  skemmtiferðaskipum  yfir 
sumarmánuðina. Fastar sýningar um Gunnar skáld og um miðaldaklaustrið hafa haldist óbreyttar 
að  mestu  og  vegna  aðhalds  ekki  lagt  í  að  umbylta  þeim  né  setja  upp  aðrar  stórar  sýningar. 
Framhaldið hefur verið þeirri stefnu að hafa veglega páskasýningu með handverki eða listmunum 
og fasta viðburði á aðventunni eins og Grýlugleði, heimsókn rithöfunda og upplestur á Aðventu. 
Aðsókn  á  þá  viðburði  hefur  verið  góð  sem  fyrr.  Tekið  er  á  móti  hópum  utan  hefðbundins 
opnunartíma yfir veturinn sem fyrr, eins og skólahópum, þó að slíkum heimsóknum hafi heldur 
fækkað miðað við það sem áður var.
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Áætlaður fjöldi gesta á Skriðuklaustri 
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Gestafjöldi
Ekki hefur orðið breyting á þeirri þróun að gestum sem koma á staðinn fjölgar meira heldur en 
safngestum. Ein ástæða þess er vaxandi umferð  í  Snæfellsstofu sem var opnuð  2010 þó að  enn 
komi  töluvert  fleiri  gestir  að  Gunnarshúsi  og  njóti  þar  sýninga  eða  veitinga  heldur  en  í 
Snæfellsstofu. Erlendir ferðamenn eru í meirihluta gesta en Íslendingar sjást helst í þeim sumrum 
sem vel viðrar á Austurlandi miðað við suðvesturhornið. Öllum tölum um gestafjölda verður að 
taka með ákveðnum fyrirvara því að þessar tölur eru áætlaðar þar sem erfitt er að telja alla þá sem 
koma í  hlað  á  Skriðuklaustri,  bæði  á opnunartíma og utan hans.  Sumir fara bara á kaffihúsið, 
sumir ganga niður á minjasvæðið og sumir koma bara á safnið og greiða aðgangseyri. Tekjur af 
safngestum  hafa  tvöfaldast  á  síðustu  fimm  árum  sem  undirstrikar  fjölgun  þrátt  fyrir  að 
aðgangseyrir  hafi  jafnframt  verið  hækkaður.  Með  opnun  safnbúðar  árið  2014  jukust  tekjur  af 
minjagripasölu en sumarið 2017 dróst sú sala saman. 

 

Gestaíbúðin Klaustrið
Dvalarstaður  fyrir  lista-  og  fræðimenn  hefur  verið  rekinn  í  Gunnarshúsi  allt  frá  aldarafmæli 
skáldsins árið 1989. Það var þó ekki fyrr en Gunnarsstofnun varð til, árið 1997, sem átak var gert í 
að auglýsa íbúðina og kynna. Gestaíbúðin Klaustrið er nú ágætlega kynnt og umsækjendur hvert 
ár eru af 15-20 þjóðernum. Síðustu fjögur árin hefur umsóknum hins vegar fækkað miðað við sem 
áður  var  án  augljósra  skýringa.  Íbúðinni  er  úthlutað  á  grundvelli  þeirra  verkefna  sem 
umsækjendur  hyggjast  vinna  að  og  ferilskrá.  Forstöðumaður  stofnunarinnar  og  stjórn  taka 
ákvörðun um hverjir fá úthlutað dvöl en stundum er leitað álits sérfróðra. Umsóknarfrestur er til 
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• Fjöldi þeirra sem borga sig inn á safnið hefur ekki haldið í við fjölgun gesta á 
staðnum. Það er að vissu leyti eðlilegt þar sem ekki sækjast allir ferðamenn eftir að 
skoða söfn og sýningar enda er hægt að skoða minjasvæði, ganga kringum 
Gunnarshús og fara á Klausturkaffi án þess að greiða aðgangseyri. Nýjar og 
metnaðarfullar sýningar um Gunnar og miðaldaklaustrið gætu fjölgað þeim sem 
hefðu áhuga á að kaupa sig inn. 

• Gera má ráð fyrir áframhaldandi fjölgun gesta í Skriðuklaustur samhliða auknum 
straumi ferðamanna til landsins og um Austurland. Í aukinni samkeppni þarf þó að 
huga vel að markaðssetningu og ná til þeirra sem gefa sér góðan tíma á staðnum. 
Greina þarf markhópa Skriðuklausturs út frá markhópagreiningu Íslandsstofu og 
Áfangastaðarins Austurlands og beina markaðsefni á netinu að þeim. 

• Meiri umferð ferðamanna að vetrarlagi um Austurland eykur þrýsting á að opið sé á 
Skriðuklaustri yfir vetrarmánuðina. Leita þarf leiða til að mæta þeirri kröfu en ljóst er 
að aðgangseyrir vegna vetraropnunar stendur ekki undir starfsmannakostnaði í 
fyrstu. Uppbygging á vetrarferðaþjónustu í grenndinni og samstarf innan ferðaklasa 
Upphéraðs getur hjálpað til.
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15. júní fyrir komandi almanaksár og liggur úthlutun fyrir í september. Við úthlutun hefur verið 
úthlutað  hlutfallslega færri vikum til sjónlista en á árum áður þar sem framboð  á gestaíbúðum 
fyrir sjónlistir hefur aukist verulega á Íslandi. Að öðru leyti stendur hún öllum opin til umsóknar. 
Íbúðin hefur jafnan verið vel nýtt og sjaldan staðið tóm. Á síðustu fimm árum hefur þó borið á 
óvenjumiklum forföllum. Af þeim sökum ákvað stjórn stofnunarinnar á haustfundi 2017 að hefja 
innheimtu staðfestingargjalds árið  2018. Við  sama tækifæri breytti stjórn stofnunarinnar reglum 
um til að auka sveigjanleika við úthlutun. Var það ekki síst gert til að gera Gunnarsstofnun kleift 
að styðja við úthlutanir úr menningarsjóði stofnunarinnar með dvöl fyrir styrkþega. Samkvæmt 
nýju reglunum getur stjórn því skilið eftir tímabil sem úthlutað verður seinna. 

Eftir að Ríkiseignir tóku við viðhaldi á Skriðuklaustri var hafist handa við að taka gestaíbúðina í 
gegn. Búið er að lakka eldhúsinnréttingu og mála alla íbúðina. Næst á dagskrá er að endurnýja 
baðherbergi íbúðarinnar.  
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Atvinnuþróun
Allt frá upphafi hefur eitt af hlutverkum Gunnarsstofnunar verið að taka þátt í atvinnuþróun á 
Austurlandi. Hefur forstöðumaður setið í mörgum stjórnum og vinnuhópum í þeim tilgangi. En á 
síðustu  fimm árum hefur  áhersla  stofnunarinnar  flust  yfir  á  önnur  verkefni  og  vinnuframlag 
forstöðumanns  dregist  saman  á  þessu  sviði  í  samræmi  við  það.  Forstöðumaður  leiddi   þó 
endurskipulagningu á Austurbrú ses. árið 2014 sem formaður starfsháttanefndar. Þá gegndi hann 
starfi formanns úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs Austurlands um nokkurra mánaða skeið 
árið  2016 og stýrði  tillögugerð  um úrbætur og fagleg vinnubrögð  fyrir sjóðinn. Forstöðumaður 
situr nú í stýrihópi fyrir Austurland í DMP-vinnu (áfangastaðahönnun) sem er á landsvísu.

Frá árinu 2006 hefur verið endurnýjaður reglulega þjónustusamningur milli Gunnarsstofnunar og 
Fljótsdalshrepps  um  að  stofnunin  annist  ráðgjöf  og  ýmislegt  er  varðar  ferðaþjónustu  og 
menningarmál  í  sveitarfélaginu.  Hluti  af  þeim  verkefnum  sem  stofnunin  hefur  komið  nærri 
gegnum  þennan  samning  telst  til  atvinnuþróunar,  s.s.  stofnun  og  umsjón  með  ferðaklasa  á 
Upphéraði. Á grundvelli þessa samnings situr forstöðumaður líka í vinnuhópi sveitarfélaga vegna 
verkefnisins Áfangastaðurinn Austurland. 
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• Fjöldi umsókna um Klaustrið er ásættanlegur en gera má átak í því að kynna íbúðina 
á netinu í því augnamiði að fá fleiri umsóknir. 

• Mikilvægt er að láta gestaíbúðina og Menningarsjóðinn vinna saman til að efla þau 
verkefni sem fá úthlutað styrkjum úr sjóðnum. 

• Sveigjanleiki með að skilja eftir tímabil til seinni úthlutunar gerir stofnuninni kleift að 
bjóða sérstaklega til dvalar án umsóknar. 

• Halda þarf áfram að gera upp gestaíbúðina og endurnýja húsgögn og aðstöðu.

• Gunnarsstofnun er sjálfstæð og ekki bundin neinu sveitarfélagi. Einhugur virðist ríkja 
um ágæti stofnunarinnar og uppbyggingu á Skriðuklaustri hjá Austfirðingum. Fyrir 
vikið getur hún tekið að sér leiðandi hlutverk í málaflokkum sem ná yfir allan 
fjórðunginn. Í því felast tækifæri en slíkt starf krefst mikils tíma. Kanna má kosti 
þess að stofnunin selji út sérfræðiráðgjöf en gera má ráð fyrir því að þá þyrfti að 
breyta rekstrarformi yfir í sjálfseignarstofnun með atvinnurekstur (ses). Slíkt er hins 
vegar vart raunhæft á meðan forstöðumaður er eini heilsársstarfsmaður 
stofnunarinnar. 

• Skriðuklaustur er mikilvægur ferðamannastaður á Austurlandi og einn sá fjölsóttasti. 
Fyrir vikið er eðlilegt að áherslur stofnunarinnar séu fyrst og fremst á sviði 
ferðaþjónustu þegar kemur að atvinnuþróun og samstarfi. 
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Rannsóknir og fræðastarf
Gunnarsstofnun er ætlað  að  efla rannsóknir á austfirskum fræðum og hefur lagt lóð  sitt á þær 
vogarskálar með litlum þjóðfræðisýningum og ýmiskonar útgáfu og samstarfi. Síðasta verkefni af 
þeim toga var uppsetning sýningar um tröll í náttúru og tungumáli sem unnin var innanhúss á 
Skriðuklaustri af þjóðfræðingum og mannfræðingum úr starfsliði stofnunarinnar. Samhliða henni 
kom út sjötta bindið í Austfirskum safnritum, að þessu sinni helgað austfirskum tröllasögum. 

Eiginlegt fræðastarf á vegum stofnunarinnar með rannsóknarstöðu eða styrkjum til fræðimanna er 
af skornum skammti. Með tilkomu Menningarsjóðs Gunnarsstofnunar varð þó sú breyting á að 
fræðimenn geta nú sótt  um styrki  en ekki bara um dvöl í  gestaíbúðinni.  Reikna má með  að  í 
framtíðinni geti þetta tvennt spilað saman, sbr. kaflann hér á undan um gestaíbúðina. 

Stærsta  rannsóknarverkefnið  sem  Gunnarsstofnun  hefur  komið  að  er  fornleifarannsóknin  á 
klaustrinu að Skriðu. Hefur stofnunin staðið fyrir margvíslegum verkefnum í tengslum við það. 
Áhersla  er  lögð  á  hvernig  sögunni  um  miðaldaklaustrið  og  rannsóknina  verður  miðlað  með 
nýjustu tækni á næstu árum. Undanfarin tvö ár hafa verið unnin þrjú verkefni sem lúta að þessu 
styrkt af Nýsköpunarsjóði  námsmanna, Uppbyggingarsjóði  Austurlands og Vinum Vatnajökuls. 
Voru þessi verkefni eins konar undanfari og forvinna fyrir verkefnið CINE sem nýtur styrks úr 
NPA-áætlun Evrópusambandsins. Gunnarsstofnun ásamt stofnunum í Skotlandi og Noregi fengu 
undirbúningsstyrk  árið  2015  til  að  setja  saman  verkefni  um  margmiðlun  og  menningararf 
(Connected North) og semja umsókn um stórt verkefni.  Það  tókst og var umsóknin samþykkt. 
CINE-verkefnið hófst á haustdögum 2017 og stendur í þrjú ár. Samstarfsaðilar Gunnarsstofnunar 
hér á landi í verkefninu eru Locatify, sem hefur sérhæft sig í stafrænni leiðsögn um söfn og úti í 
náttúrunni,  og  fjórir  aðilar  sem  eru  með  aukaaðild  undir  Gunnarsstofnun.  Þeir  eru: 
Fljótsdalshreppur,  Óbyggðasetur  Íslands,  Minjastofnun  Íslands  og  Vatnajökulsþjóðgarður. 
Verkefnið er leitt af Museum Nord í Norður-Noregi en aðilar að verkefninu dreifast um Noreg, 
Skotland,  Írland  og  Norður-Írland  auk  Íslands.  Gunnarsstofnun  leiðir  einn  vinnupakka 
verkefnisins.  Afrakstur  þessa  verkefnis  verður  m.a.  sá  að  miðaldaklaustrið  á  Skriðu  verður 
fullbyggt í sýndarheimum og tengingar þess við umhverfið nær og fjær sýnilegar gegnum leiki og 
fleiri miðlunarkosti snjallsíma.

Ný  stefna  um rannsókna-  og  fræðastarf  er  kynnt  í  þessu  stefnuskjali  og  verður  hún  höfð  að 
leiðarljósi við mótun þessa þáttar í starfi Gunnarsstofnunar á næstu árum.
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• Með tilkomu Menningarsjóðs Gunnarsstofnunar hafa opnast leiðir til að veita styrki 
til fræðastarfs og efla má þann stuðning með dvöl í gestaíbúð. 

• Huga þarf betur að aukinni miðlun í tengslum við smærri sýningar þar sem unnið er 
með þjóðsögur og búa til fræðsluefni fyrir börn og unglinga í anda grenndarnáms. 

• Meiri áherslu þarf að leggja á rannsóknir á Gunnari og verkum hans. 
• Áfram er vert að kanna möguleika á að Skriðuklaustur verði miðstöð 

klausturrannsókna, ekki síst nú þegar Gunnarsstofnun er orðin aðili að alþjóðlegum 
verkefnum er tengjast miðlun á menningararfinum. 
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Höfundaréttur og útgáfa
Gunnarsstofnun tók við handhöfn höfundarréttar tímabundið til fimm ára árið 2007 og síðan var 
það samkomulag við fjölskylduna endurnýjað til annarra fimm ára. Fjölskyldan lagði með þessu 
samkomulagi  sitt  af  mörkum til  sjálfseignarstofnunarinnar  auk þess  sem litið  var  á  þetta  sem 
tilraun til að kanna hvort að það færi saman að sjá um útgáfumál og að reka stofnun í minningu 
Gunnars.  Unnin  var  útgáfuáætlun  og  samið  við  umboðsskrifstofu  í  Danmörku  að  sinna 
samningum við erlend forlög auk þess sem stofnunin sjálf reyndi á þessum tíu árum að afla nýrra 
útgáfusamninga. Aðaláherslan var lögð á Aðventu og árangurinn er sá að Aðventa hefur verið þýdd 
á fimm ný tungumál (spænsku, ítölsku, rússnesku, norsku og arabísku) og nýjar útgáfur á þremur 
til viðbótar (hollensku, færeysku og tékknesku) hafa komið út á síðustu sex árum. Þá hafa komið 
nýjar íslenskar útgáfur á Aðventu, Svartfugli, Sögu Borgarættarinnar og Fjallkirkjunni auk þess sem 
Jón  Arason  kom  út  á  færeysku  og  amerísk  útgáfa  The  Good  Shepherd  (Aðventa)  frá  1940  var 
endurútgefin af Bjarti. Í Þýskalandi er Aðventa í stöðugri endurútgáfu ásamt Svartfugli sem þýddur 
var að nýju fyrir Bókamessuna 2011 auk Vikivaka. Á þessum tíu árum hafa auk þess verið unnar 
þrjár  leikgerðir  af  Svartfugli,  tvær í  íslenskum leikhúsum og ein þýsk útvarpsgerð,  auk einnar 
leikgerðar af Aðventu Fleira mætti til telja en reynslan af þessum tíu árum er altént það góð að árið 
2017  var  undirritað  nýtt  ótímabundið  en  uppsegjanlegt  samkomulag  þar  sem  afkomendur 
Gunnars fela stofnuninni að gæta höfundarréttarins vegna útgáfu á verkum skáldins og þiggja í 
staðinn þær tekjur sem höfundarrétturinn skilar. Kvikmyndaréttur er ekki innifalinn en um þessar 
mundir  er  unnið  að  kvikmyndaverkefnum  bæði  Aðventu  og  Svartfugls  auk  þess  sem 
heimildamynd um Gunnar er í undirbúningi. 

Fyrir utan það að halda utan um höfundaréttinn á verkum Gunnars hefur Gunnarsstofnun staðið 
að útgáfu tveggja ritraða á vegum stofnunarinnar. Annars vegar eru það ódýrar kiljur með úrvali 
austfirskra þjóðsagna og kvæða og heitir sú ritröð Austfirsk safnrit. Sjötta bindið með tröllasögum 
kom út 2016. Markmiðið með ritröðinni er að gera austfirskan sagnaarf aðgengilegan fyrir íslenska 
ferðamenn.  Þá  kom út  árið  2015  annað  bindið  af  Fræðiritum Gunnarsstofnunar.  Er  það  fræðirit 
Oskars  Vistdal  um  Gunnar  Gunnarsson  og  Noreg,  samskipti,  viðtökur  og  fleira.  Bókin  var 
eingöngu gefin út rafrænt og seld í gegnum Kindle en til stendur að prenta takmarkað upplag.

Að öðru leyti hefur útgáfa stofnunarinnar síðustu fimm ár verið hefðbundin, s.s. sýningarskrár, 
upplýsingabæklingar og kynningarefni vegna starfsemi á Skriðuklaustri.
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Starfsmannaþróun
Fyrsti  starfsmaður var ráðinn til  Gunnarsstofnunar árið  1999 þegar forstöðumaður hóf störf  1. 
október. Skúli Björn Gunnarsson hefur gegnt því starfi frá upphafi. Í tíu ár, 2002-2011 þjónustaði 
stofnunin  síðan  Menningarráð  Austurlands  og  hélt  utan  um  starf  menningarfulltrúa.  Starf 
staðarhaldara,  sem  var  heilsársstarf,  var  búið  til  hjá  Gunnarsstofnun  árið  2006  en  í  kjölfar 
efnahagshrunsins 2008 þurfti að leggja það starf niður og síðan þá hefur forstöðumaður verið eini 
heilsársstarfsmaður stofnunarinnar. 

Sumarstarfsmenn  hafa  verið  mismargir  en  hin  síðari  ár  alltaf  fjórir  yfir  hásumarið.  Einn 
starfsmaður hefur verið ráðinn fyrr en hinir og hætt seinna til að mæta lengdum opnunartíma á 
Skriðuklaustri (apríl-október). Lítil starfsmannavelta hefur verið og sömu sumarstarfsmenn komið 
ár eftir ár. Einn sumarstarfsmaður, Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir (Skotta) er nánast búinn að vinna 
jafnlengi hjá stofnuninni og forstöðumaður og hefur undanfarin ár stýrt gestamóttökunni.
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Starfsmannaþróun í mannmánuðum

0

12,5

25

37,5

50

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Starfsmenn
Menningarfulltrúi
Sérverkefni

• Halda þarf vel utan um útgáfumál vegna verka Gunnars og sækja fram með fleiri 
verk heldur en Aðventu í kjölfar góðrar viðtöku á þeirri bók í þeim löndum sem hún 
hefur komið út í síðustu ár. Vinna þarf markvisst að öflun nýrra útgáfusamninga en 
það kostar tíma sem ekki er til meðan stofnunin er einmenningsstofnun. 

• Taka þarf tillit til þess sem gæti gerst í kjölfar þess að Aðventa kemst hvíta tjaldið. 
Slíkt gæti haft í för með sér margföldun á áhuga á Gunnari og verkum hans. Hvernig 
á að mæta slíku? Með aukinni útgáfu? Með betra aðgengi á Netinu?  

• Huga þarf sérstaklega að meira efni fyrir ferðamenn til að kaupa um Gunnar og 
staðinn og auk þannig framboð á sértækum vörum í safnbúð. 

• Gott væri að setja upp áætlun til nokkurra ára um útgáfu Gunnarsstofnunar í 
ritröðum og leita styrkja á grundvelli hennar. 

• Aukin útgáfa gæti fært stofnuninni meiri sértekjur og vert að skoða með þýðingu á 
austfirsku safnritunum eða einni sameiginlegri úrvalsbók á erlendum tungum upp úr 
þeim íslensku.
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!  
Júníus Meyvant með tónleika á Fljótsdalsdegi 2016.

Sýningar og viðburðir
Gunnarsstofnun  hefur  síðustu  fimm  ár  haldið  þeirri  stefnu  að  skipuleggja  viðburði  á  eigin 
forsendum og efna til samstarfs um nýjar sýningar frekar heldur en fá í húsið farandsýningar. Má 
þar nefna að framhaldið hefur verið samstarfi við Handverk og hönnun og árið 2015 var sett upp 
páskasýning á leirmunum undir yfirskriftinni Síðasta kvöldmáltíðin, sýning sem síðan var sett upp 
annars staðar. Þá hefur verið samstarf við Listaháskóla Íslands og fleiri aðila um páskasýningu.

Sýningarrými á Skriðuklaustri eru nú:

• Stássstofan á efri hæð, 40 fermetra salur með gluggum o.fl.
• Franziscuherbergi á efri hæð, 10 fermetrar og rými bak við hert gler
• Gallerí Klaustur, 10 fermetra sýningarherbergi

Í gallerí Klaustri eru áfram settar upp styttri sýningar fimm til sjö á ári sem standa í 3–4 vikur. Þar 
sýna fyrst og fremst listamenn sem dvelja eða hafa dvalið  í Klaustrinu eða starfandi austfirskir 
listamenn.  Ekki  hefur  verið  mikil  ásókn  í  að  sýna  í  galleríinu  og  jafnan  þurft  að  leita  uppi 
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• Umsvif Gunnarsstofnunar eru það mikil að ekki gengur til lengdar að hafa aðeins 
einn heilsársstarfsmann. Þau verkefni sem þyrfti að vinna eru fleiri en svo að 
forstöðumaður anni þeim einn. 

• Tekjuaflandi störf, eins og að sinna höfundarrétti Gunnars og vinna að stærri 
samstarfsverkefnum sem hægt er að fá styrki til, verða ekki unnin nema annar 
heilsársstarfsmaður verði ráðinn. 

• Sumarstarfsmenn hafa fram til þessa sinnt að mestu umhirðu lóðar og þrifum 
samhliða gestamóttöku. Það hefur gengið upp þar sem litlar mannabreytingar hafa 
verið í starfsliði og því allir vanir þessu fyrirkomulagi sem byggir á fjölhæfni 
starfsfólks. Huga þarf að föstum hlutastörfum hjá stofnuninni til framtíðar. 

• Meiri vetraropnun kallar á starfsfólk til að sinna gestamóttöku og vinna í öðrum 
verkefnum eins og skráningu og skönnun.
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sýnendur.  Galleríið  er  samt  mikilvægt,  bæði  fyrir  sýnendur  og  starfsemi  staðarins,  því  að 
endurnýjun sýninga þar eykur fjölbreytni og líf í húsinu. 

Þegar stefnan var samþykkt fyrir fimm árum stóð  til  að  færa sýningu um miðaldaklaustrið  og 
rannsóknina á því inn í  Franziscuherbergi.  Hætt var við  þá tilfærslu, ekki síst  vegna fjölgunar 
erlendra gesta sem hafa ekki síður áhuga á miðaldaklaustrinu heldur en Gunnari skáldi. Sýningin 
Undir Klausturhæð hefur því verið lítið breytt frá 2012 í stássstofu Gunnarshúss þó að yfir páskana 
sé  hún  látin  víkja  fyrir  handverks-  og  listmunasýningum.  Árið  2013  fékk  Gunnarsstofnun  til 
varðveislu eftirgerð af handriti Margrétarsögu (AM 433 a 12mo) frá Árnastofnun og rann sýning 
um það  að  hluta inn í  klaustursýninguna. Ekki verður annað  séð  en stássstofan verði  að  hýsa 
sýningu um klaustrið þangað til byggt hefur verið við og búið til sérstakt sýningarrými fyrir sögu 
staðarins á miðöldum. Fram að því verður að reyna að endurnýja núverandi sýningu með aukinni 
tækni og miðlun sögunnar á minjasvæði. 

Sýningin um Gunnar skáld breiðist út um allt húsið með upplýsingaskiltum. Bætt hefur verið við 
þá sýningu spjaldtölvum þar sem hægt er fletta í upplýsingaefni um líf Gunnars og verk á ýmsum 
tungumálum. Lengi hefur verið rætt um að færa skrifstofuna meira í upprunalegt horf og smíða 
inn í hana eftirlíkingar af bókahillum og fleiru. Af því hefur ekki enn orðið enda er mikilvægt að 
geta nýtt það rými við mótttöku gesta og viðburði. Það liggur ljóst fyrir að full þörf er á að vinna 
nýja heildarsýningu um Gunnar inn í rými Gunnarshúss og nýta betur nýja tækni en nú er gert. 

Viðburðir  á  Skriðuklaustri  eru  mismargir  milli  ára.  Nokkrir  þeirra  hafa  unnið  sér  fastan  sess.  
Fastur liður í starfsemi er t.a.m. lomberspilamennska til heiðurs Gunnari skáldi sem hélt mikið 
upp á það forna spil. Helstu viðburðir sem hafa unnið sér sess í dagatalinu á Skriðuklaustri eru 
þessir: Konudagur (fyrsti viðburður ársins),  föstudagurinn langi (píslarganga  í  samstarfi  við 
presta  á  Héraði),  sumardagurinn  fyrsti  (öllum  Fljótsdælingum  boðið  í  heimsókn),  18.  maí, 
(fæðingardagur  Gunnars  með  einhverjum  viðburði,  t.d.  úthlutun  úr  Menningarsjóði 
Gunnarsstofnunar),  þriðji  sunnud.  í  ágúst  (Fljótsdalsdagur  með  útitónleikum,  leikjum  og 
guðsþjónustu),  fyrsta  helgi  í  aðventu.  (rithöfundar  lesa  úr  verkum  og  Grýlugleði)  og  þriðji 
sunnudagur í aðventu með upplestur á Aðventu.
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Fjöldi og skipting viðburða 
Gunnarsstofnunar 2008-2017
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%
Frá innsetningu á Sælir eru einfaldir.  

%
Vésteinn Ólason les Aðventu á Skriðuklaustri.  

%
Jón Gnarr við upplestur á Klaustri.

Málþing, fyrirlestrar og erindi eru fastur liður í dagskrá Gunnarsstofnunar, bæði á Skriðuklaustri 
og einnig í Reykjavík og víðar. Á síðustu fimm árum hefur t.a.m. verið staðið fyrir málþingum um 
Gunnar og verk hans í Norræna húsinu (2014) og í Gunnarshúsi syðra (2016). Þá tók stofnunin þátt 
í Bókavöku í Þórshöfn í Færeyjum með sýningu og erindum (2015). Einnig var haldið upp á 75 ára 
byggingarafmæli Gunnarshúss vorið 2014 á Skriðuklaustri og afhjúpað upplýsingaskilti við húsið. 

Fjármál og rekstur
Gunnarsstofnun hefur glímt við neikvæðan höfuðstól síðustu árin, ekki síst vegna endurbóta og 
framkvæmda á húsnæði sem stofnunin þurfti að leggja út fyrir af takmörkuðu rekstrarfé. Af þeim 
sökum  hefur  verið  gætt  fyllsta  aðhalds  í  rekstri  og  tóku  starfsmenn  m.a.  á  sig  tímabundna 
launalækkun.  Þá hefur stjórn stofnunarinnar aldrei  þegið  laun fyrir  fundasetur.  Síðustu tvö ár 
hefur staðan lagast með auknum sértekjum og hækkun ríkisframlaga.  Með 5 m.kr. aukaframlagi 
frá mennta- og menningarmálaráðuneyti árið 2017 til að mæta húsnæðiskostnaði fyrri ára sér fyrir 
endann á neikvæðum höfuðstóli stofnunarinnar. 

Umsjón Ríkiseigna með fasteignum á staðnum hefur létt þeirri byrði af stofnuninni og hækkuðu 
ríkisframlög til samræmis við þær leigugreiðslur sem stofnuninni innir nú af hendi til Ríkiseigna. 
Til lengri tíma litið er sá samningur afar mikilvægur, bæði til að tryggja fast viðhald á húsunum og 
til að létta umsýslu vegna framkvæmda af stofnuninni.
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• Viðburðum og sýningum hefur fjölgað á síðustu árum en til þess að viðhalda 
metnaðarfullu menningarstarfi á vegum Gunnarsstofnunar þarf að koma til 
starfsmaður sem getur skipulagt viðburði og leitað að fjármagni vegna þeirra.  

• Öll umsjón með viðburðum er á herðum forstöðumanns sem er eins konar listrænn 
stjórnandi ásamt öðru. Leita þarf leiða til að breyta því. 

• Kanna má kosti þess að ráða tímabundna „curators“ til verkefna og hvort kostur sé 
að hafa gallerí Klaustur í meira samstarfi við Skaftfell, miðstöð myndlistar á 
Austurlandi. 
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Rekstur  Gunnarsstofnunar  er  áfram  viðkvæmur  og  mikilvægt  að  bæði  eiginfjárhlutfall  og 
lausafjárstaða styrkist  á  næstu árum. Nýr  samningur við  mennta-  og menningarmálaráðuneyti 
tryggir  vonandi  framtíðarstöðu  stofnunarinnar.  Þá  liggur  fyrir  að  þjónustusamningur  við 
Fljótsdalshrepp verður jafnframt endurnýjaður til næstu þriggja ára.  Tekjur af aðgangseyri hafa 
vaxið  síðustu ár og gera má ráð  fyrir  að  sú þróun haldi áfram. Vonandi tekjur minjagripasala 
einnig aftur við sér eftir lægð 2017 þó að þróunin virðist vera sú að ferðamenn eyði æ minna í 
minjagripi. Afkomendur Gunnars Gunnarssonar hafa gert nýtt samkomulag við  stofnunina um 
handhöfn höfundarréttar sem færir tekjur af útgáfum til starfseminnar.

REKSTRARTEKJUR 
á þávirði hvers árs

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ríkisframlag 17.700 15.700 14.500 15.300 17.800 17.800 18.200 19.900 35.200* 41.500*

Þjónustusamningar 10.500 11.500 11.500 11.500 2.500 2.500 2.550 2.700 2.700 2.700

Aðrar tekjur 11.524 10.052 11.100 14.300 12.000 11.081 14.443 16.662 14.684 16.000

ALLS 39.724 37.252 37.100 41.100 32.300 31.381 35.193 39.262 17.384 18.700

* Hækkun á fjárlögum til að mæta leigusamningi um fasteignir við Ríkiseignir. 
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• Rekstrarframlag ríkisins hefur hækkað á síðustu árum og með nýjum samningi tekst 
vonandi að tryggja rekstrargrundvöll metnaðarfullrar starfsemi og umhirðu á 
sögustaðnum til næstu ára. 

• Sértekjumöguleikar eru nokkrir. Í fyrsta lagi ferðamannatengt, þ.e. meiri 
minjagripasala og hærri aðgangseyrir sem og auknar leigutekjur af veitingaaðstöðu, 
en þær eru veltutengdar. Í öðru lagi þjónustutekjur, þ.e. að stofnunin taki að sér 
aukin verkefni sem hún fær greitt fyrir. Í þriðja lagi verkefnatengdir styrkir sem 
byggjast á aukinni þátttöku stofnunarinnar í stærri verkefnum. Þessir 
sértekjumöguleikar byggjast annars vegar á fleiri heimsóknum ferðamanna, sem er 
raunhæft en kostar markaðssetningu, og hins vegar á fjölgun heilsársstarfsmanna.

Skipting rekstrargjalda 2008-2017 (þús.kr.)
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0 15.000 30.000 45.000 60.000
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Vörunotkun & verkefni
Húsnæðiskostnaður
Áhöld, tæki, bíll
Stjórnunarkostnaður
Samskipti & kynning
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Frá fyrstu úthlutun úr Menningarsjóði 

Gunnarsstofnunar 18. maí 2015. Stjórn 

sjóðsins ásamt styrkþegum og fulltrúum 

þeirra.

Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar
Menningarsjóður Gunnarsstofnunar varð til árið 2013 með fjármagni frá ríkinu sem samsvaraði 
2/3  af  fallbótum  fyrir  landi  Skriðuklausturs  við  Jökulsá  á  Dal  vegna  Kárahnjúkavirkjunar. 
Stjórnendur  stofnunarinnar  höfðu  unnið  að  því  í  áratug  að  tryggja  stofnuninni  sambærilegt 
bakland og sumar hliðstæðar stofnanir  erlendis hafa.  Sérstök skipulagsskrá er  fyrir  sjóðinn og 
sjálfstæð stjórn. Tilgangur menningarsjóðsins er tvíþættur: Annars vegar að renna stoðum undir 
starfsemi Gunnarsstofnunar með árlegum framlögum til hennar; hinsvegar að styðja rithöfunda, 
listamenn,  fræðimenn og  námsfólk  til  verka  er  samræmast  fjölþættu  hlutverki  stofnunarinnar. 
Sjóðnum  er  því  bæði  ætlað  að  efla  menningarstarf  á  Skriðuklaustri  og  styrkja  ímynd 
Gunnarsstofnunar sem menningarstofnunar á landsvísu.

Stofnframlag  ríkisins  til  menningarsjóðsins  nam um 43,5  m.kr.  og  hefur  sjóðstjórnin  árlega  til 
ráðstöfunar vaxtatekjur af  eignum sjóðsins að  frádregnum verðbótum. Jafnframt hefur stjórnin 
heimild til að verkja allt að 10% af höfuðstól til styrkveitinga án þess þó að ganga á óskerðanlegan 
hluta sjóðsins sem er 10 m.kr.

Í stjórn menningarsjóðsins sitja þrír og einn til vara. Stjórn Gunnarsstofnunar skipar tvo fulltrú og 
varamanna  en  mennta-  og  menningarmálaráðherra  skipar  einn  fulltrúa  úr  hópi  afkomenda 
skáldsins.  Sjóðurinn  er  sjálfstæður  en  Gunnarsstofnun  sér  um  umsýslu  og  er  hún  á  herðum 
forstöðumanns. Umsóknareyðublöð og allar upplýsingar eru vistaðar á heimasíðu stofnunarinnar.

Stjórn  sjóðsins  samdi  við  Landsbanka  Íslands  um  ávöxtun  á  fjármunum  sjóðsins  árið  2015. 
Ávöxtun hefur verið takmörkuð en samt er búið að úthluta tvisvar úr sjóðnum, bæði árið 2015 og 
2017. Í hvort skipti var úthlutað rúmri einni milljón króna sem deildist milli nokkurra verkefna. 
Áhersla sjóðsstjórnar við val á verkefnum hefur verið á Gunnar skáld, verk hans og ævi. 

Fyrir tilstilli menningarsjóðsins hefur færst kraftur í vinnu annarra listamanna með verk Gunnars 
Gunnarssonar og rannsóknir á verkum hans og ævi þrátt fyrir lágar styrkfjárhæðir.  Æskilegt væri 
að sjóðurinn stækkaði á næstu árum þannig að höfuðstóll hans næði 100 m.kr. til þess að sjóðstjórn 
hefði hærri fjárhæðir til úthlutunar hvert ár. En mjór er mikils vísir. Stjórn Gunnarsstofnunar hefur 
markað þá stefnu að styðja við úthlutanir menningarsjóðsins með dvöl í gestaíbúð og eða annarri 
aðstöðu til rannsókna, sköpunar eða miðlunar.   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Samskiptanet Gunnarsstofnunar 
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Hlutverk og stefna til framtíðar 

Samkvæmt 2. gr. skipulagsskrárinnar er Stofnun Gunnars Gunnarssonar menningarstofnun sem 
starfar í anda gjafabréfs Gunnars Gunnarssonar skálds og Franziscu Gunnarsson eiginkonu hans, 
dags.  11.  desember  1948.  Með  gjafabréfinu  var  jörðin  Skriðuklaustur  í  Fljótsdal  gefin  íslenska 
ríkinu til ævarandi eignar og skal hún hagnýtt á þann hátt að til menningarauka horfi.  

Hlutverk Stofnunar Gunnars Gunnarssonar er skv. skipulagsskrá sem tók gildi árið 2008:
✦ Að annast uppbyggingu og rekstur menningar- og fræðaseturs að Skriðuklaustri.
✦ Að  stunda  fræðastarfsemi  á  sviði  hugvísinda  og  leggja  rækt  við  bókmenntir  með 

áherslu á ritverk og ævi Gunnars Gunnarssonar.
✦ Að  reka  dvalarstað  fyrir  lista-  og  fræðimenn  og  standa  fyrir  sýningum  og  öðrum 

listviðburðum.
✦ Að stuðla að atvinnuþróun á Austurlandi og efla rannsóknir á austfirskum fræðum.
✦ Að sinna alþjóðlegum menningartengslum og standa vörð um hugsjónir Gunnars.

Við  stefnumótunina  var  ákveðið  að  nota  margþætt  hlutverk  stofnunarinnar  til  að  hluta  niður 
verkefnamiðaða stefnu. Undir hvert hlutverk falla nokkur verkefni og er hvert þeirra skilgreint 
með stefnu, markmiði, vörðum, aðföngum, ábyrgð og tíma.

Auk verkefnamiðaðrar stefnu er stofnuninni hér sett stefna sem gengur þvert á meginsviðin, eins 
og umhverfisstefna, kynningarstefna og starfsmannastefna, sjá nánar bls. ???.

%
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SVÓT-greining
Árið  2012 var Gunnarsstofnun og nánasta nágrenni greint af stjórn út frá styrk og veikleikum, 
ógnunum og tækifærum til  þess að  fá betri  mynd af stefnu stofnunarinnar til  lengri  tíma. Við 
endurskoðun stefnu árið 2017 þótti ekki ástæða til að fara í aðra SVÓT-greiningu þar sem ekki hafa 
orðið  áþreifanlegar breytingar aðrar en þær að  framlög ríkisins til  starfsemi og húsnæðis  hafa 
aukist. Hér er því birt SVÓT-greiningin frá 2012.

Styrkur og veikleikar

Einn helsti styrkur Gunnarsstofnunar er Skriðuklaustur með byggingar sínar, sögu og þjónustu. En 
á  sama tíma er  Skriðuklaustur  veikleiki  þar  sem mikill  kostnaður  fylgir  rekstri  og  viðhaldi  á 
staðnum. Staðurinn er nokkuð úr alfaraleið en nýtur um leið fagurs umhverfis og nágrennis við 
Vatnajökulsþjóðgarð og gestastofu hans. Frá því Gunnarsstofnun varð til hefur byggst upp mikil 
þekking, stórt tengslanet og gott samstarf við fjölda aðila sem er mikill styrkur fyrir stofnunina. 
Jafnframt hefur orðstír Gunnars vaxið á ný með útgáfu ævisagna og verk hans verið endurvakin 
með  útgáfum auk  þess  sem aðgengi  að  frumgögnum hefur  batnað.  Helsti  veikleiki  Gunnars-
stofnunar hefur verið fjárskortur sem hefur leitt til færri starfsmanna og saman veldur það því að 
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starfsemi stofnunarinnar hættir til að dragast saman vegna takmarkaðra sértekna og möguleika á 
að sækja þær.

Tækifæri og ógnanir

Tækifæri Gunnarsstofnunar felast í frekari uppbyggingu á Skriðuklaustri sem á að leiða til aukinna 
sértekna  með  fjölgun  ferðamanna.  Gunnarhús,  klausturminjar,  umhverfið  og  þjónustan  skapa 
upplifun sem gestir kunna að meta. Ætla má að ferðamannastraumur haldi áfram að vaxa á næstu 
árum,  ekki  síst  vetrarferðamennska  tengd  austfirskum öræfum og  Vatnajökulsþjóðgarði.  Þetta 
mun gefa kost á að lengja opnunartíma. Útgáfa og vinna með höfundarrétt Gunnars vegur einnig 
þungt.  Möguleikar til  að  afla styrkja með  verkefnum á þeim sviðum þar sem Gunnarsstofnun 
lætur til sín taka eru miklir en krefjast markvissrar og mikillar vinnu. Helsta ógnunin er óstöðugt 
efnahagsástand þar sem það hefur áhrif bæði á framlög til stofnunarinnar, styrki og sértekjur af 
ferðamönnum. Fækkun starfsmanna í kjölfar samdráttar hjá stofnuninni vegna efnahagshrunsins 
leiddi til minni umsvifa og verkefni einskorðust við rekstur og forgangsverkefni.  Slíkt getur leitt 
til einangrunar starfsfólks og stofnunar þar sem ekki er tími fyrir samstarfsverkefni eða nýsköpun 
sem ella gefur færi á sértekjum.  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Fræða-, miðlunar- og menningarstefna
Verk Gunnars Gunnarssonar og arfleifð hans og Franziscu konu hans eru sá kjarni sem starfsemi 
Gunnarsstofnunar  hefur  byggst  á.  Á  undangengnum  árum  hafa  fornleifarannsóknir  á 
klausturrústunum á Skriðuklaustri bætt mikilvægri vídd við sögu og aðdráttarafl staðarins og rætt 
hefur verið  um að  Skriðuklaustur gæti orðið  miðstöð  klausturrannsókna á Íslandi.  Einnig gæti 
Skriðuklaustur orðið miðstöð nýstárlegrar miðlunar á fornum arfi og menningu með því að miðla 
og  virkja  staðbundna  arfleifð  og  taka  jafnframt  þátt  í  tækni-  og  framþróun  miðlunar.  Í  því 
sambandi verður að svara spurningunni hvernig staðurinn getur uppfyllt hlutverk sitt. Á staðnum 
er ekki rannsóknarbókasafn eða aðrir þeir innviðir sem hefðbundin rannsóknarsetur þurfa á að 
halda en Skriðuklaustur gæti engu að síður markað sér sess sem menningar- og fræðasetur með 
því að  leggja áherslu á staðinn sem útgangspunkt rannsókna. Jafnframt væri lögð  áhersla á að 
tengjast öðrum menningarsetrum og háskólastofnunum, gangast fyrir málþingum og ráðstefnum 
og miðla nýrri þekkingu með útgáfum og sýningarstarfi.

Framtíðarsýn felur í sér að Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri stuðli beinlínis að virkjun og miðlun 
hvers kyns menningarlegs og frjós starfs í samfélagi sveitarinnar og kaupstaðanna í kring og tengi 
það hinu framsýnasta í innlendum sem erlendum menningarstraumum á vettvangi fræða og lista. 
Áhersla verði lögð á að virkja sköpunarkraft þeirra sem eru heima fyrir og hinna sem koma lengra 
að með því að skipuleggja viðburði og útgáfur sem byggja á samstarfi. 

Stofnunin verði jafnframt í fararbroddi rafrænnar skrásetningar, útgáfu og miðlunar á því efni sem 
er og verður til í tengslum við stofnunina. Þetta tengist því frumkvæði sem hún hefur þegar tekið á 
vettvangi  menningartengdrar  ferðamennsku  með  nýtingu  nútímalegrar  sýndarveruleikatækni 
(sbr.   CINE-verkefnið).  Viðburðir  sem  eru  skipulagðir  af  stofnuninni  verði  því  mögulega 
óstaðbundnir eða á mörgum stöðum samtímis (vísir að þessu er nú þegar í upplestrum á Aðventu). 

Hér  verður  gerð  tilraun  til  að  endurskilgreina  þau  fræðasvið  sem  tengjast  ekki  nema  óbeint 
höfundarverki Gunnars en eru engu að síður í anda þeirra hugsjónar sem liggur til grundvallar 
Gunnarsstofnunar. 

Gert er ráð fyrir því að bókmenntafræðilegt starf í kringum höfundarverk Gunnars sé sífellt í gangi 
og er í því sambandi vert að vísa í gild og góð áform í Stefnu Gunnarsstofnunar 2013-2022. Þar var 
lagður  grunnur  að  fyrirhuguðum rannsóknum á  ævistarfi  Gunnars  Gunnarssonar  og  er  hann 
uppfærður  í  þessu  stefnuskjali.  Fræða-  og  miðlunarsviðin  eru  hér  skilgreind  með  tilliti  til 
staðsetningar og sérstöðu Skriðuklausturs í enn víðara samhengi en áður. Í þeirri von að til verði 
vettvangur óvenjulegs samstarfs sem bjóði upp á einstakt tækifæri til gagnkvæmrar miðlunar milli 
ólíkra fræða- og listgreina en einnig milli staðbundinnar og óstaðbundinnar menningar. 
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Fræðasvið

Hér eru skilgreind þrjú fræðasvið  Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri.  Með  því að  ganga út frá 
staðnum sjálfum, sögu hans og umhverfi má koma auga á fjölda áhugaverðra viðfangsefna sem að 
sama skapi tengjast mörgum fræðasviðum. Það sem á eftir fer er eins konar kortlagning þessara 
möguleika.

1. Staðurinn sjálfur. Skriðuklaustur

Staðurinn sjálfur á sér merkilega sögu sem vert er að miðla á sem ríkulegastan máta. Þótt áhersla 
sé lögð á margmiðlun og staðleysu sumra viðburða, verður áfram að stuðla að því að gestir skynji 
mikilvægi þess að vera á staðnum og vilji koma aftur til að upplifa það enn frekar hversu einstakur 
staðurinn er. Leggja verður áherslu á að miðla „þrívíðri“ sögu staðarins. Tímavíddirnar eru þá í 
grófum dráttum þessar:

A) Á miðöldum var Skriðuklaustur mikilvægur klausturstaður en auk þess tengjast  staðurinn, 
klaustrið  og  klausturrústirnar  miðaldafræði  í  víðum  skilningi.  Miðaldir  eru  vitaskuld 
ritunartími Íslendingasagna sem eru viðfangsefni fræðimanna og áhugafólks um allan heim. 
Fljótsdalshérað er vettvangur nokkurra sagna og þátta. Undanfarna áratugi hefur athygli ekki 
síst  beinst  að  viðtökum  Íslendingasagna  gegnum  tíðina.  Í  þessari  tímavídd  mætast 
fornleifafræði, bókmenntafræði, sagnfræði og miðalda- og menningarfræði. 

B) Gunnar  og  Franzisca  sáu  fyrir  sér  að  staðurinn  sem  þau  byggðu  upp  yrði  að  alþjóðlegu 
menningarsetri.  Sú draumsýn verður að  eiga sér sinn stað  í  húsinu. Gestir verða að  skynja 
stórvirkið í ljósi sögunnar, hvernig stefnt var að því að skapa í fátækri sveit lengst inni í afdal 
risastóra  sjálfbæra  búskapareiningu  sem  jafnframt  væri  menningarsetur  í  anda  þess 
framsýnasta í  heiminum. Skriðuklaustur er líklega einsdæmi í  íslenskri  byggingarsögu. Það 
getur tengst rannsóknum á arkitektúr á Íslandi,  ekki síst  byggingum í sveit,  og hönnun og 
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híbýlaprýði  í  víðari  skilningi.  Hönnuðir  eiga  í  digran  sjóð  að  sækja  í  umhverfi  og 
handverkshefð  á Héraði og í formgerð,  byggingu og hönnun sjálfs hússins á Skriðuklaustri, 
sem og í sögu og form rústanna en auk þess í goðsögur, ævisögur og aðrar sögur. Hönnun 
einstakra og nýstárlegra minjagripa og prentgripa gæti verið í virkum tengslum við fræðileg 
umfjöllunarefni  og  einnig  handverkshefð  Austurlands.  Mikilvægt  er  að  mynda  vettvang 
samræðu milli  hönnuða og fræðimanna svo að  hönnunin sé  í  lifandi  tengslum við  starfið. 
Umfjöllun (t.d. málþing) um bygginguna gæti til dæmis haft praktíska tengingu yfir í hönnun 
minjagripa sem væri innblásin af staðnum og mannvirkjum þar. 

C) Í dag er Skriðuklaustur áningarstaður ferðalanga en eins gera menn sér ferð á staðinn vegna 
einstakra viðburða. Leitast þarf við að gera fræða- og menningarstarfið sem fer fram á staðnum 
og í tengslum við staðinn sjáanlegra svo að þeir sem komi fái á einhvern máta að taka þátt í eða 
verða vitni að  starfinu. Eins og gestum var opnaður aðgangur að  fornleifarannsóknum með 
sýningum þarf að opna aðgang að sjálfu safnastarfinu og öllu öðru sem tengist staðnum. Gestir 
komist þannig í snertingu við sögu staðarins en jafnframt í snertingu við það nýstárlega starf 
sem á sér stað í tengslum við staðinn. Hluti af fastri sýningu mætti því vera ört breytileg svo 
ánægjulegt sé að koma aftur og fá að fylgjast með framvindu starfsins og taka jafnvel þátt í því 
og fá svo fréttir af því gegnum samskiptamiðla. 

Nýjar  leiðir  í  menningartengdri  ferðamennsku  tengjast  allar  staðnum  sem  áfanga-  eða 
áningarstaðar í fornum og nýjum leiðum um landið. Þarna koma saman nokkrar fræðigreinar, 
t.d.  fornleifafræði,  nafnafræði,  landfræði,  sagnfræði  og  bókmenntafræði.  Í  tengslum  við 
Skriðuklaustur  hefur  sjónum  til  dæmis  nýlega  verið  beint  að  leiðum  yfir  Vatnajökul,  sbr.  
gömlu leiðina til Borgarhafnar sem er hluti af margmiðlunarverkefninu CINE. Einnig má nefna 
pílagrímaleiðir  og  leiðir  fólks  á  kirkjustaði.  Hér  má  líka  nefna  Evrópuverkefnið  Follow  the 
Vikings sem forstöðumaður er þátttakandi í gegnum Samtök um söguferðaþjónustu. Land og 
náttúra í kringum Skriðuklaustur er mjög miðlægt viðfangsefni og væntanlega möguleikar á 
ýmiss  konar  samvinnu  við  Vatnajökulsþjóðgarð  og  þær  stofnanir  sem  honum  tengjast. 
Áhugavert  væri  að  fjalla  um  sambýli  þjóðgarðastarfseminnar  við  virkjanir  og  ræða  um 
atvinnuþróun í því samhengi. Einnig væri áhugavert að setja þessar nýju draumsýnir í tengsl 
við draumsýn Gunnars og Franziscu. 

✦

%
Leppalúði og Grýla á Grýlugleði 2016. 

%
Frá 75 ára afmæli Gunnarshúss, 2014.  

%
Prestar við guðsþjónustu á minjasvæði.
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2. Menning landsvæðisins
Það sem tengir saman starfsemi Skriðuklausturs á mismunandi tímabilum er sambandið við sjálft 
landsvæðið,  náttúru  og  menningu  þess  og  uppbyggingu  sveitarinnar.  Menningarlega 
uppbyggingu og atvinnuþróun á Austurlandi er vert að rannsaka í sjálfu sér en einnig í tengslum 
við komu og veru Gunnars og Franziscu.  

Hér má t.d. horfa á Austurland í upphafi 20. aldar þegar nútíminn heldur innreið sína og erlend 
áhrif  eru  mikil:  Norðmenn  með  hvalstöðvar  og  verslanir,  síminn  kemur  á  Seyðisfjörð, 
Seyðisfjörður  öflugur  kaupstaður  með  alls  kyns  þjónustu  (m.a.  ljósmyndastofu),  prentsmiðja 
starfrækt á Eskifirði o.s.frv. Jafnframt er sjálfstæðisbaráttan í hámarki og nær takmarki sínu með 
fullveldi 1918. 

Ungmennafélög  spretta  upp  og  kynda  með  öðrum  undir  hugsjóninni  um  sjálfstæði.  Hugsjón 
Gunnars Gunnarssonar er skandinavismi – hvernig birtist hann Austfirðingum á fyrstu áratugum 
20. aldar? Inn í hvers konar sveitasamfélag koma þau hjón þegar þau flytjast í Fljótsdal? Hvað 
ætluðu þau sér  að  gera?  Hver  var  draumsýn þeirra?  Getum við  lært  af  eitthvað  af  þeim um 
uppbyggingu sveita nú á dögum? Einnig má í því sambandi huga að uppbyggingu Egilsstaða og 
skólasamfélagsins í Hallormsstað. 

Þetta  má ræða  í  samhengi  við  orku-  og  auðlindafræði  og  hugmyndir  um sjálfbæra  þróun og 
gjarnan tengja starfinu á Skriðuklaustri í dag þar sem Klausturkaffi leggur upp úr eigin ræktun og 
lókal framleiðslu. Var draumurinn að Skriðuklaustur yrði sjálfbær eining? Væri mögulegt að koma 
því í kring í dag? Gæti Skriðuklaustur orðið fánaberi nýrra búsetuhátta í tengslum við sjálfbæra 
þróun, náttúruvernd og nýja orkutækni?  

Mikilvægt  rannsóknarefni  er  staða  og  þróun  máls  og  menningar  á  Héraði.  Hvað  einkennir 
austfirskt tungutak, sagnir,  kveðskap og aðrar bókmenntir? Hvernig sögur sögðu þau sem hér 
bjuggu,  hvernig  handrit  og  bækur  skrifuðu  þau  og  áttu?  Þessar  spurningar  tengjast  ýmsum 
nýlegum  og  yfirstandandi  rannsóknum  á  sviði  málvísinda,  bókmenntafræði,  þjóðfræði, 
handritafræði og sagnfræði.

Brýnt er að tengja rannsóknir á staðbundinni menningu við rannsóknir á tengslum staðarins við 
önnur landsvæði og þess vegna við aðra heimshluta í gegnum ferðalög og samskipti. 

3. Útgáfa, margmiðlun og sýningar

Fyrirhuguð  endurgerð  aðalsýninga  í  tengslum við  hugsjónir  og  verk  Gunnars  og  Franziscu  á 
Skriðuklaustri og í tengslum við  klausturrannsóknirnar, gæti verið  tilefni til frjórrar samræðu á 
mörgum  sviðum.  „Vöntun“  á  sýningu  gæti  orðið  að  áhugaverðu  tækifæri  til  róttækrar 
endurskoðunar á inntaki og formi samtímasýninga. Hvað mætti til dæmis setja til sýningar í stað 
hjónarúms og kjólfata? Virkja þarf framsýnustu fræði- og heimamenn til að svara spurningunni: 
Hvernig ætti sýning (eða sýningar) á svona stað að vera? Safnafræði vex stöðugt fiskur um hrygg 
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og freistandi væri að  fá safnafólk til liðs við  að  hugsa um möguleika Skriðuklausturs. Farskóla 
safnamanna og annað safnafólk, s.s. nemendur í hagnýtri menningarmiðlun við HÍ, mætti bjóða 
velkomið til frjórrar samræðu um framtíð safnsins. 

Sem dæmi um nýlega strauma í fræðum sem hugsanlega gætu nýst hér eru rannsóknir á minni, 
bæði minningum einstaklinga og sameiginlegu minni hópa eða svokölluðu menningarlegu minni. 
Í  þessu  sambandi  er  oft  fjallað  um  staði  og  minningarmörk  tengd  ákveðnum  (frægum) 
einstaklingum og/eða atburðum. E.t.v.  væri  áhugavert  væri  að  skoða ævi  og arfleifð  Gunnars 
Gunnarssonar  með  hliðsjón af  þessum fræðum, ekki  síst  hin erfiðari  viðfangsefni  sem honum 
tengjast, en minnisfræðin fjalla meðal annars um tráma. 

Einnig er mikilvægt að líta á sýninguna sem uppfæranlega en ekki staðlaða þannig að hægt sé að 
endurnýja hana í ljósi nýrra fræðilegra uppgötvana og nýrrar margmiðlunartækni, nýrrar útgáfu 
og endurnýjaðs áhuga. 

Skriðuklaustur er fjölsóttur ferðamannastaður og hér verður ekki vikið  að  hlutverki gestgjafans 
sem er kjölfesta staðarins. Hins vegar má ítreka mikilvægi þess að  ferðaþjónusta og fræði næri 
hvort  annað.  Þróun  margmiðlunar  getur  orðið  vettvangur  þessa  samruna  og  samræðu. 
Margmiðlunin er leið til að tengjast ferðamönnum á nýjan máta á sýningum staðarins, á opnum 
svæðum og á vefsvæðum. Mikilvægt er að líta ekki á margmiðlunina sem staðlað tæki sem fengið 
er til miðlunar heldur að leitast við að vera áfram í fararbroddi í að þróa aðferðir við miðlun. En 
inntak  miðlunarinnar  verði  jafnframt  uppfært  reglulega  með  tilliti  til  nýrrar  þekkingar,  nýrra 
niðurstaðna með tengingu inn á nýja viðburði og útgáfur. Hugsanlegt er að útgáfa á fræðilegum 
rannsóknum sem Skriðuklaustur  er  vettvangur fyrir  verði  hugsuð  með  tilliti  til  margmiðlunar 
annars vegar og hins vegar listrænna eða hönnunarlega áhugaverðra prentgripa.

Framkvæmd

Hér  hafa  verið  upptalin  þrjú  meginsvið  þeirra  fræða  sem  gætu  orðið  grunnur  að  fræða-  og 
menningarstarfi Skriðuklausturs. Það ber að ítreka að sviðin renna víða saman og raunar má segja 
að æskilegt væri að þau sköruðust sem mest þegar kemur að miðlun og viðburðum. Einnig ber að 
líta  á  það  sem kost  að  Skriðuklaustur sé  ekki  raunverulegur staður nema að  hluta til,  þ.e.  að 
Skriðuklaustur sé að hluta til á rafrænum vettvangi og einnig sem draumsýn sem mögulegt er að 
miðla og gera að veruleika annars staðar. Eins sé hægt að fá lánaðar sýningar annars staðar frá, 
bæði á staðinn og í gegnum margmiðlunina.

Þegar fræða-, miðlunar- og menningarstefna hefur verið útfærð nánar er mikilvægt að tekið verði 
mið af henni við úthlutun gestaíbúðar og styrkja úr Menningarsjóði Gunnarsstofnunar.  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Verkefnasniðin og aðgerðamiðuð stefna 2018-2027 

1.  Gunnarsstofnun leggur rækt við bókmenntir með áherslu á verk og ævi Gunnars

1.1  Höfundarréttur Gunnars

STEFNA

Afkomendur  Gunnars  Gunnarssonar  hafa  falið  Gunnarsstofnun handhöfn  höfundarréttar  á 
öllum  verkum  með  ótímabundnu  en  uppsegjanlegu  samkomulagi  frá  og  með  árinu  2017. 
Stofnunin mun til samræmis við það samkomulag vinna að útgáfu á verkum skáldsins á Íslandi 
sem erlendis og stuðla eftir föngum að gerð leikverka og kvikmynda. Unnið verði samkvæmt 
útgáfuáætlun og reynt að fá forlög til að gefa út valin verk skáldsins. Jafnframt verði kannað 
með rafrænan aðgang að þeim verkum sem ekki eru talin vænleg til útgáfu. 

MARKMIÐ
✦ Að halda verkum Gunnars að lesendum og koma völdum verkum í útgáfu.
✦ Að tryggja opinn aðgang að minna lesnum verkum eftir Gunnar á netinu.

VÖRÐUR
✦ Útgáfuáætlun liggur fyrir og hún er endurskoðuð árlega í samræmi við árangur og 

nýjar áherslur.
✦ Leita þarf styrkja fyrir útgáfuverkefni.
✦ Gera samninga við aðila sem bjóða rafrænar skannnanir á bókum Gunnars á netinu.
✦ Opna aðgengi að völdum verkum að höfðu samráði við sérfróða og vekja athygli á því.
✦ Ferðir á bókamessur og útgáfa kynningarefnis.

AÐFÖNG
✦ Samningar við forlög.
✦ Samstarf um rafrænt aðgengi að verkum.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Umboðsmaður í Kaupmannahöfn.
✦ Stjórn Gunnarsstofnunar.
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TÍMI
✦ Ná árlega a.m.k. 2 útgáfusamningum við erlend forlög.
✦ Opna aðgengi að bókum á netinu með markvissum hætti 2020.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn Gunnarsstofnunar upplýst
✦ Afkomendur Gunnars fái árlega yfirlit um stöðu útgáfumála
✦ Öll útgáfa verði kynnt sem kostur er í fjölmiðlum.

1.2  Útgáfa
STEFNA

Gunnarsstofnun standi fyrir smærri útgáfuverkefnum tengdum Gunnari. Dæmi um slíkt væri: 
safn teikninga og ljósmynda af skáldinu ásamt tilvitnunum; safn ritgerða um Gunnar eða eftir 
Gunnar; gjafaútgáfu á myndskreytingum úr verkum skáldsins; ljóðasafn og fleygar setningar.

MARKMIÐ
✦ Að auka sýnileika Gunnars og vekja athygli á verkum hans.
✦ Að sýna nýjar hliðar á Gunnari, t.d. ritgerðir og ljóð.
✦ Að hafa gjafavöru og vandaða minjagripi til sölu á Skriðuklaustri.

VÖRÐUR
✦ Útbúa ítarlega hugmyndalista um hugsanlegar útgáfur með tilheyrandi 

fjárhagsáætlunum til að hægt sé að sækja um styrki, t.d. til skólaútgáfna.
✦ Leita styrkja og útgefenda.
✦ Vinna efnið með sérfræðingum eða nemum.
✦ Gefa út ritin og kanna kosti þess að hafa þau bara rafræn.

AÐFÖNG
✦ Efni í bækurnar.
✦ Fjármagn til að kosta útgáfur.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Sérfræðingar í verkum Gunnars.

TÍMI
✦ Hugmyndalistar og áætlanir verði unnar 2018.
✦ Fyrsta útgáfa 2019.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn Gunnarsstofnunar upplýst og aflað samþykkis hennar fyrir útgáfum að höfðu 

samráði við fjölskyldu skáldsins.
✦ Öll útgáfa verði kynnt sem kostur er í fjölmiðlum.
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1.3  Sýningar um Gunnar

STEFNA

Stofnunin búi til almenna sýningu um Gunnar með hliðsjón af þeirri sýningu sem unnin var 
fyrir Rússland og Færeyjar. Markmið er að geta sent slíka sýningu milli staða, bæði hérlendis 
og erlendis. Einnig er við hæfi að stofnunin standi fyrir sýningum og viðburðum um skáldið 
eða stuðli að slíku, hvort sem er á Skriðuklaustri eða annars staðar á ári hverju.

MARKMIÐ
✦ Að auka sýnileika Gunnars og vekja athygli á verkum hans og ævi.
✦ Að eiga til sýningu og viðburði sem geta tengst útgáfu á verkum Gunnars.
✦ Að stuðla að skapandi starfi byggðu á verkum Gunnars hjá listamönnum.

VÖRÐUR
✦ Vinna hugmyndaramma að almennri sýningu með sýningarhönnuði og gera 

fjárhagsáætlun.
✦ Leita styrkja fyrir almenna sýningu.
✦ Vinna sýninguna og leita að sýningarstöðum, t.d. bókasöfn, bókmenntasöfn og 

sendiráð.
✦ Gera hugmyndalista varðandi sýningar og viðburði.
✦ Leita eftir samstarfi við listamenn og fleiri í skapandi greinum.

AÐFÖNG
✦ Fjármagn í almenna sýningu, a.m.k. 5 m.kr.
✦ Nýta tæknilausnir eins og spjaldtölvur sem mest og fá sérfræðinga í það.
✦ Hugmyndaríkir hönnuðir til að koma með nýjungar í framsetningu.
✦ Fjármagn til að styðja listamenn til sköpunar út frá verkum Gunnars.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Sýningarhönnuður fyrir almenna sýningu.
✦ Listamenn sem ráðast í verkefni.

TÍMI
✦ Hugmyndarammi og fjárhagsáætlun verði tilbúin 2019.
✦ Fyrsta sýning opnuð 2020.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn Gst. og samstarfsaðilar fái upplýsingar um stöðu verkefnis að vori hvert ár.
✦ Markviss kynning á verkefnum í fjölmiðlum.
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1.4  Gagnagrunnur um Gunnar

STEFNA

Gunnarsstofnun  vinni  að  gerð  venslaðs  gagnagrunns  um  Gunnar  í  samvinnu  við 
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn sem á að  leiða til  þess að  rannsóknir á Gunnari 
aukist með betra aðgengi að frumgögnum og heimildum. Lbs–Hbs hefur nýverið tekið í notkun 
þær tæknilausnir sem fram að þessu hefur skort til að geta skráð myndir, úrklippur og önnur 
gögn inn í sama gagnagrunn.

MARKMIÐ
✦ Að gera aðgengilegar á netinu allar skrár yfir frumgögn, ljósmyndasafn, úrklippur, 

bækur og útgefið efnið Gunnars í vensluðum gagnagrunni sem allir hafa aðgang að.
✦ Að sem mest af frumgögnum verði einnig aðgengilegt með tímanum.

VÖRÐUR
✦ Gunnarsstofnun og Lbs–Hbs vinni áfram saman við gagnagrunninn og fjármögnun 
þeirrar vinnu.

✦ Gunnarsstofnun skrái ljósmyndasafn inn í gagnagrunn Lbs–Hbs um leið og sá 
tæknimöguleiki er fyrir hendi.

✦ Gunnarsstofnun ljúki við skönnun og skráningu á úrklippusafni Gunnars og komi þeim 
skrám og myndum inn í gagnagrunn hjá Lbs–Hbs.

AÐFÖNG
✦ Fjármagn til að vinna við skráningar hjá Gunnarsstofnun yfir veturinn.
✦ Möguleiki á fjármagni gegnum Vinnumálastofnun.
✦ Tæknilegar lausnir hjá Lbs–Hbs.
✦ Framhald á samstarfi við Lbs–Hbs.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Lbs–Hbs – varðveislusvið.

TÍMI
✦ Skráningarvinnu ljúki 2019.
✦ Gagnagrunnurinn verði tilbúinn 2020.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn Gst. og samstarfsaðilar fái upplýsingar um stöðu verkefnis að hvert vor.
✦ Athygli vakin á verkefninu í fjölmiðlum þegar við á.
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%
Frá sýningu Söndru Issa í gallerí Klaustri.  

%
Jón S. Einarsson afhjúpar skilti við Gunnarshús.  

%
Frá vetrarbrautarmóti í lomber.

1.5  Bóka- og bókfræðiskrá

STEFNA

Stofnunin  vinni  með  Lbs-Hbs  að  tengingum  á  netlægum  bókfræðiupplýsingum  við  hinn 
venslaða  gagnagrunn  þannig  að  aðgengilegt  sé  að  finna  skrár  og  lista  yfir  verk  og  skrif 
Gunnars, auk skrifa um hann.

MARKMIÐ
✦ Að gera upplýsingar um verk Gunnars og skrifa um Gunnar aðgengilegar á netinu og 

helst að tengja þær gagnagrunninn.

VÖRÐUR
✦ Gunnarsstofnun leiti eftir samstarfi við HÍ og Lbs–Hbs um að þetta verkefni verði 

unnið, t.d. sem verkefni í bókasafnsfræði.

AÐFÖNG
✦ Fjármagn til að vinna verkefnið.
✦ Möguleiki hjá Nýsköpunarsjóði námsmanna.
✦ Grunnupplýsingar hjá Lbs–Hbs.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Lbs–Hbs.
✦ HÍ – bókasafnsfræði.
✦ Stjórnarmenn Gunnarsstofnunar

TÍMI
✦ Verkefninu verði ýtt úr vör 2019.
✦ Lokaniðurstaða verði hluti af gagnagrunni sem verður opnaður 2020.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn Gst. og samstarfsaðilar fái upplýsingar um stöðu verkefnis að vori hvert ár
✦ Vakin  verði  athygli  á  verkefninu  í  fjölmiðlum og  hlutar  þess  gerðir  sýnilegir  á  vef 

Gunnarsstofnunar.  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1.6  Söfnun bóka, minja og heimilda

STEFNA

Gunnarsstofnun  vinni  að  söfnun  á  öllum  útgáfum  af  verkum  Gunnars  til  að  eiga  á 
Skriðuklaustri. Þessari söfnun verði mörkuð  stefna og horft til þess að  inn í heimildasafnið 
komi einnig ljósmyndir af myndskreytingum Gunnars yngri,  fjölskyldusögur og munnlegar 
heimildir um Gunnar og Franziscu. Einnig verði mörkuð stefna um söfnun og skráningu muna 
sem tengjast skáldinu og nauðsynlegt er að varðveita eða sýna.

MARKMIÐ
✦ Að heildstætt heimildasafn um Gunnar verði til á Skriðuklaustri.
✦ Að munir sem tengjast lífi Gunnars og Franziscu verði skráðir.
✦ Að listaverk sem tengjast fjölskyldunni verði skráð og ljósmynduð.
✦ Að munnlegar heimildir um skáldið og fjölskyldu varðveitist.

VÖRÐUR
✦ Marka ákveðna fjármuni á hverju ári til kaupa á verkum eða munum.
✦ Halda áfram skráningu á bókum í Gegni í samstarfi við Héraðsskjalasafn Austfirðinga.
✦ Skrá alla muni sem staðnum berast.
✦ Koma upp góðu sýningarrými og góðu geymslurými (þarfagreining viðbyggingar).
✦ Ljósmyndun á öllum myndskreytingum Gunnars yngri og fleiri verkum.
✦ Söfnun munnlegar heimilda, viðtöl við afkomendur og aðra.

AÐFÖNG
✦ Fjármagn til kaupa og til verkefna.
✦ Fjármagn til að bæta sýningar- og geymsluaðstöðu.
✦ Samstarf við söfn varðandi sérfræðiráðgjöf.
✦ Sérfræðiráðgjöf vegna rýmis á Skriðuklaustri.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.

TÍMI
✦ Hefja markvissa söfnun munnlegra heimilda 2018.
✦ Vinna á hverju ári að skráningu og söfnun.
✦ Endurbæta aðfangaskrá Gunnarsstofnunar 2018.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Fjölskylda skáldsins og stjórn Gunnarsstofnunar.  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%
Forstöðumaður talar á Bókadögum í Færeyjum.  

%
Frá málþingi um Aðventu á Dyngjuvegi 8.  

%
Stjórnarformaður flytur ávarp í Þórshöfn.

1.7  Dagskrár, málþing og viðburðir

STEFNA

Stofnunin efni til fjölbreyttra bókmenntatengdra viðburða jafnt á Skriðuklaustri sem annars 
staðar, ein sér eða í samstarfi við aðra. Ekki á eingöngu að horfa á Gunnar Gunnarsson í þessu 
sambandi heldur að reyna að flétta saman samtímabókmenntum og eldri höfundum þannig að 
sem flestir aldurshópar fái eitthvað við sitt hæfi frá stofnuninni. Horft verði sérstaklega til þess 
að tengjast skólum og hafa til reiðu efni eða viðburði fyrir þá.

MARKMIÐ
✦ Að auka sýnileika Gunnars og vekja athygli á verkum hans.
✦ Að gera stofnunina málsmetandi í bókmenntafræðslu og umræðu.
✦ Að auka samstarf stofnunarinnar við aðrar stofnanir á landinu.

VÖRÐUR
✦ Koma á eða styrkja í sessi fasta viðburði af þessum toga.
✦ Huga sérstaklega að austfirskum höfundum.
✦ Velja þær stofnanir sem hafa á samstarf við.
✦ Standa fyrir viðburðum,  s.s. á Klaustri, í menntastofnunum og hjá eldri borgurum.
✦ Vinna með þau gögn sem stofnunin á í dag, t.d. ljósmyndasafn.
✦ Búa til námsefni fyrir mismunandi aldurshópa.

AÐFÖNG
✦ Fjármagn til að kosta viðburði.
✦ Samstarf við aðra aðila.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Stjórn Gst. með sín sambönd.

TÍMI
✦ Ár hvert efnt til viðburða
✦ Fastari skorður komnar á samstarf 2020 með áætlun.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Eftir verkefnum og aðkomu að þeim.
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1.8  Hugsjónir Gunnars

STEFNA

Gunnarsstofnun beiti sér fyrir framgangi ýmissa hugsjóna Gunnars Gunnarssonar, s.s. ást hans 
á  landi  og  þjóð,  eflingu Austurlands,  norrænu samstarfi  og  aðstoð  við  unga rithöfunda og 
listamenn.

MARKMIÐ
✦ Að halda minningu Gunnars á lofti með því að vinna í anda hugsjóna hans.
✦ Að styrkja Gunnarsstofnun í sessi sem öfluga stofnun sem starfar í minningu Gunnars.

VÖRÐUR
✦ Farið verði yfir fyrirliggjandi lista yfir verkefni sem falla undir hugsjónir Gunnars og 

unnin áætlun út frá honum.
✦ Stofnunin sinni austfirsku samstarfi sem kostur er.
✦ Reynt verði að styrkja unga höfunda og listamenn með dvöl í íbúð eða öðrum hætti.
✦ Hugsjóninni  um  norræna  samvinnu  haldið  á  lofti  með  kynningu  á  skandinavisma. 

Athuga  hvort  hægt  væri  í  samvinnu  við  Norræna  félagið  og  fleiri  aðila  að  halda 
málþing  um  norræna  samvinnu  í  nútímanum,  og  eitt  (inngangserindi)  gæti  verið: 
Gunnar og skandinavisminn.

AÐFÖNG
✦ Greining á hugsjónum Gunnars verði yfirfarin og fullunnin en hún liggur fyrir, unnin af 

forstöðumanni og Jóni Yngva Jóhannssyni ævisöguritara.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Stjórn stofnunarinnar.

TÍMI
✦ Áætlun byggð á lista yfir hugsjónaverkefni verði tilbúinn 2019.
✦ Ítarleg grein um skandinavisma Gunnars verði komin á heimasíðu 2019 og þeim 

upplýsingum komið inn á Wikipediu og fleiri miðla.
✦ Málþing um hugsjónir Gunnars verði haldið 2019 (130 ár frá fæðingu).

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn stofnunarinnar þarf að fjalla um og samþykkja greiningu á hugsjónum.
✦ Miðlar nýtist til að koma öllu á framfæri sem lýtur að þessu.
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2.  Fræðastarfsemi á sviði hugvísinda og efling rannsókna á austfirskum fræðum 

2.1  Stefna um fræði, menningu og miðlun

STEFNA

Stofnunin vinni að víðtæku fræðastarfi á sviði hugvísinda og leiti samstarfs við stofnaðila og 
fleiri í tengslum við það. Gengið verði út frá þremur þáttum í fræðastarfinu: Staðnum sjálfum, 
menningu landsvæðisins og miðlun. Jafnframt verði  tekið  til  athugunar að  á  Skriðuklaustri 
verði  miðstöð  klausturrannsókna  á  Íslandi  og  það  tekið  með  í  þarfagreiningu  vegna 
viðbyggingar.

MARKMIÐ
✦ Að flétta saman þá grunnþætti sem stofnunin vinnur með á nýstárlegan en fræðilegan 

máta.
✦ Að mótað verði samstarf nær og fjær sem geti aflað verkefna og styrkja.
✦ Að tengja Gunnarsstofnun betur við fræðasamfélagið, s.s. Háskóla Íslands, Árnastofnun 

og aðra stofnaðila.
✦ Að tekið verði tillit til þessarar stefnu við þarfagreiningarvinnu vegna aðstöðu og 

viðbygginga á Skriðuklaustri.

VÖRÐUR
✦ Að útbúa raunhæfa og aðgerðamiðaða áætlun um fræðastarf.
✦ Að setja saman fjármögnunarleiðir um slíka starfsemi.
✦ Að kynna slíka áætlun fyrir samstarfsaðilum.

AÐFÖNG
✦ Vinnustundir hjá stjórnarmönnum.
✦ Viðræður við stofnanir og skóla.
✦ Könnun á tengslanetum innlendum og erlendum.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Stjórnarmenn Gst. og fulltrúar stofnaðila.

TÍMI
✦ Kallaður verði saman þverfaglegur hópur til hugmyndavinnu og útfærslu
✦ Aðgerðaáætlun verði til fyrir haust 2020.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Upplýsa þarf og ræða við fræðasamfélag hugvísinda og fræðasamfélag á Austurlandi.
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3.  Uppbygging og rekstur menningar- og fræðaseturs

3.1  Gunnarshús og umhverfi þess

STEFNA

Gunnarshús er hjartað  í starfsemi Gunnarsstofnunar, staður andríkis og innblásturs. Tryggja 
þarf  að  viðhaldi  hússins  sé  aldrei  ábótavant  og  farið  sé  eftir  þeim  skilmálum  sem  friðun 
hússins fylgja. Allt nánasta umhverfi verður að vera snyrtilegt og undirstrika herragarðsímynd 
staðarins.  Vinna þarf  samkvæmt skipulagi  að  gróðursetningum og öðrum framkvæmdum á 
staðnum. Unnin verði  áætlun um risið  og viðbyggingar og aðrar framkvæmdir á grundvelli 
þarfagreiningar sem taki tillit til stefnu og áætlana um fræðastarf og rannsóknir á staðnum.

MARKMIÐ
✦ Að Gunnarhúsi sé viðhaldið sem skyldi af hálfu Ríkiseigna.
✦ Að gerð verði verndaráætlun um húsið í samstarfi við Minjastofnun Íslands.
✦ Að byggingarlist Gunnarshúss sé haldið á lofti og gerð góð skil.
✦ Að umhverfi Gunnarshúss sé til fyrirmyndar og aðrar byggingar hafi hlutverk.
✦ Að  unnið  verði  upplýsingaefni  um bæði  Gunnarshúsin  á  Íslandi  og  aðra  staði  sem 

tengjast Gunnari Gunnarssyni.

VÖRÐUR
✦ Undirrita verndaráætlun
✦ Tryggja ákveðið rekstrarfé í að halda umhverfi snyrtilegu.
✦ Gefa út fræðslutengt efni um húsið og sögu þess.
✦ Halda málþing um bæði Gunnarshúsin með fagfyrirlestrum.
✦ Ráðast í þarfagreiningu um núverandi byggingar og mögulegar viðbyggingar.

AÐFÖNG
✦ Samstarf við Minjastofnun Íslands.
✦ Sérfræðiráðgjöf arkitekta og hönnuða.
✦ Mennta- og menningarmálaráðuneyti skipi þarfagreiningarnefnd.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður og stjórn.
✦ Minjastofnun Íslands.
✦ Mennta- og menningarmálaráðuneyti.

TÍMI
✦ Ljúka gerð verndaráætlunar með Minjastofnun Íslands 2018.
✦ Gefa út fræðslurit um húsið 2019 á 80 ára afmæli þess.
✦ Þarfagreiningu verði lokið 2019 og áætlanir um framtíðaráform kynnt

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Víðtæk eftir því sem verkefnum miðar.
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3.2  Klaustursagan

STEFNA

Stofnunin haldi á lofti sögu staðarins, hafi umsjón og eftirlit með klausturminjasvæði og fái 
skilgreint  hlutverk  hvað  það  varðar  í  samningum  við  yfirvöld.  Hugmyndir  um  fræðandi 
sýningu um sögu miðaldaklaustursins og fornleifarannsóknina í viðbyggingu verði teknar inn í 
þarfagreiningu framtíðarhúsnæðis á staðnum. Byggja upp klausturgarð með vísun í þann sem 
var fyrir 500 árum en rækta nytjajurtir sem nýta má til matargerðar á staðnum. 

MARKMIÐ
✦ Að vera til fyrirmyndar við varðveislu fornminja og fræðslu um fortíðina.
✦ Að styrkja ímynd Skriðuklausturs sem mikilvægs ferðamannastaðar.
✦ Að auðga fræða- og fræðslugildi staðarins með klaustursögunni.
✦ Að styðja við sjálfbærni og góða nýtingu með ræktun á staðnum.

VÖRÐUR
✦ Semja við yfirvöld um að ákveðið fjármagn fylgi umsjón með minjasvæði.
✦ Gera aðgerðatengda áætlun sem taki mið af endurskoðaðri verndaráætlun minjasvæðis.
✦ Miðla sögu klaustursins með nýjustu tækni í samstarfsverkefninu CINE, m.a. í samráði 

við Minjastofnun Íslands.
✦ Ná samkomulagi við Þjóðminjasafn um gerð minjagripa í tengslum við klaustrið.
✦ Halda hátíð einu sinni á ári eða annað hvert ár, helgaða klaustrinu.
✦ Tengja sögu klaustursins inn í umhverfið, minnismerki um Sesselju o.fl.

AÐFÖNG
✦ Samningar við yfirvöld um umsjón með minjasvæði og fjármagn samhliða því
✦ Samstarf við Minjastofnun Íslands
✦ Styrkjaleit vegna verkefna og útgáfu.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Minjastofnun Íslands
✦ Mennta- og menningarmálaráðuneyti

TÍMI
✦ Verndaráætlun var undirrituð 2012 en ljúka þarf endurskoðun 2018/2019.
✦ Fræðsluleikur fyrir börn komi út 2018.
✦ Afurðir CINE verkefnisins verði komnar í gagnið 2020.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Víðtæk eftir því sem verkefnum miðar.
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3.3  Samstarf á staðnum – Skriðuklausturstorfan

STEFNA

Stofnunin verði leiðandi aðili í því að skipuleggja Skriðuklausturstorfuna sem góða heild og 
sjái  til  þess  að  allir  aðilar  sem  þar  koma  að  málum  hafi  sömu  sýn  á  framtíðina  og  vinni 
samkvæmt því. 

MARKMIÐ
✦ Að Gunnarshús haldi sinni stöðu sem miðpunktur og táknmynd staðarins en fjölbreytt 
þjónusta og aðstaða byggist upp á torfunni.

✦ Að Skriðuklausturstorfan sé hluti af stærri heild og ferðamannasvæði, tengist inn í 
Valþjófsstað og út að Hengifossi.

✦ Að Skriðuklaustur eflist sem mikilvægur ferðamannastaður (kjarnastaður) með 
fjölbreytta þjónustu.

✦ Að staðurinn verði fyrirmynd um það hvernig menning, náttúra, saga og búskapur geti 
farið saman.

✦ Að starfsemi á staðnum haldi gæðavottun Vakans og innleiði umhverfisþætti hans.
✦ Að horft verði sérstaklega til klaustursögunnar, s.s. gamalla þjóðleiða.
✦ Að Skriðuklaustur verði staður þar sem gestir eyði heilum degi og njóti gestrisni.
✦ Að veitingarekstur í Gunnarshúsi haldi áfram að dafna í sátt við verndargildi hússins.

VÖRÐUR
✦ Halda áfram þeirri vinnu sem hafin var 2010 með samræðum allra aðila.
✦ Ljúka við aðgerðamiðaða áætlun og skipulag sem tekur til stíga o.fl. frá fjalli að ám.
✦ Hefja vinnu eftir slíkri áætlun.

AÐFÖNG
✦ Vinnufundir með torfuhópnum.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Nágrannar á torfunni

TÍMI
✦ Vinna við þetta er þegar hafin.
✦ Framtíðarsýn og áætlun verði samþykkt 2018 af öllum aðilum.
✦ Markviss vinna við gerð stíga og annað hefjist 2019.
✦ Stefnt að því að 2022 verði öll torfan orðin að einni stórri heild með margskonar 

afþreyingu, þjónustu, gönguleiðum o.fl.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Víðtæk eftir því sem verkefnum miðar.  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%
Svavar Knútru á stofutónleikum á Klaustri.  

%
Frá leirlistarsýningunni Síðasta kvöldmáltíðin.  

%
Áskell Másson á málþingi í Norræna húsinu.

3.4  Sýningar og listviðburðir

STEFNA

Gunnarsstofnun standi fyrir fjölbreyttum sýningum og listviðburðum á Skriðuklaustri og sé í 
samstarfi við aðra aðila þegar slíkt á við. 

MARKMIÐ
✦ Að hafa allt eitthvað nýtt að sjá á Skriðuklaustri.
✦ Að efla tengsl Skriðuklausturs í menningarstarfi.
✦ Að gefa gestum Klaustursins færi á að sýna verk sín.
✦ Að viðhalda ímynd Skriðuklausturs sem menningarseturs.
✦ Að nýta rými á Skriðuklaustri til sýninga í tengslum við Gunnar og önnur verkefni sem 

stofnunin stendur fyrir.

VÖRÐUR
✦ Setja upp 5 ára áætlun sem taki til smærri sem stærri viðburða og sýninga og er 

endurskoðuð árlega.
✦ Marka stefnu um nýtingu á galleríinu og öðru sýningarrými og kanna kosti þess að fá 

listrænan stjórnanda að skipulagi á sýningum.
✦ Kanna möguleika á útilistaverkum eða listsýningum.
✦ Leita eftir föstu samstarfi við fyrirtæki um að fjármagna sýningar.

AÐFÖNG
✦ Ráðgjöf sérfræðinga.

ÁBYRGÐ
✦ Forstöðumaður Gunnarsstofnunar.
✦ Stjórn Gunnarsstofnunar.

TÍMI
✦ 5 ára áætlun tilbúin í árslok 2019.
✦ Stefna um sýningarrými liggi fyrir um mitt ár 2018.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Víðtæk eftir því sem verkefnum miðar.
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3.5  Gestaíbúðin Klaustrið

STEFNA

Gunnarsstofnun reki gestaíbúðina Klaustrið  í  Gunnarshúsi og bjóði  í  hana innlendum sem 
erlendum lista- og fræðimönnum sem vinna að metnaðarfullum verkefnum. Áhersla verði lögð 
á verkefni sem tengjast Gunnari Gunnarssyni, bókmenntum og austfirskum menningararfi.

MARKMIÐ
✦ Að Klaustrið sé vel kynnt á alþjóðlegum vettvangi gestaíbúða.
✦ Að gestaíbúðin sé snyrtileg og gestum búin góð aðstaða til starfa sinna sem kostur er.
✦ Að koma á hópi sérfræðinga sem leitað er álits hjá vegna umsókna.
✦ Að tengja úthlutun á Klaustrinu og styrkveitingar Menningarsjóðs.
✦ Að efla samræðuvef gesta Klaustursins á Facebook.
✦ Að kanna kosti þess að reka fleiri gestaíbúðir í tengslum við þarfagreiningu húsnæðis.
✦ Að kanna möguleika á fleiri gestaíbúðum í samstarfi við ferðaþjónustu.
✦ Að gestir Klaustursins eigi auðvelt með að tengjast nærsamfélaginu ef þeir kjósa.

VÖRÐUR
✦ Skoða hvernig íbúðin er kynnt í netheimum og passa uppfærslur.
✦ Halda áfram úrbótum á gestaíbúðinni annarri aðstöðu gesta hennar.
✦ Velja í hóp álitsgjafa fyrir umsóknarferli 2018.
✦ Skerpa kríteríu og allar upplýsingar á netinu um Klaustrið.
✦ Koma upp rafrænum umsóknagrunni á nýrri heimasíðu.
✦ Viðhalda og auka fjölda þeirra fyrrum gesta sem eru á Facebook Klaustursins.
✦ Þarfagreining vegna viðbygginga.

AÐFÖNG
✦ Ríkiseignir vegna úrbóta
✦ Sérfræðingar til álitsgjafar vegna umsókna.

ÁBYRGÐ
✦ Forstöðumaður Gunnarsstofnunar.
✦ Stjórn Gunnarsstofnunar.

TÍMI
✦ Álitsgjafar verði tilbúnir fyrir umsóknarferli fyrir árið 2019.
✦ Betri upplýsingar verði komnar á nýja heimasíðu 2018.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Efla kynningu á íbúðinni innanlands og styrkja vefinn.
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4.  Gunnarsstofnun stuðlar að atvinnuþróun á Austurlandi

4.1  Menningarstarf

STEFNA

Stofnunin  taki  virkan  þátt  í  menningarsamstarfi  á  Austurlandi  og  taki  að  sér  að  leiða  þar 
ákveðin  verkefni  og  verði  í  öflugu  samstarfi  við  aðra  aðila,  s.s.  Austurbrú,  söfn  og 
menningarmiðstöðvar. Sérstök áhersla verði lögð á verkefni sem geta leitt til fjölgunar starfa á 
sviði menningar og skapandi greina.

MARKMIÐ
✦ Að efla menningarsamstarf og stuðla með því að fjölgun starfa.
✦ Að vera leiðandi aðili í metnaðarfullum verkefnum sem sækja fjármagn til erlendra sem 

innlendra sjóða.
✦ Að taka að sér menningarverkefni fyrir Fljótsdalshrepp, Fljótsdalshérað o.fl.

VÖRÐUR
✦ Skilgreint samstarf verði tekið upp við aðila á svæðinu og alla stofnaðila.
✦ Settur verði saman forgangsraðaður listi yfir menningarverkefni þar sem skilgreindir 

eru m.a. samstarfsaðilar og möguleikar á fjármögnun. Þessi listi verði endurskoðaður 
árlega.

AÐFÖNG
✦ Samstarf við aðila á svæðinu og stofnaðila.
✦ Tími og fjármagn til að sækja fundi og ráðstefnur.
✦ Verkefnastyrkir.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Annað starfsfólk.
✦ Samstarfsaðilar og stofnaðilar.

TÍMI
✦ Verkefnalisti verði tilbúinn 2019.
✦ Skilgreint samstarf við valda aðila verði komið á 2021.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn stofnunarinnar þarf að samþykkja stærri samstarfsverkefni.
✦ Kynna þarf allt samstarf sem kostur er í fjölmiðlum.
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4.2  Ferðaþjónusta

STEFNA

Gunnarsstofnun,  sem  forsvarsaðili  eins  af  fjölsóttustu  ferðamannastöðum  Austurlands,  sé 
virkur aðili í samstarfi í ferðaþjónustu og leggi sérstaka áherslu á sögu- og menningarferða-
þjónustu sem og klasasamstarf á Upphéraði.

MARKMIÐ
✦ Að vera sýnileg í samstarfi um ferðaþjónustu og mótun Áfangastaðarins Austurlands.
✦ Að vera leiðandi í þróun sögu- og menningarferðaþjónustu.
✦ Að horfa til tækninýjunga til að bæta þjónustu við ferðamenn.
✦ Að aðstoða minni aðila á Austurlandi í söguferðaþjónustu við verkefni.
✦ Að taka þátt í samstarfi á landsvísu, s.s. Samtökum um söguferðaþjónustu.
✦ Að leiða klasasamstarf í ferðaþjónustu á Upphéraði.
✦ Að taka að sér verkefni og veita ráðgjöf á sviði menningarferðaþjónustu.
✦ Að taka þátt í starfi til að lengja ferðamannatímann og auka vetrarferðamennsku.
✦ Að vinna náið með Klausturkaffi til að efla góða ímynd Skriðuklausturs.

VÖRÐUR
✦ Tryggja samstarf á Upphéraði til lengri tíma og hvetja til stefnumótunar.
✦ Efla samstarf við einkaaðila í gistirekstri á nærsvæði, t.d. vegna ráðstefnuhalds.
✦ Skilgreina það samstarf sem stofnunin hefur tekið þátt í og stefnir á að vera þátttakandi 

í og gera það sýnilegt á heimasíðu og víðar.
✦ Búa til eða taka þátt í tæknimiðuðum verkefnum, s.s. leiðsögn í snjallsíma.

AÐFÖNG
✦ Gott samstarf við aðila á nærsvæði.
✦ Tími og fjármagn til að sækja fundi og ráðstefnur.
✦ Verkefnastyrkir.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður og annað starfsfólk.
✦ Samstarfsaðilar.

TÍMI
✦ Listi yfir skilgreint samstarf nú og í framtíðinni verði til 2018.
✦ Samkomulag um samstarf á Upphéraði verði endurnýjað 2019.
✦ Stofnunin sé aðili að eða efni til tækniverkefna a.m.k. annað hvert ár.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn stofnunarinnar þarf að samþykkja stærri samstarfsverkefni.
✦ Kynna þarf allt samstarf sem kostur er í fjölmiðlum.
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5.  Gunnarsstofnun sinnir alþjóðlegum menningartengslum

5.1  Alþjóðleg menningartengsl

STEFNA

Gunnarsstofnun vinni markvisst að  því að  efla sín alþjóðlegu menningartengsl: Í fyrsta lagi 
tengsl  við  forlög,  sendiráð  og aðra  aðila  vegna ritverka Gunnars  Gunnarssonar;  í  öðru lagi 
gestaíbúðin og kynning á henni; í þriðja lagi netverk norrænna bókmenntasafna; og í fjórða 
lagi  CINE-verkefnið  um  margmiðlun  og  menningarminjar.  Kannaðir  verði  möguleikar  á 
víðtækara alþjóðlegum samstarfi, t.d. vegna klaustursögu og evrópskra bókmenntaslóða.

MARKMIÐ
✦ Að koma starfsemi Gunnarsstofnunar betur á framfæri erlendis.
✦ Að efla starfsemi Gunnarsstofnunar með erlendum tengslum.
✦ Að afla verkefnafjár gegnum alþjóðlega styrki.
✦ Að tryggja starfsfólki aukna þekkingu og símenntun með alþjóðlegu samstarfi.

VÖRÐUR
✦ Raunhæf viðmið sett um erlent samstarf og til sé uppfærður listi yfir slíkt.
✦ Að Gunnarsstofnun taki að sér alþjóðleg opinber verkefni gegn greiðslu.

AÐFÖNG
✦ Kynningarefni á erlendum málum.
✦ Samstarfsaðilar erlendis.
✦ Verkefnastyrkir.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.
✦ Stjórn stofnunarinnar.

TÍMI
✦ Viðmið um erlent samstarf og listi verði tilbúinn 2020.
✦ Stofnunin verði orðinn þátttakandi í a.m.k. tveimur stærri alþjóðlegum verkefnum 2022.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn stofnunarinnar þarf að samþykkja stærri samstarfsverkefni.
✦ Kynna þarf allt samstarf sem kostur er í fjölmiðlum.  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Kynningarstefna 

Gunnarsstofnun vinni stöðugt og markvisst að kynningu á starfsemi sinni og markaðssetningu 
á  Skriðuklaustri  sem  áfangastaðar  fyrir  ferðamenn.  Skriðuklaustur  er  stór  þáttur  í  ímynd 
Gunnarsstofnunar en einnig sýnileiki í netheimum og þátttaka í hverskyns verkefnum.

Í öllu kynningarstarfi skal leggja áherslu á:
✦ vönduð vinnubrögð
✦ metnaðarfulla framsetningu
✦ áreiðanleika upplýsinga

MARKMIÐ
✦ Að ímynd Gunnarsstofnunar sé í samræmi við raunverulega starfsemi.
✦ Að unnið sé eftir markaðsáætlun sem er í stöðugri endurskoðun.
✦ Að stofnunin sé þekkt fyrir vönduð vinnubrögð, metnað og áreiðanleika.
✦ Að upplýsingar um Gunnar, Skriðuklaustur og Gunnarsstofnun séu aðgengilegar og 

réttar í öllu efni sem stofnunin miðlar.
✦ Að upplýsingar séu veittar á fleiri tungumálum en íslensku.
✦ Að stofnunin fylgist vel með og notfæri sér nýjungar við miðlun.

VÖRÐUR
✦ Unnin verði ítarleg markaðsáætlun þar sem sérstaklega verði horft á rafrænar leiðir.
✦ Skilgreind verði notkun á vörumerkjum og metið hvort þurfi að endurhanna þau.
✦ Allt efni sem til er verði endurskoðað með hliðsjón af nýrri markaðsáætlun.
✦ Heimasíðan www.skriduklaustur.is verði nýtt meira til kynningar og miðlunar og 

komið á framfæri í netheimum þannig að sýnilegt aukning verði á notkun hennar á 
næstu fimm árum.

AÐFÖNG
✦ Vinna forstöðumanns og annarra starfsmanna.
✦ Sérfræðiaðstoð vegna ákveðinna verkþátta.

ÁBYRGÐ
✦ Gunnarsstofnun – forstöðumaður.

TÍMI
✦ Markaðsáætlun liggi fyrir í maí 2018 ásamt skilgreindri notkun á vörumerkjum.
✦ Endurskoðun á efni og auglýsingum verði lokið 2019.

UPPLÝSINGAGJÖF
✦ Stjórn samþykki markaðsáætlun og fái upplýsingar reglulega um breytingar á henni.
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Umhverfisstefna 

STEFNA OG FRAMTÍÐARSÝN

Gunnarsstofnun hefur sjálfbæra þróun og verndun umhverfisins að leiðarljósi í öllu sínu starfi. 
Á þann hátt leggur stofnunin sitt af mörkum til að mæta þörfum samtímans án þess að draga úr 
möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum.

Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar er liður í daglegu starfi Gunnarsstofnunar til að draga 
úr álagi á umhverfið, auka gæði og vekja áhuga á innra umhverfisstarfi. Stefnan tekur til allrar 
starfsemi Gunnarsstofnunar og á einnig við um innkaup, vinnuumhverfi, notkun auðlinda og 
meðferð efna og úrgangs.

Gunnarsstofnun fylgir lögum og reglum um umhverfismál í  starfsemi sinni.  Forstöðumaður 
stofnunarinnar  er  ábyrgur  fyrir  framkvæmd  stefnunnar.  Allt  starfsfólk  stofnunarinnar 
framfylgir  umhverfisstefnunni og hefur hana að  leiðarljósi  í  störfum sínum. Sérhver starfs-
maður sýnir gott fordæmi og leggur sitt af mörkum í þágu umhverfisverndar og sjálfbærrar 
þróunar.

MARKMIÐ
✦ Að hafa sjálfbæra þróun og vernd umhverfisins  að leiðarljósi í öllu starfi 

Gunnarsstofnunar.
✦ Að úrbætur í  rekstri og þjónustu taki mið af því að minnka umhverfisáhrif.
✦ Að halda auðlinda- og efnanotkun í lágmarki og draga úr mengun eins og kostur er.
✦ Að vinna stöðugt að því að draga úr úrgangi og stuðla að endurnýtingu og 

endurvinnslu hans.
✦ Að koma upp varmadælum til húshitunar.
✦ Að efla vistvænar samgöngur.

AÐGERÐIR OG AÐFÖNG
✦ Velja skal umhverfismerktar rekstrarvörur, s.s. pappír, hreinlætisvörur og ræstiefni.
✦ Við innkaup skal tekið tillit til umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar og gæða. Ef 

vörur eða þjónusta eru sambærilegar að öðru leyti ber að velja þann kost sem telst síður 
skaðlegur umhverfinu.
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✦ Draga úr notkun einnota aðfanga, s.s. plastpoka, einnota hanska og óþarfa umbúða.
✦ Við rekstur og viðhald bygginga og lóðar skal leitast við að endurnýta efni eins og hægt 

er og velja vistvæna kosti hverju sinni, s.s. málningarvörur, ljósaperur, garðaúðun, 
áburð o.fl.

✦ Upplýsa skal verktaka um stefnu Gunnarsstofnunar í umhverfismálum og gera kröfur 
um að þeir fylgi henni eftir.

✦ Allur tölvu- og skrifstofubúnaður skal vera með viðeigandi umhverfis- og orkusparandi 
merkingar.

✦ Fara  skal  sparlega  með  vatn  og  orkuauðlindir,  t.d.  láta  vatn  ekki  renna  að  óþörfu, 
slökkva á rafmagnstækjum og ljósum í lok vinnudags eða þegar ekki er nauðsynlegt að 
hafa kveikt.  Liður í  því er að  koma upp varmadælum til  húshitunar til  að  draga úr 
raforkunotkun.

EFNANOTKUN, ENDURNÝTING OG MEÐFERÐ ÚRGANGS
✦ Fara sparlega með efni og efnavörur, t.d. við uppþvott og ræstingar.
✦ Ræstivörur sem notaðar eru hjá Gunnarsstofnun skulu vera merktar með viðurkenndu 

umhverfismerki, s.s. Norræna svaninum, Evrópublóminu eða Bra Miljöval.
✦ Flokka og ganga frá úrgangi í samræmi við leiðbeiningar og samkvæmt flokkunarkerfi 
þjónustufyrirtækis.

✦ Stöðugt skal draga úr pappírsnotkun, m.a. með því að prenta báðum megin á blöðin og 
gæta þess að prenta hvorki né ljósrita að óþörfu.

✦ Öllum spilliefnum skal fargað á viðeigandi hátt, s.s. rafhlöðum, prenthylkjum, 
ljósaperum og málningarvörum.

✦ Öllum öðrum úrgangi skal fargað á viðeigandi hátt.

SAMGÖNGUR
✦ Leitast skal við að velja umhverfisvænar leiðir í samgöngum þegar ferðast er á vegum 

Gunnarsstofnunar, t.d. velja mengunarlitla bílaleigubíla og ganga styttri vegalengdir.
✦ Leitast skal við að halda fjarfundi eftir því sem kostur er.
✦ Við kaup á bifreiðum skal velja sparneytin og vistvæn ökutæki.
✦ Starfsmenn skulu einnig hvattir til að samnýta ökutæki þegar ferðast er til og frá vinnu 

svo sem kostur er.
✦ Stuðla skal að eflingu almenningssamgangna í anda sjálfbærrar þróunar.

UMHVERFISVÍSAR OG FRÆÐSLA
✦ Gunnarsstofnun skal halda yfirlit yfir helstu „grænu“ lykiltölur í rekstri og skrá og 

vakta árangurinn með það að markmiði að stuðla að betri nýtingu auðlinda, að draga úr 
sóun hráefna og auka endurnýtingu og endurvinnslu. Dæmi: pappírsnotkun, 
orkunotkun, efnanotkun og magn sorps.

✦ Starfsfólk Gunnarsstofnunar fær reglulega fræðslu um umhverfismál.
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Starfsmannastefna  

Markmið Gunnarsstofnunar er að stofnunin hafi yfir að ráða hæfu, áhugasömu og vel þjálfuðu 
starfsfólki  sem  axli  ábyrgð  og  sýni  frumkvæði  í  starfi  og  geti  þannig  tekið  virkan  þátt  í 
framþróun og uppbyggingu. Við val á starfsmönnum er lögð áhersla á að sækja starfsmenn á 
nærsvæði stofnunarinnar ef þess er kostur til að efla nærsamfélagið, draga úr mengun vegna 
ferða starfsfólks og lágmarka starfsmannaveltu.

Lögð er áhersla á:
✦ að starfsmenn þekki hlutverk og stefnu stofnunarinnar

✦ að starfsmenn sýni markviss vinnubrögð og frumkvæði í starfi

✦ að starfsmenn hafi góða þjónustulund og staðgóða þekkingu
✦ að Skriðuklaustur sé eftirsóknarverður vinnustaður
✦ að hæfni ráði vali á starfsmönnum

GILDIN

✦ Gleði – Gestrisni – Áreiðanleiki – Fjölhæfni

RÁÐNINGAR
✦ Við ráðum til starfa hæfa og metnaðarfulla einstaklinga.
✦ Val á starfsmönnum byggist á hlutlausum, faglegum vinnubrögðum.
✦ Gengið er frá öllum ráðningum með formlegum hætti (skriflegir samningar).

STARFSÞRÓUN
✦ Starfsmannasamtöl fara fram einu sinni á ári. Markmiðið með þeim er að skapa jákvæð 

samskipti á milli starfsmanns og forstöðumanns, þar sem starfsmanni er gerð ljós stefna 
og markmið fyrirtækisins og gefinn kostur á að þróast í starfi og sem einstaklingur. 

MÓTTAKA NÝRRA STARFSMANNA
✦ Nýir starfsmenn fá þjálfun til þess að takast á við starfið og lögð er áhersla á  að 

starfsmaðurinn geri sér fulla grein fyrir hlutverki sínu.
✦ Nýir starfsmenn fá grunnþekkingu og fræðslu um stofnunina á fyrstu vikum í starfi.
✦ Allir starfsmenn fá handbók um starfsemi og helstu vinnuferla og áætlanir.

JAFNVÆGI VINNU OG EINKALÍFS
✦ Við samræmum kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar eins og kostur er. Slíkur 

sveigjanleiki byggist á nánu samstarfi og trúnaði milli yfirmanns og undirmanns.

STARFSSKILYRÐI
✦ Reynt er að tryggja öllum starfsmönnum gott starfsumhverfi sem fullnægir ströngustu 

kröfum um öryggi, hollustu og vinnuvernd.

STARFSANDI OG VIRÐING
✦ Við viljum stuðla að góðum starfsanda og  sýna samstarfsmönnum  og öðrum tilhlýði-

lega virðingu, umburðarlyndi og jákvætt viðmót.  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Skriðuklausturstorfan. Teikning eftir Hjálmar 
kakala Baldursson.

Áætlanir, stefnur og skipulag 

Hér  á  eftir  er  gerð  grein  fyrir  þeim  áætlunum  sem  gerðar  hafa  verið  eða  þarf  að  gera  hjá 
Gunnarsstofnun. Sumar eru gerðar árlega, aðrar endurskoðaðar árlega eða á nokkurra ára fresti.

Áætlun um aðgengi fyrir alla
Gunnarsstofnun gerði árið  2012 samning við  Aðgengi ehf. (Access Iceland) sem gerir úttektir á 
ferlimálum innandyra sem utandyra. Unnin var áætlun um endurbætur á grundvelli skýrslu sem 
gerð var 2012 og er úrbótum samkvæmt henni lokið. Síðast var gerð úttekt á aðgengi fatlaðra í 
Gunnarshúsi 2016. Samkvæmt samningi við  Aðgengi ehf.  er Skriðuklaustur skráð  á vefsíðunni 
www.adgengi.is sem veitir allar upplýsingar um aðgengi á staðnum.

Fjárhagsáætlun
Forstöðumaður Gunnarsstofnunar er ábyrgur fyrir gerð fjárhagsáætlunar og skal leggja hana fyrir 
stjórn  í  ársbyrjun,  skv.  skipulagssskrá.  Fjárhagsáætlun  samanstendur  jafnan  af  starfs-  og 
rekstraráætlun  og  er  jafnan  tekin  fyrir  á  stjórnarfundi  í  desember.  Samkvæmt  samningi  við 
mennta- og menningarmálaráðuneyti skal skila slíkri áætlun til ráðuneytisins eigi síðar en fyrir lok 
janúar ár hvert.

Framkvæmdaáætlun
Framkvæmdaáætlun er langtímaáætlun sem sett skal fram á grundvelli stefnu stofnunarinnar og 
landnýtingarstefnu fyrir Skriðuklaustur. Hún tekur til allra stærri framkvæmda varðandi umhverfi 
og hús á Skriðuklaustri sem eru innan svæðis þess sem Gunnarsstofnun ber ábyrgð  á.  Hún er 
unnin  í  samráði  við  mennta-  og  menningarmálaráðuneyti  og  Ríkiseignir.  Engin 
framkvæmdaáætlun er í gildi sem stendur.
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Markaðsáætlun
Markaðsáætlun Gunnarsstofnunar skiptist í söluáætlun og kynningaráætlun. Söluáætlunin tekur 
til sölu á bókum, minjagripum og öðrum vörum á Skriðuklaustri og vefsölu. Kynningaráætlunin 
skiptist í almannatengslaáætlun, auglýsingaáætlun og vefáætlun. 

Útgáfuáætlun Gunnars (endurskoðun síðast mars 2017)
Útgáfuáætlun flokkar verk Gunnars Gunnarssonar eftir mikilvægi í útgáfu og varð endanleg gerð 
hennar  til  2011  en  síðan hefur  hún verið  uppfærð  reglulega.  Áætlunin  var  lögð  fyrir  erfingja 
Gunnars og stjórn Gunnarsstofnunar til samþykkis. Inn í áætlunina eru færðar nýjar upplýsingar 
um útgáfu og hugsanlega útgáfu en samkvæmt henni er lögð höfuðáhersla á Aðventu, Svartfugl og 
Fjallkirkjuna. Útgáfuáætlunin er endurskoðuð árlega.

Verndaráætlun minjasvæðis
Verndaráætlun  minjasvæðis  var  undirrituð  árið  2012  á  milli  Fornleifaverndar  ríkisins  (nú 
Minjastofnun  Íslands)  og  Gunnarsstofnunar  um  umsjón  með  minjasvæði  á  Skriðuklaustri. 
Tilgangur verndaráætlunarinnar er að  tryggja verndun fornleifanna á sem bestan hátt og veita 
leiðsögn um samspil verndunar og nýtingar, skipulag og rekstur. Um fornleifarnar á Skriðuklaustri 
gilda lög um menningarminjar nr. 80/2012. Auk þess ber að hafa hliðsjón af stjórnsýslulögum nr. 
37/1993  og  skipulags-  og  byggingarlögum  nr.  73/1997  vegna  afgreiðslu  mála  á  svæðinu. 
Verndaráætlun skal endurskoðuð árlega.

Unnið er að endurskoðun verndaráætlunarinnar og hafa Minjastofnun og Gunnarsstofnun ákveðið 
að gera eina verndaráætlun í tveimur hlutum fyrir Skriðuklaustur þar sem annar hlutinn tekur til 
minjasvæðisins en hinn til Gunnarshúss sem er friðað að ytra byrði.

Viðhaldsáætlun
Viðhaldsáætlun  gildir  fyrir  fasteignir  (Gunnarshús,  Skriða  og  önnur  hús)  og  umhverfi  á 
Skriðuklaustri sem Gunnarsstofnun hefur til umráða. Viðhaldsáætlun er gerð til fimm ára í senn en 
skal  endurskoðuð  árlega.  Viðhaldsáætlun fyrir  Gunnarshús og næsta umhverfi  er  til  fyrir  árin 
2012–2017 með tilheyrandi kostnaðarmati. Var hún unnin af forstöðumanni árið 2012 og byggð á 
eldri viðhaldsáætlun frá 2006. Viðhaldsáætlun hefur ekki verið endurskoðuð eftir að Ríkiseignir 
tóku yfir viðhald húsa á Skriðuklaustri 2016 en höfð til hliðsjónar við þær endurbætur sem ráðist 
hefur verið í síðustu tvö sumur.

Öryggisáætlun (Vakinn)
Öryggisáætlun leggur mat á þá áhættu sem eru til staðar á Skriðuklaustri, annars vegar það sem 
snýr að fólki og hins vegar það sem snýr að húsnæði. Í henni eru verklagsreglur sem taka mið af 
áhættumati og leggja línurnar um viðbrögð. Hluti öryggisáætlunar er viðbragðsáætlun og gátlistar. 
Öryggisáætlun er hluti af því sem þarf að vera til staðar vegna vottunar Ferðamálastofu gegnum 
Vakann.

 54


	Efnisyfirlit
	Inngangur
	Framtíðarsýn og meginatriði stefnu
	Frammistöðumat og markmið til fimm ára
	Tímasett og uppfærð aðgerðaáætlun út frá stefnu
	Horft til síðustu fimm ára – starfsemi og stöðumat 2017
	Gestafjöldi
	Gestaíbúðin Klaustrið
	Atvinnuþróun
	Rannsóknir og fræðastarf
	Höfundaréttur og útgáfa
	Starfsmannaþróun
	Sýningar og viðburðir
	Fjármál og rekstur
	Menningarsjóður Stofnunar Gunnars Gunnarssonar

	Samskiptanet Gunnarsstofnunar
	Hlutverk og stefna til framtíðar
	SVÓT-greining
	Styrkur og veikleikar
	Tækifæri og ógnanir

	Fræða-, miðlunar- og menningarstefna
	Fræðasvið
	1. Staðurinn sjálfur. Skriðuklaustur
	2. Menning landsvæðisins
	3. Útgáfa, margmiðlun og sýningar
	Framkvæmd

	Verkefnasniðin og aðgerðamiðuð stefna 2018-2027
	1.  Gunnarsstofnun leggur rækt við bókmenntir með áherslu á verk og ævi Gunnars
	1.1  Höfundarréttur Gunnars
	1.2  Útgáfa
	1.3  Sýningar um Gunnar
	1.4  Gagnagrunnur um Gunnar
	1.5  Bóka- og bókfræðiskrá
	1.6  Söfnun bóka, minja og heimilda
	1.7  Dagskrár, málþing og viðburðir
	1.8  Hugsjónir Gunnars
	2.  Fræðastarfsemi á sviði hugvísinda og efling rannsókna á austfirskum fræðum
	2.1  Stefna um fræði, menningu og miðlun
	3.  Uppbygging og rekstur menningar- og fræðaseturs
	3.1  Gunnarshús og umhverfi þess
	3.2  Klaustursagan
	3.3  Samstarf á staðnum – Skriðuklausturstorfan
	3.4  Sýningar og listviðburðir
	3.5  Gestaíbúðin Klaustrið
	4.  Gunnarsstofnun stuðlar að atvinnuþróun á Austurlandi
	4.1  Menningarstarf
	4.2  Ferðaþjónusta
	5.  Gunnarsstofnun sinnir alþjóðlegum menningartengslum
	5.1  Alþjóðleg menningartengsl

	Kynningarstefna
	Umhverfisstefna
	Starfsmannastefna
	Áætlanir, stefnur og skipulag
	Áætlun um aðgengi fyrir alla
	Fjárhagsáætlun
	Framkvæmdaáætlun
	Markaðsáætlun
	Útgáfuáætlun Gunnars (endurskoðun síðast mars 2017)
	Verndaráætlun minjasvæðis
	Viðhaldsáætlun
	Öryggisáætlun (Vakinn)


