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Ágrip
Árið 2014 var fimmtánda árið sem Gunnarshús á Skriðuklaustri er opið sem menningar- og fræðasetur undir merkjum
Gunnarsstofnunar. Húsið sjálft átti 75 ára afmæli á árinu og af því tilefni var ráðist í nokkrar endurbætur bæði innandyra
og utan. Fengust til þess styrkir úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, Húsafriðunarsjóði og frá mennta- og
menningarmálaráðuneyti. Þá var innréttuð lítil verslun fyrir minjagripi í einu herbergi efri hæðar. Sérstakur
verkefnisstjóri, sem var ráðinn í 50% starf í sjö mánuði, hélt utan um það verkefni og að láta hanna og framleiða muni
sem seldir eru í búðinni. Sölutekjur stofnunarinnar jukust samhliða þessu en ekki nóg til að mæta öllum kostnaði sem
tengdist þessu verkefni beint og óbeint. Rekstrarlega var árið erfitt vegna framkvæmda og fleiri starfsmanna en lítilla
breytinga á framlögum til rekstrar. Starfsemi á Skriðuklaustri var annars með hefðbundnu sniði og gestir álíka margir og
árið 2013. Gera má ráð fyrir að yfir 30 þús. manns hafi lagt leið sína í Skriðuklaustur og um þriðjungur þeirra hafi greitt
aðgang. Margir gesta skoðuðu einnig minjasvæðið og nutu þess að dvelja á staðnum í góðu atlæti. Haldið var upp á 125
ár frá fæðingu Gunnars með málþingi í Norræna húsinu 18. maí og 22. júní var haldið upp á 75 ára afmæli Gunnarshúss
á Skriðuklaustri. Aðventa var lesin í Moskvu, Berlín, Osló, Reykjavík, á Skriðuklaustri og fleiri stöðum líkt og vanalega í
desember.
Sýningar á Skriðuklaustri voru: Páskasýningin Tréskurður í samvinnu við Gerðuberg og fimm sýningar í gallerí Klaustri,
sumarsýning í stássstofu var áfram klaustursýning. Nokkrir viðburðir voru yfir árið og Fljótsdalsdagur í lok ágúst með
hefðbundnu sniði. Umsóknir um Klaustrið fyrir árið 2015 voru með fæsta móti eða rúmlega 40. Dvalargestir
Klaustursins árið 2014 voru 15 talsins og ekki full nýting á íbúðinni þar sem gestir forfölluðust óvenjumikið.
Starfsmenn auk forstöðumanns voru fimm talsins í tímabundnum stöðum og skiluðu þeir ásamt forstöðumanni alls um
29 mannmánuðum:
Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður í fullu starfi.
Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir vann tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku og stjórnun.
Brynjar Darri Kjerúlf vann átta mánuði við gestamóttöku, umhirðu og ýmis sérverkefni, s.s. skráningu í Sarp.
Hrafnkatla Eiríksdóttir vann tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku og umhirðu.
Arna Björg Bjarnadóttir vann í 50% stöðu í sérverkefnum í sjö mánuði.
Stjórn Gunnarsstofnunar hélt fjóra fundi á árinu: 6. mars, 23. júní, 25. sept. og 15. des. Í stjórninni sátu til ársloka:
Gunnar Björn Gunnarsson kjörinn formaður, tilnefndur af menntamálaráðuneyti
Varamaður hans: Gunnar Martin Úlfsson.
Margrét Jónsdóttir tilnefnd af Háskóla Íslands
Varamaður hennar: Hjalti Hugason.
Sigríður Sigmundsdóttir kjörinn varaformaður, tilnefnd af Þróunarfélagi Austurlands ( nú Austurbrú)
Varamaður hennar: Hafliði H. Hafliðason.
Davíð Stefánsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands
Varamaður hans: Oddný Eir Ævarsdóttir.
Vésteinn Ólason tilnefndur af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Varamaður hans: Svanhildur Óskarsdóttir.
Í krafti þess að stjórn samþykkti metnaðarfulla stefnu fyrir stofnunina til næstu tíu ára í lok árs 2013 var ákveðið að
ráðast í nokkur verkefni í samræmi við hana. Þar á meðal var uppsetning minjagripaverslunar, frágangur eldtraustrar
geymslu og snyrtingu fyrir fatlaða auk þess sem Skriðuklaustur fékk vottun Vakans frá Ferðamálastofu. Rekstrarframlag
til stofnunarinnar á fjárlögum nam 18,2 m.kr. Aðrar tekjur námu rétt um 17 m.kr.
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Haustið er fallegt á Skriðuklaustri.

Stjórn og forstöðumaður í júní við nýja skiltið.

Erlent par sem fékk að gifta sig við Gunnarshús.

Almennt um starfsemina
Starfsemi Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri árið 2014 var með líku sniði og árið á undan. Sömu föstu sýningarnar og
lítið um nýja viðburði. Áhersla var lögð á að halda vel utan um fasta viðburði sem orðin er hefð fyrir og tókst að fá góða
aðsókn á þá líkt og áður.
Gestir yfir sumarmánuðina voru álíka margir eða jafnvel fleiri en sumarið 2013 sem var metsumar. Áætlað er að gestir
staðarins hafi verið vel yfir 30.000 og fjölgaði bæði innlendum og erlendum ferðamönnum milli ára. Gjaldskrá var breytt
og aðgangseyrir hækkaður í 1.000 kr. fyrir 17 ára og eldri. Sextán ára og yngri fá frítt og öryrkjar og aldraðir greiða 500
kr. ásamt því að námsmenn fá 25% afslátt. Einnig er veittur hópafsláttur. Eins og árið á undan var leiðsögn um
minjasvæðið aðeins í boði fyrir hópa gegn þóknun. Að öðru leyti fara gestir um það svæði sjálfir og lesa sér til á skiltum.
Opið var 15 daga á tímabilinu febrúar til maí, m.a. var opið á þriðjudögum og miðvikudögum í apríl fyrir hópa sem
koma með Norrænu og kaupa bæði leiðsögn og hádegisverð. Aðsókn að vori var betri en árið á undan. Sumaropnun
hófst 1. maí að venju og til 21. september var opið alla daga vikunnar. Fyrstu fjórar vikurnar og síðustu þrjár var
opnunartíminn styttri, frá kl. 12-17 en yfir sumarið, júní-ágúst, kl. 10-18. Frá 22. sept og til ársloka var samtals opið í um
10 daga kringum fasta viðburði og Norrænuhópa. Alls var opið á Skriðuklaustri um 160 daga af árinu auk þess sem
opnað var vegna viðburða eða heimsókna utan hefðbundinnar opnunar nokkra daga, s.s. á lomberkvöldum.
Sumarstarfsmenn í gestamóttöku í júní til ágúst voru þrír og skiptu með sér vöktum ásamt forstöðumanni og
verkefnisstjóra sem einnig stóðu vaktir að hluta. Einn sumarstarfsmanna hóf störf í mars og vann fram í október. Fékkst
starfsþjálfunartyrkur frá Vinnumálastofnun fyrir hluta af launum hans tímabundið. Verkefnisstjóri var í hálfri stöðu í sjö
mánuði að sinna ýmsum sérverkefnum og vinna með forstöðumanni. Var sú ráðstöfun gerð til að koma nokkrum málum
áfram sem forstöðumaður komst ekki í, s.s. framleiðslu minjagripa og uppsetningu verslunar. Starfsmenn gengu að
venju í ýmis verk utan þess að taka á móti gestum. Má þar nefna garðvinnu í kringum húsið, svo sem slátt, umhirðu
blómabeða, vökvun og slátt á þaki, og öll þrif innandyra. Líkt og árið á undan var fenginn verktaki til að slá flatir við
Gunnarshús og stærra svæði yfir aðalsprettutímann og annaðist bóndinn á Skriðuklaustri það verk.
Þetta var fimmtánda sumarið sem Skriðuklaustur er opið fyrir gesti og staðurinn orðinn vel þokkaður, bæði sem
ferðamannastaður og einnig sem staður til að heimsækja af sérstöku tilefni. Veitingastaðurinn Klausturkaffi hefur skapað
sér sérstöðu og dregur ekki síður að gesti heldur en húsið, fornleifarnar og menningarstarfsemin. Töluvert er um að
hópar og félagasamtök skipuleggi ferðir sínar þannig að þeir fái fyrirlestur um Gunnar og Skriðuklaustur og njóti svo
veitinga hjá Klausturkaffi. Einnig færist í vöxt að hópar heimsæki bæði Gunnarshús og Snæfellsstofu.
Klausturreglan var stofnuð árið 2001 fyrir fastagesti og aðra sem vilja styðja við starfsemi Gunnarsstofnunar. Fjöldi
reglufélaga hélst óbreyttur á árinu þó að nokkrir nýir hafi bæst við í stað þeirra sem sögðu sig úr henni. Til hennar teljast
nú tæplega 120 manns sem greiða fyrir almennan aðgang með árgjaldi (3.500 kr. parið og 2.500 kr. einstaklingur) og fá
50% afslátt á viðburði á vegum stofnunarinnar, 10% af bókum og minjagripum ásamt 10% afslætti hjá Klausturkaffi.
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Stærri sýningar og viðburðir
Tréskurður - Handverk og list – í stássstofu og galleríi –
30. mars - 4. maí
Páskasýning ársins var sýning tólf félagsmanna í Félagi
áhugamanna um tréskurð. Sýningin var áður sett upp í
Gerðubergi í Reykjavík en á henni voru verk úr ólíkum
viðartegundum og af fjölbreyttum toga. Verkin
voru ýmist hefðbundin tréskurðarverk eða eigin
hugarsmíð tréskeranna. Auk tréútskurðar voru á
sýningunni gripir úr horni og hvaltönnum. Sýning var
vel sótt og gerðu gestir góðan róm að henni.

Frá sýningunni Tréskurður - Handverk og list.

Undir Klausturhæð – 5. maí - 31. október
Meginsýning sumarsins var í grunninn hin sama og sett var upp síðustu tvö
sumur, helguð klaustrinu og rannsókn þess. Sýningin var upphaflega unnin af
forstöðumanni í samstarfi við Steinunni Kristjánsdóttur fornleifafræðing, Völu
Gunnarsdóttur fornleifafræðing og Ingunni Þráinsdóttur grafískan hönnuð.
Bæði stássstofa og Franziscuherbergi voru lögð undir sýninguna. Skipt var um
gripi frá Þjóðminjasafninu og að þessu sinni sýndir fáir en vel valdir gripir sem
búið var um í Franziscuherbergi.
Inn í sýninguna blandaðist Margrétar sögu skápurinn frá Árnastofnun sem kom
í Skriðuklaustur vorið 2013. Vönduð eftirgerð af handritinu AM 433 a 12mo var
sýnd áfram eftir að hafa farið í skóla á Austurlandi með safnkennara frá
Árnastofnun um vorið.
Sýningin um klaustrið og Margrétar sögu mæltist vel fyrir sem áður og vakti
áhuga fólks á öllum aldri, ekki síst Íslendinga sem fjölmenntu í Klaustur annað
sumarið í röð. Starfsfólk veitti leiðsögn um sýninguna og sagði frá klaustrinu og
Barbörulíkneski á sýningunni Undir Klausturhæð.

rannsókninni.
Afmælismálþing í Norræna húsinu – 125 ár frá fæðingu Gunnars 18. maí
Í tilefni þess að liðin voru 125 ár frá fæðingu Gunnars Gunnarssonar var efnt til
málþings í Norræna húsinu 18. maí. Yfirskrift þess var „Skáld á ekki samleið
með neinum…“. Opnunarerindið hélt Oskar Vistdal, norskur rithöfundur,
fræðimaður og þýðandi sem kynnti rannsóknir sínar á viðtökum á Gunnari í
Noregi og samskiptum hans við norska skáldbræður. Jón Yngvi Jóhannsson
bókmenntafræðingur fjallaði um skandivisma Gunnars í erindi sem hann kallaði
„Bandaríki Norðurlanda – Draumur Gunnars Gunnarssonar um nýtt
heimaland“. Áskell Másson tónskáld sagði frá glímu sinni við að semja
tónverkið „Söngvar um vorið“ sem er innblásið af Sonnettusveig Gunnars og
flutti Sigrún Hjálmtýsdóttir hluta verksins. Róbert Haraldsson, prófessor í
heimspeki, var með hugleiðingu um síðasta skáldverk Gunnars, Brimhendu.
Kristján Jóhann Jónsson, dr. phil og dósent í íslensku, talaði um heimsborgarana
tvo, Gunnar og Grím Thomsen. Þá fjallaði Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur um barnasögur Gunnars sem komu út um miðja síðustu öld og voru
m.a. myndskreyttar af sama teiknara í Bretlandi og sögur Enid Blyton.
Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Arni Haraldsson sýndi ljósmyndir frá dvöl sinni í Klaustrinu 2001.

Auður Bergsteinsdóttir sýndi bróderaða hnykla.

Ólöf Birna Blöndal sýndi kolateikningar.

Íris Lind og Aron Kalé sýndu Bubbann sem býr í okkur öllum.

Gallerí Klaustur %
Sýningar í gallerí Klaustri voru fimm þetta árið. Þetta litla sýningarrými sannaði ágæti sitt enn eitt árið með sýningum
sem vöktu athygli og færðu gestum örlitla innsýn í ýmsar listgreinar.
Sýnendur í gallerí Klaustri 2014
Aron Kalé og Íris Lind (teikningar og málverk)

Bubbi

10. maí - 20. júní

Aron og Íris voru með samsýningu sem hluta af listahátíðinni List án landamæra. Á henni reyndu þau að túlka bubbann
sem býr innra með okkur öllum og getur tekið á sig margar myndir.
Arni Haraldsson (ljósmyndir)

Litbrigði Fljótsins

27. júní - 18. júlí

Kanadísk-íslenski ljósmyndarinn Arni Haraldsson sýndi ljósmyndir af Lagarfljóti frá ýmsum sjónarhornum sem hann
tók í gestadvöl í Klaustrinu árið 2001.
Ólöf Birna Blöndal (kolateikningar)

Í grjótinu

19. júlí - 13. ágúst

Ólöf Birna, myndlistarkona á Egilsstöðum, sýndi tólf landslagsteikningar unnar með kolum á síðustu tveimur árum af
grjóti, stuðlabergi, fjöllum og steinamyndunum á Austurlandi og víðar.
Auður Bergsteinsdóttir (textíll - blönduð tækni)

Bróderaðir hnyklar

15. ágúst. - 10. sept.

Auður er kennari og myndlistarkona ættuð að austan en býr í Reykjavík. Bróderaðir hnyklar hennar eiga rætur að rekja
til handbróderaðs bolta frá fyrri hluta 20. aldar sem hún sá en tengjast einnig japanskri list.
Ólöf Björk Bragadóttir (vatnslitir og blönduð tækni)

Undralandið

12. sept. - 31. okt.

Lóa er starfandi myndlistarkona og -kennari á Egilsstöðum og hún sýndi litsterkar vatnslitamyndir.
Stofnun Gunnars Gunnarssonar
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Aðrir viðburðir
Auk framantalinna sýninga var eitt og annað á seyði á
Skriðuklaustri þetta árið. Hæst bar þó viðburð í tilefni þess
að 75 ár voru liðin frá byggingu Gunnarshúss. Efnt var til
samkomu sunnudaginn 22. júní til að minnast þess. Á henni
var afhjúpað upplýsingaskilti við húsið sem veitir helstu
upplýsingar um það á íslensku, ensku og þýsku. Gunnar
Björn Gunnarsson afhenti skrifborðsstól langafa síns til
varðveislu á Skriðuklaustri og opnuð var sölubúð með
ýmsum varningi sem framleiddur er sérstaklega fyrir þá
ferðamenn sem heimsækja Skriðuklaustur. Áshildur

Frá samkomu í tilefni 75 ára afmælis Gunnarshúss.

Haraldsdóttir lék á þverflautu fyrir gesti.
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Hillur fullar af nýjum varningi í krambúðinni
sem innréttuð var í hornherbergi efri hæðar.

Jón S. Einarsson smiður afhjúpaði skiltið með
aðstoð dóttur sinnar Margrétar Jónsdóttur.

Stóll Gunnars kominn á sinn gamla stað við
skrifborðið í skrifstofu skáldsins.

Lomber, hið gamla sagnaspil sem Gunnar mat mikils, er sem fyrr spilað á 3-4 vikna fresti yfir vetrarmánuðina. Þátttaka í
lombernum var góð á árinu og farið var í lomberslag við Húnvetninga í Eyjafirði í mars, venju samkvæmt. Þá var spilað
á Egilsstöðum inn á milli til að auðvelda spilurum lengra að þátttöku. Einnig var í samstarfi við lomberklúbbinn Tótus
blásið til Vetrarbrautarmóts í lomber þriðja sinni þann 8. nóvember á Dögum myrkurs.
Rithöfundalestin renndi í hlað á Skriðuklaustri laugardaginn 29. nóvember í venjubundnu samstarfsverkefni
Gunnarsstofnunar, Vopnfirðinga, Skaftfells á Seyðisfirði og Ungmennafélagsins Egils rauða á Norðfirði. Að þessu sinni
tóku þátt: Gyrðir Elíasson, Kristín Eiríksdóttir, Gísli Pálsson, Soffía Bjarnadóttir og Þórarinn Eldjárn. Auk þess lásu
austfirsku höfundarnir Kristian Guttesen, Stefán Bogi Sveinsson og Sigga Lára Sigurjónsdóttir úr verkum sínum.
Gunnarsstofnun hafði umsjón með skipulagningu og fjármálum verkefnisins sem naut styrkja frá Alcoa-Fjarðaáli,
Síldarvinnslunni, Flugfélagi Íslands og Bílaleigu Akureyrar auk bókaforlaganna.
Grýlugleði í byrjun aðventu er fastur viðburður sem ávallt nýtur mikilla vinsælda. Ekki var brugðið út af vananum og
sunnudaginn 30. nóvember mættu sagnálfar og gaulálfar auk þess sem hjónakornin birtust öllum til leiðinda og armæðu.
Vegna veðurs og ófærðar gekk illa að koma gaulálfum austur á land svo það var bara leyst heima fyrir.
Síðasti viðburður ársins á Skriðuklaustri átti að vera var, líkt og undangengin níu ár, upplestur á Aðventu á þriðja
sunnudegi í aðventu. En nú fór svo að í fyrsta sinn varð að fella lesturinn niður vegna óveðurs og ófærðar. Sagan var
engu að síður lesin að venju í Gunnarshúsi í Reykjavík hjá Rithöfundasambandi Íslands af Guðrúnu Ásmundsdóttur.
Einnig var hún lesin í Berlín í samvinnu við íslenska sendiráðið þar þann 7. desember af þýska leikaranum Matthias
Scherwenikas og í Moskvu þann 12. desember, líka í samstarfi við sendiráðið , af rússneska leikaranum Mikhail Pärnu.
Þá var Aðventa lesin á fleiri stöðum á Íslandi á aðventunni og í Osló svo vitað sé.
Aðsókn á viðburði á Skriðuklaustri var í góðu meðallagi árið 2014. Klausturreglufélagar voru sem fyrr duglegir að mæta
og taka með sér gesti.
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Hljómsveitin Valdimar kom og spilaði á Fljótsdalsdegi.

Tónleikar
Valdimar - á Fljótsdalsdegi

24. ágúst

Ýmsir viðburðir
Lomberkvöld á Skriðuklaustri

10. janúar

Lomberkvöld á Bókakaffi

31. janúar

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

21. febrúar

Ljóðalestur á konudaginn á Skriðuklaustri

23. febrúar

Lomberkvöld á Bókakaffi

21. mars

Ritlistarnámskeið á Skriðuklaustri

29. mars

Opnun á tréskurðarsýningu á Skriðuklaustri

30. mars

Lomberslagur við Húnvetninga í Eyjafirði

5. apríl

Píslarganga föstudaginn langa – frá Valþjófsstað í Klaustur

18. apríl

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

30. apríl

Opnun á sýningu Arons Kalé og Írisar Lindar í gallerí Klaustri

10. maí

Málþing í Norræna húsinu í tilefni 125 ára frá fæðingu Gunnars

18. maí

Afmælishátíð á Skriðuklaustri í tilefni 75 ára afmælis Gunnarshúss

22. júní

Opnun á sýningu Arna Haraldssonar í gallerí Klaustri

27. júní

Opnun á sýningu Ólafar Birnu Blöndal í gallerí Klaustri

19. júlí

Opnun á sýningu Auðar Bergsteinsdóttur í gallerí Klaustri

15. ágúst

Fljótsdalsdagur með tónleikum, Þristarleikum og guðþjónustu

24. ágúst

Opnun á sýningu Ólafar Bjarkar Bragadóttur í gallerí Klaustri

12. september

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

26. september

Lomberkvöld á Bókakaffi

17. október

Vetrarbrautarlombermót á Skriðuklaustri

8. nóvember

Lomberkvöld á Bókakaffi

28. nóvember

Rithöfundalestin á Klaustri

29. nóvember

Grýlugleði á Klaustri

30. nóvember

Aðventa lesin í Berlín á þýsku

7. desember

Lomberkvöld á Skriðuklaustri

12. desember

Aðventa lesin í Moskvu á rússnesku

12. desember

Aðventa lesin í Reykjavík hjá RSÍ á Dyngjuvegi 8

14. desember

Hér eru ekki taldir þeir viðburðir sem Klausturkaffi stendur fyrir, s.s. jólahlaðborð, sérstakir kvöldverðir, móttökur hópa
eða lokuð einkasamkvæmi. Þeir gestir nutu að sjálfsögðu þess að koma í hús skáldsins á Skriðuklaustri og læra aðeins
um sögu Gunnars og staðarins um leið og þeir gæddu sér á austfirskum krásum.
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Þjónustusamningar
Nýr þjónustusamningur við Fljótsdalshrepp var undirritaður í árslok 2014 sem gildir til ársloka 2017. Sem fyrr nær hann
til ákveðinnar þjónustu á sviði ferða- og menningarmála. Innan þessa samnings vinnur Gunnarsstofnun m.a. að
Hengifossverkefninu sem Fljótsdalshreppur hefur fengið styrki til frá Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Stofnunin sér
um að gera umsóknir og áfanga- og lokaskýrslur og vann stofnunin í október 2013 greinargerð um skipulag og
framtíðarsýn vegna Hengifoss sem var grunnurinn að því deiliskipulagi sem nú er í auglýsingaferli fyrir svæðið. Þá
stýrir Gunnarsstofnun tveimur klasaverkefnum í ferðaþjónustu á grundvelli þessa samnings sem nánar er getið um á
öðrum stað.

Samstarfsverkefni
Ferðamálin voru fyrirferðarmest í samstarfsverkefnum ársins. Ferðaklasi Upphéraðs, sem forstöðumaður hafði forgöngu
um að stofna 2011, endurnýjaði kynningarefni sitt með glæsilegum nýjum bæklingi og fleiri komu inn í samstarfið. Mikill
samhugur er í klasanum um að gera Upphérað að vinsælum áfangastað meðal ferðamanna þar sem vert er að dvelja í
nokkurra daga. Liður í því var að hefja vinnu við ítarlegan vef á slóðinni www.hengifoss.is
Vetrarferðaklasinn ÆSA tengist Upphéraðsklasanum en í honum eru einnig aðilar utan
svæðisins. Haldið var áfram að safna efni til að nota við kynningu og þróa þær vörur og
þjónustu sem í boði er yfir vetrartímann. ÆSA klasinn fékk úthlutað 4 m.kr. úr úr sjóðnum
Ísland allt árið í lok árs 2013 og var hluti þeirra nýttur í vinnu árið 2014 en hluti færður til
ársins 2015 sökum þess að miklar annir voru hjá öllum ferðaþjónustuaðilum og ekki tókst
að ljúka öllu sem til stóð.
Teknar voru upp viðræður um margmiðlunarverkefni við menningarmiðstöðina
Timespan í Norður Skotlandi og sérfræðinga frá St. Andrews háskólanum. Ekki tókst
að ljúka umsókn í evrópska samstarfssjóði en slíkt var undirbúið með það að
markmiði að sækja um styrk til að móta verkefnið árið 2015.
Samstarf var við Steinunni Kristjánsdóttur um skráningu á munaskrá
fornleifarannsóknarinnar í Sarp. Vann einn starfsmaður Gunnarsstofnunar að því
verkefni með styrk frá Fljótsdalshreppi hluta ársins. Töluvert er enn óskráð í Sarp af
gripum sem fundust og töpuðust rúm tvö ár af skráningum við uppfærslu á kerfinu árið 2013.
Í samstarfi við Félag ljóðaunnenda á Austurlandi o.fl. aðila tók Gunnarsstofnun þátt í að skipuleggja og framkvæma
helgarnámskeið í ritlist í lok mars. Forstöðumaður sá um að leiðbeina vegna ritunar smásagna. Um 20 manns tóku þátt.
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Útgáfa og
upplýsingagjöf
Hluti af þeim vörum sem framleiddar voru fyrir nýju minjagripaverslunina.

Útgáfa og minjagripir
Gunnarsstofnun gaf út sýningarskrár fyrir gallerí Klaustur líkt og vanalega og fréttabréfið Klausturpósturinn var sent
rafrænt til Klausturreglufélaga tvisvar sinnum á árinu. Vegna vaxandi minjagripasölu var ráðist í nokkra útgáfu.
Hönnuð voru og prentuð spil til að selja í búðinni og einnig nokkur póstkort með gömlum ljósmyndum frá
Skriðuklaustri. Búnir voru til seglar fyrir ísskápa með gömlum
ljósmyndum og þrykkt mynd af húsinu í kápu á minniskompum sem
einnig eru seldar. Jafnframt var prentað á penna og ýmiskonar
pappírsmiða til að merkja söluvarning.
Grafíski hönnuðurinn Örn Smári var fenginn til að búa til sölumerki
fyrir Skriðuklaustur og hannaði hann fallega útlitsteikningu af
húsinu sem nota má bæði til þrykkingar og prentunar. Var það
meðal annars þrykkt á stuttermaboli.
Heimasíða
Heimasíðu Skriðuklausturs var haldið við og settar inn nýjar fréttir og fleira á íslensku og ensku. Lítill vinna var samt
lögð í hana enda kominn tími á nýja síðu sem lagar sig að öllum tækjum. Facebook síðu Skriðuklausturs var haldið
lifandi og fjölgar þeim jafnt og þétt sem tengjast henni. Árið 2014 heimsótti heimasíðuna 9.027 notendur sem eru fleiri en
nokkru sinni áður. Síðuheimsóknir voru skráðar 29.586 sem er svipað og árið 2013. Meðaltími hvers notanda inni á
heimasíðunni var ein mínúta og fimmtíu sekúndur sem telst ágætt. Heimsóknir voru 11.518 og af þeim komu 6.010 frá
Íslandi sem er svipað og 2013, eða 52%. Bandaríkjamenn komu þar á eftir (13%), síðan Þjóðverjar (6%) og Bretar (3%).
76,45% heimsókna voru nýjar heimsóknir en að meðaltali var farið 25 sinnum á dag inn á www.skriduklaustur.is.
Almenn kynning
Kynningarefni sem unnið var árið 2013, kort með skemmtilegri skýringarteikningu af Skriðuklausturstorfunni, var notað
áfram og dreift á ferðamannastaði á Héraði. Treyst var á nýjan og glæsilegan bækling Upphéraðsklasans í frekari
dreifingu. Auglýst var í Safnabókinni, bæklingi Samtaka um söguferðaþjónustu, Around Iceland, á handteiknuðu
Íslandskorti og hjá Ferðaþjónustu bænda og í Vegahandbókinni. Aðalauglýsingamiðill fyrir Skriðuklaustur á Austurlandi
er Dagskráin sem gefin er út vikulega og fer inn á öll heimili og fyrirtæki auk þess að vera dreift á Reykjavíkurflugvöll
og fleiri staði. Í því riti eru alltaf birtar auglýsingar um viðburði. Klausturkaffi auglýsti staðinn einnig í
útvarpsauglýsingum.
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Höfundarréttarmál
Samkomulag erfingja um vistun höfundarréttarins hjá Gunnarsstofnun gildir til 2017. Unnið var eftir útgáfuáætlun svo
sem kostur var og hún uppfærð. Skrifað var undir samninga um nýja útgáfu á Aðventu á ítölsku með teikningum
Gunnars yngri og eftirmála Jóns Kalman hjá bókaforlaginu Iperboria en forstöðumaður og stjórnarformaður hittu
fulltrúa þess forlags í Frankfurt 2011. Monica Gram hjá dönsku umboðsskrifstofunni sem fer með málefni Gunnars
reyndi sitt besta til að koma honum að hjá enskum og frönsku forlögum en ekki náðust samningar.
Ekkert varð af vinnu við rafræna útgáfu á þeim verkum Gunnars sem ekki er talið líklegt að komi út á prenti að nýju.

Heimildasafn Gunnars Gunnarssonar
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn hefur síðustu ár varðveitt bókasafn Gunnars sem fjölskyldan afhenti
Árnastofnun á sínum tíma. Fyrir nokkrum árum urðu forsvarsmenn Gunnarsstofnunar og safnsins ásáttir um að rétt
væri að koma þessum bókum, sem verið hafa til sýnis á þjóðdeild Lbs-Hbs, austur í Skriðuklaustur og gera að hluta af
heimildasafni Gunnars. Í nóvember 2013 voru bækurnar sendar austur svo að þær eru komnar aftur í Gunnarshús. Var
annað gestaherbergið tekið undir bækurnar og notaðir bókaskápar sem áður voru undir tímaritum. Þar er nú hægt að sjá
flestar útgáfur af verkum Gunnars en restin af bókasafninu, mest skandinavískar bækur, er geymd uppi á háalofti.
Að öðru leyti hefur lítið breyst með heimildasafn skáldsins á árinu. Enn er nokkuð verk óunnið í að flokka, greina og
skanna þýskar og danskar úrklippur og eftir að færa þau gögn sem þegar hafa verið skráð yfir í gagnagrunna Lbs-Hbs.
Áform um að búa til venslaðan gagnagrunn sem bætir aðgengi að öllum gögnum um skáldið og verkum þess standa
samt óhögguð og hafa tæknimál hjá Lbs-Hbs þróast það mikið að samsetning hans er orðin raunhæf.

Erlend samskipti
Gunnarsstofnun var í samskiptum við erlend bókaforlög og þýðendur á árinu vegna höfundarréttar. Þá var mörgum
erlendum fyrirspurnum svarað um gestaíbúðina. Önnur erlend samskipti voru við skoska samstarfsaðila vegna
fyrirhugaðs margmiðlunarverkefnis sem tengist miðlun á minjasvæði. Engar utanlandsferðir voru farnar vegna erlendra
samskipta á árinu á vegum stofnunarinnar.
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Gestaíbúðin Klaustrið
Umsóknir um Klaustrið fyrir árið 2014 voru 44 og þar af ellefu frá Íslendingum. Árið bókaðist vel og var öllum vikum
úthlutað. Óvenjumikil forföll urðu hins vegar á árinu og mynduðust skörð sem erfitt reyndist að fylla, bæði í upphafi árs
og seinnihluta þess. Samtals voru ónýttir dagar í Klaustrinu því óvanalega margir eða um 16 vikur líkt og árið á undan,
fyrst og fremst yfir háveturinn.
Gestir Klaustursins þurftu ekki að greiða fyrir íbúðina og var séð fyrir ferðum til og frá Egilsstöðum eftir þörfum. Alls
gistu 12 einstaklingar auk samstarfsmanna í Klaustrinu og unnu að verkefnum sínum árið 2014. Þá gistu fimm til
viðbótar um skemmri tíma í íbúð eða gestaherbergjum.

Gestir Klaustursins og gestaherbergja 2014
Anna Kristjánsdóttir

Ísland

Fræðikona

Björg Magnúsdóttir

Ísland

Rithöfundur

Rúnar Sigþórsson

Ísland

Fræðimaður

Rúnar Helgi Vignisson

Ísland

Þýðandi

Áshildur Haraldsdóttir

Ísland

Tónlistarkona

Sigmar Þormar

Ísland

Fræðimaður

Hjörleifur Guttormsson

Ísland

Fræðimaður

Ottó Geir Borg

Ísland

Handritshöfundur

Börkur Gunnarsson

Ísland

Rithöfundur

Arni Haraldsson

Kanada

Ljósmyndari

Iris Hutegger

Sviss

Myndlistarkona

Tasha Doremus

BNA

Rithöfundur

Auk þess gistu eftirtaldir nokkrar nætur í gestaherbergjum eða í íbúð vegna styttri verkefna:
Katariina Vuorinen

Finnland

Ljóðskáld

Marko Niemi

Finnland

Ljóðskáld

Arna Björg Bjarnadóttir

Ísland

Starfsmaður

Friðrik Þór Friðriksson

Ísland

Kvikmyndagerðarmaður

Hjörtur Pálsson

Ísland

Skáld og þýðandi

%
%

%

Endurgerð Árnastofnunar af Margrétar sögu
handritinu er varðveitt á Skriðuklaustri.

Heyskapurinn á þaki Gunnarshús vekur ætíð
mikla athygli.

Á miðvikudögum vor og haust er færeyska
fánanum flaggað með þeim íslenska.
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Endurbætur, viðhald og lóðarframkvæmdir
Gunnarsstofnun fékk styrk úr Húsafriðunarsjóði til lítilsháttar endurbóta á ytra byrði Gunnarshúss í tilefni 75 ára
afmælis hússins. Lögð var áhersla á að laga steypuskemmdir á veggjum og blómakerjum við aðalinngang, hreinsa upp
og bera á útihurðir og nokkrar gluggakarma. Var þeim framkvæmdum lokið fyrir afmælishátíðina 22. júní.
Aðrar framkvæmdir sem ráðist var í voru innandyra. Fyrir löngu hafði verið gert ráð fyrir að nýta gamla mótorgeymslu
undir stiga sem eldtrausta geymslu í skrifstofuenda á neðri hæð. Á árinu var farið samhliða í að koma fyrir eldtraustri
hurð á þeirri geymslu og að stækka hurðargat og laga nærliggjandi
baðherbergi til brúks fyrir fólk í hjólastólum. Einnig voru sett upp
handriði við tröppur milli hæða þannig að gestir hafi stuðning til
beggja handa. Þessar framkvæmdir voru á úrbótalista frá fyrirtækinu
Gott aðgengi sem vottar aðgengi á ferðamannastöðum og bættu þau
stöðu Gunnarshúss töluvert. Hluti af þessum úrbótum á aðgengi var
fjármagnaður með styrk úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða en
einnig lagði mennta- og menningar-málaráðuneytið til fjármagn í
árslok til að mæta kostnaðinum.
Önnur stór framkvæmd innandyra var að smíða og setja upp

Snyrting fyrir fatlaða og með skiptiaðstöðu.

innréttingar fyrir litla krambúð eða minjagripaverslun í hornherbergi á
efri hæð þar sem gengið er milli hæða. Leikmyndasmiðurinn Hilmar P. Jóhannesson var ráðinn í verkið og stýrði Arna
Björg Bjarnadóttir verkefnisstjóri hjá Gunnarsstofnun því. Endurnýtt voru gömul gólfborð og gamla hurðin frá
mótorgeymslunni fékk nýtt hlutverk. Þannig var herbergið innréttað með hillum sem minna á gamlan tíma. Krambúðin
var síðan opnuð á afmælishátíðinni í júní og mæltist vel fyrir.
Utandyra og á lóð var aðeins haldið í horfinu með hefðbundnum slætti og sumarblómum. Ekki náðist að leggja
yfirborðslag á malarpúðann sem settur var veturinn á undan fyrir fyrirhugaðan hjólastólastíg niður á útsýnispall við
minjasvæði. Framkvæmdum við það var því frestað til vors 2015.

%
%

Veggurinn endurhlaðni nýmálaður og þægilegur fyrir gesti að tylla sér á.

Frístandandi veggur sem var orðinn illa farinn og þurfti að endurbyggja.
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Félagsaðild Gunnarsstofnunar o.fl.
Gunnarsstofnun er aðili að Samtökum um söguferðaþjónustu (SSF). Forstöðumaður situr
sem gjaldkeri í stjórn samtakanna og stýrði árið 2014 starfi vinnuhóps hjá SSF sem mótaði
markaðs- og kynningaráætlun fyrir samtökin. Ætlunin er að á næstu árum verði SSF að
samtökum allrar söguferðaþjónustu í landinu, hvort sem hún varðar miðaldir, síðari aldir
eða samtímann. Markmiðið er að skapa þessari tegund ferðaþjónustu sameiginlegt afl til
að ná betur eyrum ráðamanna og komast að borðinu við stefnumótun og
markaðssetningu í ferðaþjónustu. Samtökin hafa verið með samning við ráðuneyti
ferðamála síðustu árin.
Forstöðumaður Gunnarsstofnunar aðstoðaði nokkra þáttagerðarmenn vegna vinnslu
sjónvarpsefnis út af Lagarfljótsorminum. Hann gegnir enn formennsku í Ormsskríninu,
félagi áhugamanna um arfleifð þessarar lifandi goðsagnar sem þó starfar lítið.
Gunnarsstofnun á hagsmunaaðild að Austurbrú gegnum samstarfssamning við
stoðstofnuninar. Frá ársfundi í maí 2013 hefur forstöðumaður setið í starfsháttanefnd
stofnunarinnar og gegnt þar formennsku. Árið 2014 tókst starfsháttanefnd á við það
hlutverk sem henni var falið ársfundi í maí, að endurskoða og endurskipuleggja
starfsemi stofnunarinnar sem ekki var að ganga sem skyldi. Leiddi forstöðumaður þá
vinnu og voru breytingarnar samþykktar á framhaldsársfundi í september.
Forstöðumaður situr enn í svæðisráði Austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir hönd
ferðaþjónustu á Austurlandi og hefur gert frá stofnun þjóðgarðsins.
Gunnarsstofnun steig það skref á árinu að fá vottun Ferðamálastofu og getur nú flaggað
merki Vakans. Það þýðir að Skriðuklaustur uppfyllir ákveðnar reglur og fullnægir þeim
kröfum sem gerðar eru til aðila í Vakanum. Skriðuklaustur varð fyrst staða á landinu til
að fá vottun út á sértæk viðmið fyrir sögu- og menningarferðaþjónustu. Sú vinna sem
lögð var í til að ljúka vottunarferlinu var afar gagnleg. Ásamt forstöðumanni kom Arna
Björg verkefnisstjóri að þeirri vinnu.

%
%

Ruslatunnur við bílastæði fyrir gesti til að flokka sorp sitt.

Hreindýr að spóka sig nærri minjasvæðinu á Skriðuklaustri.
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Hugleiðing forstöðumanns
Fimmtán sumur hefur Skriðuklaustur nú verið opið sem
menningarsetur í minningu Gunnars skálds. Miklar
breytingar hafa orðið á staðnum þessi fimmtán ár og
endurreisn staðarins gengið eftir áætlun að mestu leyti.
Aðdráttarafl staðarins hefur vaxið með tilkomu
Snæfellsstofu og klausturminja og æ fleiri ferðamenn
leggja leið sína í Fljótsdalinn. Þeim fylgja vaxandi
sértekjur en þó ekki í fullu samræmi við fjölgun. Það er
veruleiki sem flestir sögustaðir þurfa að glíma við, að
Ljósmynd: Gunnar V. Andrésson.

mikilli aðsókn ferðamanna fylgir ekki alltaf hlutfallslega
jafnmikil tekjuaukning. Þó að Austurlandi hafi farið varhluta af 25-30% fjölgun

ferðamanna sem verið hefur síðustu ár á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi er ljóst að þunginn er að aukast.
Skriðuklaustur er einn af kjarnastöðunum í ferðaþjónustu á Austurlandi með 30-40 þús. gesti á ári. Búast má við að sá
fjöldi eigi eftir að tvöfaldast á næstu fimm árum, varlega áætlað. Gunnarsstofnun hefur reynt eftir megni að búa sig
undir að taka á móti fleiri gestum eins og sést í 10 ára stefnuskjali stofnunarinnar. En fjárskortur hamlar mörgum
verkefnum. Þó tókst á árinu að koma upp verslun fyrir bækur og minjagripi sem er liður í að auka sértekjur. Sömuleiðis
var aðstaða fyrir fatlaða bætt á staðnum. En betur má ef duga skal.
Skriðuklaustur er í eigu íslenska ríkisins, þ.m.t. Gunnarshús og minjasvæðið. Á fyrstu árum Gunnarsstofnunar fór mikil
orka og mikill tími í að afla fjár til endurbóta á húsum og umhverfi. Nú er svo komið að meira en áratugur er liðinn frá
flestum þessara endurbóta og því kominn tími á viðhald. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur eftir mætti reynt
að leggja Gunnarsstofnun til lítilsháttar framlög á móti kostnaði við óhjákvæmilegt viðhald hin síðari ár. En við slíkt
verður ekki búið lengur enda rekstrarframlög til sjálfseignarstofnunarinnar af skornum skammti og viðhald og
nauðsynlegar framkvæmdir ein meginástæða þess að höfuðstóll stofnunarinnar er neikvæður. Skriðuklaustur er einn af
þeim ferðamannastöðum sem ríkið á og verður að sjá sóma sinn í að leggja fé til svo að hægt sé að taka á móti vaxandi
ferðamannastraumi. Árið 2014 leið án þess að tækist að koma húsakosti staðarins inn til Ríkiseigna. Þar strandaði á því
að ríkisframlagið til Skriðuklaustur verður að aukast til að mæta leigugreiðslum vegna bygginganna. Hvert ár sem líður
án þess að þau mál séu leidd til lykta eykur líkur á meiriháttar fjárfrekum viðgerðum í stað hefðbundins viðhalds.
Sumarið 2014 voru liðin 75 ár frá byggingu Gunnarshúss og hefði það átt að vera hvati til þess að koma húsinu í öruggt
viðhald. Árið 2014 voru einnig liðin 125 ár frá fæðingu Gunnars skálds og var þess minnst með málþingi í Norræna
húsinu þar sem dregnir voru fram þættir í verkum og lífi Gunnars sem lítill gaumur hefur verið gefinn áður. Kom þar
glöggt fram að rannsóknarefnin eru óþrjótandi hvað Gunnar varðar og nóg að skoða fyrir fræðimenn framtíðarinnar.
Gunnarsstofnun hefur fyrir löngu slitið barnsskónum og sannað sig sem margháttuð menningarstofnun. Það hefur tekist
þrátt fyrir að fjárframlög ríkisins til reksturs og framkvæma hafi engan veginn fylgt verðlagsþróun. Árið 2008 fékk
stofnunin 17,7 m.kr. rekstrarframlag á fjárlögum en árið 2014 var framlagið 18,2 m.kr. Vísitala neysluverðs hefur á sama
tíma hækkað um 48% sem þýðir að ef framlagið 2008 hefði haldið í við verðlagsþróun þá hefði það átt að nema rúmum
26 m.kr. árið 2014. Stofnunin tók þar að auki á sig skerðingu á framlögum árin 2009-2011 og situr fyrir vikið uppi með
neikvæðan höfuðstól þar sem ekki var hægt að skera niður í rekstri og framkvæmdum til samræmis við lækkuð framlög.
Vonandi verður hægt að leysa stofnunina frá þeim vanda á komandi misserum og halda áfram að vinna samkvæmt
metnaðarfullri stefnu að vexti og viðgangi starfseminnar á Skriðuklaustri og víðar.
Skriðuklaustri 30. júní 2015
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