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Ágrip
Árið 2011 var fjórða starfsár Gunnarsstofnunar sem sjálfseignarstofnunar en tólfta árið frá því opnað var á Skriðuklaustri 
í júní 2000. Starfsemin markaðist af tvennu, annars vegar af margvíslegum frágangi og framkvæmdum við lóð og 
byggingar á Skriðuklaustri og hins vegar af bókamessunni í Frankfurt og áherslu á Gunnar og verk hans. Nokkur 
niðurskurður setti svip sinn á fjölda menningarviðburða og voru tónleikar og erindi færri en venjulega. Samt var efnt til 
margra viðburða eins og fram kemur í greinargerðinni en fjöldi þeirra sem heimsóttu Skriðuklaustur var heldur minni en 
hin síðustu ár þó að áætlað sé að 15-20 þús. manns hafi komið á staðinn. Færri keyptu aðgang að safninu og leiðsögn um 
fornleifasvæði en áður. Vettvangsrannsókn lauk á klausturrústum og var gengið frá yfirborði minjasvæðisins á 
haustdögum. Lokið var við að breyta og bæta aðgengi að veitingastofu samhliða endurbótum á svölum Gunnarshúss og 
ný glerstofa undir svölunum var fullkláruð fyrir sumarið.

Með tilkomu Snæfellsstofu sem var opnuð 2010 var stigið stórt skref í að efla Skriðuklaustur sem kjarnastað fyrir 
ferðamenn á Austurlandi. Á árinu voru byggingarnar tvær tengdar betur með göngustíg og brú ásamt þrautabraut fyrir 
börnin. Þá var lokið við að vinna heildarskipulag fyrir lóð Gunnarsstofnunar og ný heimasíða fór í loftið.

Sýningar ársins vöktu athygli. Um páskana var hannyrðasýning sem fékk mikið umtal og á Dögum myrkurs var 
mögnuð ljósmyndasýning innblásin af Aðventu Gunnars. Ferð fulltrúa stofnunarinnar til Frankfurt á bókamessuna 
víðfrægu skilaði góðum árangri og bjartsýni ríkir um að erlendar útgáfur á verkum Gunnars verði fleiri á næstu árum. 
Þá kom út í nóvember viðamikil ævisaga Jóns Yngva Jóhannssonar sem hann hefur unnið að síðustu fimm ár og um leið 
ný kiljuútgáfa á Fjallkirkjunni í þýðingu Halldórs Laxness og með teikningum Gunnars yngri.

Starfsmenn Gunnarsstofnunar árið 2011 voru:

Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður í fullu starfi með starfsstöð á Skriðuklaustri.
Signý Ormarsdóttir menningarfulltrúi í fullu starfi með starfsstöð á Egilsstöðum.
Ólöf Sæunn Valgarðsdóttir vann rúma fjóra mánuði við gestamóttöku.
Egill Gunnarsson vann tæpa þrjá mánuði við gestamóttöku.
Aldís Fjóla Borgfjörð Ásgeirsdóttir vann þrjá mánuði við gestamóttöku og Grýluverkefni.
Magnhildur Björnsdóttir vann þrjá mánuði við að skanna úrklippur.
Bjarghildur Arndísardóttir vann í rúman mánuð við gerð heimasíðu.

Stjórn Gunnarsstofnunar hélt fjóra fundi á árinu. Stofnaðilar tilnefndu á árinu stjórnarmenn til næstu þriggja ára og var 
gengið frá nýrri stjórnskipan á fundi í desember. Í stjórninni sitja:

Gunnar Björn Gunnarsson kjörinn formaður, tilnefndur af menntamálaráðuneyti
" Varamaður hans: Gunnar Martin Úlfsson.
Margrét Jónsdóttir tilnefnd af Háskóla Íslands 
" Varamaður hennar: Hjalti Hugason.
Sigríður Sigmundsdóttir kjörinn varaformaður, tilnefnd af Þróununarfélagi Austurlands
" Varamaður hennar: Hafliði H. Hafliðason. (f.h. árs var Enok Jóhannsson varamaður)
Davíð Stefánsson tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands (f.h. árs var Andri Snær Magnason aðalmaður)
" Varamaður hans: Oddný Eir Ævarsdóttir. (f.h. árs var Davíð Stefánsson varamaður)
Vésteinn Ólason tilnefndur af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
" Varamaður hans: Svanhildur Óskarsdóttir.

Rekstrarlega var árið mjög þungt. Framlag til stofnunarinnar á fjárlögum lækkaði milli ára og nam rekstrarframlag 
ríkisins 15,3 m.kr. Við það bættust síðan 2 m.kr. sem ráðuneytið lagði til vegna framkvæmda en þær kostuðu umtalsvert 
meira. Aðrar tekjur teljast sértekjur og námu rúmum 25 m.kr.
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Voces Thules syngja á klausturrústum Pétur Ben og félagar á Fljótsdalsdegi Forstöðumaður á bókamessunni í Frankfurt.

Almennt um starfsemina
Starfsemi Gunnarsstofnunar á Skriðuklaustri árið 2011 var með líku sniði og síðustu ár þó að sýningum og viðburðum 
hafi fækkað lítillega vegna niðurskurðar. Áhersla var lögð á að halda vel utan um fasta árlega viðburði sem orðin er hefð 
fyrir og tókst að fá góða aðsókn á þá.

Gestir yfir sumarmánuðina voru færri en í eðlilegu árferði sökum mikillar kuldatíðar auk þess sem eldsneytisverð var 
hátt sem saman leiddi til lítilla heimsókna höfuðborgarbúa austur á land. Áætlað er að gestir staðarins hafi þó verið hátt í 
15.000 og um helmingurinn erlendir ferðamenn. Lægra hlutfall greiddi aðgang að safninu en síðustu ár eða u.þ.b. 
þriðjungur. Gjaldskrá var breytt árið 2010 sem þýðir að fullt gjald fyrir fullorðna, þ.e. 17 ára og eldri er 700 kr. Yngri en 
það fá frítt og öryrkjar og aldraðir greiða 350 kr. Afsláttur hópa eykst samfara fjölda. Sú nýbreytni sem tekin var upp 
2010 að rukka sérstaklega fyrir leiðsögn um fornleifasvæðið var viðhaldið. Aðeins þurfti að bæta við 100 kr. við aðgang 
að safninu en stök leiðsögn kostaði 300 kr. Til að koma til móts við fólk giltu aðgöngumiðar í tvo daga til að gefa fólki 
kost á að koma aftur. Lítil aðsókn var í fornleifaleiðsögnina sem fram að þessu hefur verið veitt án endurgjalds.

Opið var tíu daga um helgar og páska á tímabilinu febrúar til maí. Aðsókn á þessu tímabili var betri en á síðasta ári en 
samt fremur léleg. Sumaropnun hófst síðan 1. maí að venju og til 18. september var opið alla daga vikunnar. Auk þess 
var opið síðustu helgina í september. Fyrstu fjórar vikurnar og síðustu þrjár var opnunartíminn styttri, frá kl. 12-17 en 
yfir sumarið, júní-ágúst, kl. 10-18. Ekkert var opið um helgar í október þetta árið en á Dögum myrkurs í nóvember var 
opið tvær helgar. Hefðbundnir viðburðir voru síðan á jólaföstunni: lestur rithöfunda, Grýlugleði og Aðventulestur auk 
jólahlaðborða hjá Klausturkaffi. Alls var opið á Skriðuklaustri rúma 150 daga af árinu auk þess sem opnað var vegna 
viðburða eða heimsókna utan hefðbundinnar opnunar nokkra daga, s.s. á lomberkvöldum.

Sumarstarfsmenn í gestamóttöku voru þrír og skiptu með sér vöktum ásamt forstöðumanni sem einnig stóð vaktir að 
hluta. Starfsmenn gengu í ýmis verk utan þess að taka á móti gestum. Má þar nefna alla garðvinnu í kringum húsið svo 
sem slátt, umhirðu blómabeða, vökvun og slátt á þaki og öll þrif innandyra. Sá fyrsti byrjaði í maí og hinir um 
mánaðamótin maí júní. Tekið var á móti tveimur hópum sjálfboðaliða frá SEEDS á vordögum til að laga kringum húsið 
og fara í fleiri útiframkvæmdir en kalt veður og snjór hamlaði verkum. Líkt og árið á undan var fenginn verktaka til að 
slá flatir við Gunnarshús og stærra svæði yfir aðalsprettutímann.

Þetta var tólfta 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. 

Klausturreglan var stofnuð fyrir fastagesti 2001 og aðra sem vilja styðja við starfsemi Gunnarsstofnunar. Fjöldi 
reglufélaga hélst óbreyttur á árinu þó að nokkrir nýir hafi bæst við í stað þeirra sem sögðu sig úr henni. Til hennar teljast 
nú tæplega 120 manns sem greiða fyrir almennan aðgang með árgjaldi (3.000 kr. fyrir hjónin) og fá 50% afslátt á viðburði 
á vegum stofnunarinnar ásamt 10% afslætti hjá Klausturkaffi.
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Stærri sýningar
Harðangur og Skriðuklaustur – sýning í stássstofu – 17. apríl - 10. maí 

Á sýningunni voru ýmsar hannyrðir sem Katý (Katrín Jóhannesdóttir) 
kennari við Handverks- og hússtjórnarskólann á Hallormsstað hefur 
dundað sér við á síðkvöldum í Hallormsstaðaskógi og á námsárunum í 
Danmörku. Það sem fyrir augu ber var m.a. hin ýmsu útsaumsspor, 
hekl, orkering, vefnaður, harðangurssaumur,  hand- og vélprjón og lítið 
eitt af hinu og þessu. Sýningin var opin um páskana og fram í miðjan 
maí. Hana sóttu um 500 manns.

Gunnar skáld – 18. maí - 25. september

Meginsýning sumarsins var helguð Gunnari skáldi. Nýttir voru 
sýningarborðar frá sýningu um Gunnar og Danmörku sem sett var upp 
2007. En jafnframt var farið í að endurnýja spjöldin um Gunnar í 
skrifstofu skáldsins sem eru eftir sem áður á fimm tungumálum. Þá var 
komið fyrir skjá í skrifstofunni þar sem sýnd voru brot úr Sögu 
Borgarættinnar og fleira efni. Einnig var komið fyrir tölvu með aðgangi 
að Íslendingabók og sett upp sýningarborð með nokkrum völdum 
munum úr eigu Gunnars. Svefnherbergið var auk þess endurskipulagt 
að vissu leyti. Skápahurðir voru málaðar hvítar og búinn til 
sýningarskápur fyrir kjólföt Gunnars úr öðrum stærri skápnum. Mæltust þessar litlu breytingar vel fyrir og voru þær 
heilmikil andlitslyfting fyrir þessi tvö rými.

Haldið var þeirri skipan á göngum hússins sem komið var á fyrir sumarið 2010 að nýta þar upplýsingaspjöld á íslensku 
og ensku sem segja frá byggingu hússins og verkum Gunnars. Líkan að 
stóru byggingaráformunum er við aðalinngang ásamt teikningum.

Klaustrið að Skriðu – heilsárssýning#

Í Franziscuherbergi var að venju sýning um klaustrið og 
fornleifarannsóknina. Að þessu sinni voru sýnd bein og höfuðkúpur 
sem báru skýr merki ýmissa sjúkdóma og gerð grein fyrir þeim. 
Veggspjöld af stóru Klaustursýningunni 2005 voru nýtt áfram ásamt 
spjöldum með nýrri upplýsingum er vörðuðu sýningargripina. Settur 
var upp á vegg skjár til að sýna gamla myndbandið um rannsóknina og 
eins og áður var hægt að skoða öskusýni. Maríulíkneskið fékk veglegri 
sess í glugga herbergisins og í vaskaskotið var sett víðsjá og ýmiskonar 
skordýra og fræsýni til skoðunar fyrir áhugasama. Allir helstu gripir 
rannsóknarinnar sem voru árið áður á sýningu í Þjóðminjasafni voru í 
sumar hafðir til sýnis í Minjasafninu á Egilsstöðum.
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Aðventa á Fjöllum – ljósmyndir á Dögum myrkurs

Á Dögum myrkurs var sett upp vönduð 
ljósmyndasýning sem heitir Aðventa á Fjöllum með 
myndum Sigurjóns Péturssonar sem teknar voru á 
söguslóðum Aðventu á Mývatnsöræfum síðasta 
vetur.  Sýningin var bæði í stássstofu og skrifstofu 
og hana sáu hátt í 500 manns sem sóttu viðburði og 
jólahlaðborð. Menningarráð Austurlands styrkti 
verkefnið og Þjóðminjasafn Íslands kom einnig að 
því enda liggur fyrir að sýningin verður sett upp í 
Þjóðminjasafninu í apríl á næsta ári. Þá verður þetta 
aðventusýning á Akureyri fyrir jólin 2012. Á döfinni 
er að gefa út ljósmyndabók með myndunum og 
tilheyrandi tilvitnunum í Aðventu Gunnars.

Gallerí Klaustur
Sýningar í gallerí Klaustri voru sex þetta árið og stóðu yfirleitt í einn mánuð. Þær voru að venju 
fjölbreyttar og þó óvenju bókmenntatengdar. Að þessu sinni voru engar sýningar listamanna sem 

dvöldu eða höfðu dvalið nýlega í Klaustrinu. Þetta litla sýningarrými sannaði ágæti sitt enn eitt árið með sýningum sem 
vöktu athygli og færðu gestum örlitla innsýn í samtímalist.

Sýnendur í gallerí Klaustri 2011:

Sigrún Björgvinsdóttir (verk úr þæfðri ull)" " " " 17. apríl - 15. maí
Sigrún sýndi nokkur af sínum einstæðu verkum úr þæfðri ull sem eru innblásin af íslenskri náttúru, m.a. eldgosum og 
ísjökum.

Sveinbjörg Hallgrímsdóttir (grafíkverk)" " " " 2. - 29. júní
Sveinbjörg sýndi grafíkverk sem voru unnin í tengslum við myndskreytingu á bókinni Hrafna-Flóki eftir norsku 
skáldkonuna Sylvien Vatle.

Guðjón Bragi Stefánsson og Edda Rós Jónsdóttir (teiknimynd)" " 1. - 27. júlí
Guðjón Bragi og Edda sýndu The Night Cap, teiknimynd unna upp úr íslensku þjóðsögunni Draugshúfan. Myndin er án 
tals til þess að brjóta niður tungumálamúra. Notaðar eru teikningar, tölvugrafík, ljósmyndir og myndbandsklippur til að 
skapa heim verksins.

Kjartan Hallur Grétarsson (pennateikningar)"" " " 1. - 24. ágúst
Þungamiðja sýningar Kjartans Halls voru pennateikningar úr bókinni Svar við bréfi Helgu eftir Bergsvein Birgisson sem 
kom út 2010. Auk þess sýndi hann nokkrar eldri myndir.

Skarphéðinn Þráinsson (ljósmyndir)"" " "          " 27. ágúst - 25. sept.
Skarphéðinn sýndi landslagsmyndir en hann hefur frá bernsku haft mikinn áhuga á veiðimennsku og ferðalögum um 
náttúru Íslands. Myndirnar voru flestar teknar á þessu ári á Austurlandi af þekktum náttúruperlum.

Þóra Hrönn Njálsdóttir (ljósmyndir)"" " " " 5. nóv. - 11. des.
Sýning Þóru Hrannar kallaðist Ferðalangar á Fjöllum og á henni voru ljósmyndir af nöfnum nokkurra þeirra Íslendinga 
sem timburþilið í Sæluhúsinu við Jökulsá geymir sem gestabók ferðalanga síðustu 120 árin. Á sýningunni voru einnig 
upplýsingar um einstaklinga teknar saman af Gunnlaugi Haraldssyni.
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Aðrir viðburðir
Auk framantalinna sýninga hefur margt annað verið á seyði á Skriðuklaustri þetta árið þó að viðburðum hafi aðeins 
fækkað á staðnum milli ára. Stofnunin stóð hins vegar fyrir tveimur viðburðum í Reykjavík og einum í Danmörku, 
Noregi og Þýskalandi í samstarfi við aðra.

Hið gamla sagnaspil sem Gunnar mat mikils, lomber, er sem fyrr spilað á 3-4 vikna fresti yfir vetrarmánuðina. Þátttaka í 
lombernum var góð á árinu og náðist að fara í lomberslag við Húnvetninga í Eyjafirði í byrjun mars eins og venja er. Þá 
hefur verið spilað á Egilsstöðum inn á milli til að auðvelda eldri borgurum að taka þátt. 

Fáir tónleikar voru haldnir á árinu enda hefur aðsókn á þá ætíð verið fremur slök. Þess vegna var ákveðið að einbeita sér 
að tónleikum á Fljótsdalsdegi Ormsteitis og setja meira fjármagn í þá. Aðsókn brást heldur ekki fremur en fyrri daginn 
og mættu mörg hundruð manns til að hlýða á þrennskonar tónlistarflutning og taka síðan þátt í óhefðbundnu 
íþróttamóti. Veðrið var með besta móti og fór vel um fólk í sólinni sem annars lét lítið sjá sig í Fljótsdalnum í sumar. Talið 
er að yfir 400 manns hafi verið á Skriðuklaustri þennan dag. Dagskránni lauk með guðþjónustu beggja siða á rústum 
Skriðuklausturs hins forna eins og undanfarin tvö ár og að þessu sinni tók sönghópurinn Voces Thules þátt í henni.

Rithöfundalestin renndi í hlað á Skriðuklaustri laugardaginn 26. nóvember í venjubundnu samstarfsverkefni 
Gunnarsstofnunar, Vopnfirðinga og Skaftfells á Seyðisfirði. Að þessu sinni tóku þátt Hallgrímur Helgason, Jón Yngvi 
Jóhannsson, Ragna Sigurðardóttir og Vigdís Grímsdóttir. Gunnarsstofnun hafði umsjón með skipulagningu og 
fjármálum verkefnisins.

Aðventa lesin í Berlín Hjörtur Pálsson les Aðventu á Skriðuklaustri Hallgrímur Helgason við upplestur

Grýlugleði í byrjun aðventu er fastur viðburður sem ávallt nýtur mikilla vinsælda. Ekki var brugðið út af vananum þetta 
árið og mættu sagnálfar og gaulálfar auk þess sem hjónakornin birtust öllum til leiðinda og armæðu. Fyrir þessa 
Grýlugleði gaf Gunnarsstofnun út litabók um Grýlu með verðlaunateikningum úr samkeppni meðal 6. og 7. bekkingar á 
Austurlandi sem haldin var á síðasta ári. Gunnarsstofnun var þetta árið með styrk frá Menningarráði til að efna til 
hliðarverkefna við Grýlugleðina eins og útgáfu á austfirskum grýlukvæðum sem getið er annars staðar.

Síðasti viðburður ársins var líkt og undangengin sex ár upplestur á Aðventu á þriðja sunnudegi í aðventu. Sagan er lesin 
í heild sinni og opið hús fyrir þá sem vilja koma og njóta lestrarins og kyrrðarinnar. Að þessu sinni var Aðventa lesin á 
fjórum stöðum samtímis í samstarfi við Rithöfundasamband Íslands, sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn, Íslendinga í 
Ósló og fleiri. Sagan öll var lesin á Skriðuklaustri, á Dyngjuvegi 8, í Jónshúsi og hluti sögunnar var lesin á skemmtun í 
Ósló. Á Skriðuklaustri las Hjörtur Pálsson söguna en hann er einnig lesari Aðventu í Útvarpinu fyrir jólin. Þá var efnt til 
samstarfs við sendiráðið í Berlín og Sögueyjuna um lestur á Aðventu á þýsku og sóttu þann viðburð hátt í 200 manns 
þann 3. desember. Gert er ráð fyrir sá lestur verði einnig árlegur héðan í frá.

Aðsókn á viðburði á Skriðuklaustri hefur verið í meðallagi en þó í við lakari en fyrir nokkrum árum. Það er tilfinning 
forstöðumanns að hátt eldsneytisverð og efnahagsástand sé farið að segja til sín. Sá kjarni sem sækir yfirleitt viðburði og 
opnanir og er skráður í Klausturregluna hefur jafnvel lítið látið sjá sig en greiðir samt árgjöld sín.

S t o f n u n  G u n n a r s  G u n n a r s s o n a r"Á r s s ký r s l a  2 0 11

5



Tónleikar

Voces Thules" " " "
Tónleikar Fljótsdalsdegi" " 21. ágúst
Þórarinssynir" " " "
Tónleikar Fljótsdalsdegi" " 21. ágúst
Pétur Ben. & co" " " "
Tónleikar Fljótsdalsdegi" " 21. ágúst

Ýmsir viðburðir

Lomberkvöld á Bókakaffi                  " " " " 11. febrúar
Ljóðkonudagur - ljóðskáld lásu um konur og fyrir konur           " " " 20. febrúar
Lomberslagur í Eyjafirði                    " " " " 12. mars
Lomberkvöld á Klaustri                     " " " " 9. apríl
Opnun á sýningu Sigrúnar Björgvinsdóttur í gallerí Klaustri " " " 17. apríl
Opnun á sýningu Katrínar Jóhannesdóttur " " " " 17. apríl 
Píslarganga föstudaginn langa – frá Valþjófsstað í Klaustur" " " 22. apríl
Lomberkvöld á Bókakaffi" " " " 29. apríl
Opnun á sýningu Sveinbjargar Hallgrímsdóttur í gallerí Klaustri " " 2. júní
Opnun á sýningu Guðjóns Braga og Eddu í gallerí Klaustri"  "   " 1. júlí
Opnun á sýningu Kjartans Halls í gallerí Klaustri" " " " 1. ágúst
Fljótsdalsdagur m. hefðbundinni dagskrá og guðþjónustu" " " 21. ágúst
Opnun á sýningu Skarphéðins Þráinssonar í gallerí Klaustri " " " 26. ágúst 
Lomberkvöld á Skriðuklaustri" " " " 16. september
Lomberkvöld á Skriðuklaustri" " " " 7. október
Lomberkvöld í Bókakaffi" " " " 28. október
Opnun sýninganna Aðventa á Fjöllum og Ferðalangar á Fjöllum" " 5. nóvember
Lomberkvöld á Skriðuklaustri" " " " 18. nóvember
Rithöfundalestin á Klaustri" " " " 26. nóvember
Grýlugleði" " " " 27. nóvember
Málstofa í Þjóðarbókhlöðu um ljóðskáldið Gunnar" " " " 1. desember
Aðventa lesin í Berlín á þýsku" " " " 3. desember
Lomberkvöld í Hlymsdölum" " " " 9. desember
Aðventa lesin á Skriðuklaustri" " " " 11. desember
Aðventa lesin í Reykjavík" " " " 11. desember
Aðventa lesin í Kaupmannahöfn" " " " 11. desember
Hluti Aðventu lesin í Ósló" " " " 11. 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 nutu góðra veitinga.
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Samstarfsverkefni
Gunnarsstofnun var í samstarfi við marga aðila á árinu, bæði vegna 
viðburða og annarra verkefna. Ljósmyndaverkefni Sigurjóns og Þóru 
Hrannar um Aðventu og Sæluhúsið á Fjöllum tók nokkurn tíma bæði í 
mótun, ráðgjöf og hönnun. Þá var unnið með Félagi um áhugamanna um 
Hrafnkels sögu og sögutengda ferðaþjónustu á Héraði að snjallleiðsögn um 
Héraðið. Hélt forstöðumaður utan um það verkefni fyrir félagið og á fyrri 
hluta næsta árs verður sett á markaðinn snjalleiðsögn með þremur stórum 
ferðum á Héraði á íslensku og ensku. Forstöðumaður var leiðsögumaður í 
litla Fljótsdalshringnum en sá stóri var einnig tekinn og síðan ferð frá 
Egilsstöðum og upp í Hrafnkelsdal. Á döfinni er að ljúka hálendisferð úr 
Fljótsdal og yfir heiðina í Hrafnkelsdal. Það er fyrirtækið Locatify sem 
vinnur leiðsögnina.

Samstarf var við Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn um málefni 
Gunnars líkt og fyrri ár. Að þessu sinni hafði safnið milligöngu um að nokkur verk Gunnars á þýsku voru tekin til 
skönnunar sem prufa fyrir hugsanlegan rafrænan aðgang að þeim. Þá stóðu Gunnarsstofnun og Lbs-Hbs saman að 
málstofu um Gunnar þann 1. desember í tilefni þess að þá voru liðin 100 ár frá útgáfu Digte sem við sama tækifæri var 
gerð aðgengileg lesendum á netinu.

Stærsta samstarfsverkefnið sem stofnunin kom 
að á árinu og leiddi var stofnun ferðaklasa sem 
nær yfir Fljótsdal og Hallormsstað. Að honum 
standa ferðaþjónustuaðilar á svæðinu auk 
Vatnajökulsþjóðgarðs, Fljótsdalshrepps, 
Landsvirkjunar og Tanna Travel. Gefin var út 
sameiginlegur þjónustubæklingur og einnig stóð 
klasinn fyrir áætlanaferðum þrisvar á dag milli 
Végarðs og Egilsstaða í júlí. Til þessa samtarfs 
var stofnað til þriggja ár með samkomulagi allra 
aðila. Binda menn miklar vonir við að þetta geti 
lengt dvöl ferðamanna á Upp-Héraði og gert 
svæðið að dvalarstað í stað áfangastaðar. Enda er 
á svæðinu í boði fjölbreytt þjónusta og gott 
aðgengi að náttúruperlum sem eiga fáar sínar 
líkar á jafnlitlu svæði.
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Hallormsstaður

Végarður

Skriðuklaustur

Hengifoss

Egilsstaðir
La
ga
rflj
ót

Daglegar 
áætlunarfer!ir
Daily bus schedule
29. 06. 2011 - 03. 08. 2011
!risvar á dag milli Egilssta"a og Végar"s.
Three trips per day between 
Egilssta!ir and Végar!ur.

V Price (ISK) Egils. Hall. Heng. Skri!. Vég.
Egilssta!ir - 750 1050 1200 1350
Hallormssta!ur 750 - 300 450 600
Hengifoss 1050 300 - 150 300
Skri!uklaustur 1200 450 150 - 150

Végar!ur 1350 600 300 150 -

Gjalds r re (ISK)

Tímaáætlun
chedule

Fr From L L
Egilssta!ir
 - Tourist info

07:30 / 11:00
and 15:30

09:45 / 13:45
and 17:30 (end)

Hallormssta!ur
 - Petrol station

07:55 / 11:25
and 15:55

09:20 / 13:20
and 17:05

Hengifoss
 - Parking

08:05 / 11:35
and 16:05

09:10 / 13:10
and 16:55

Skri!uklaustur
 - Visitor centre

08:10 / 11:40
and 16:10

09:05 / 13:05
and 16:50

Végar!ur
 - Visitor centre

08:15 / 11:45
and 16:15 (end)

09:00 / 13:00
and 16:45

Upphéraðsvegur 931

- sleep by the Giantess's path

Végar"ur - 701 Egilssta"ir 

Végar!ur Visitor Centre

- a room with a view

Hesta- og bátaleigan Hallormssta!
Horse Riding & Boat Rental

Hallormssta"ur - 701 Egilssta"ir

Visitor Centre

Hallormssta"ur - 701 Egilssta"ir

- camping & hiking in the forest

Hallormssta!ur og Fljótsdalur

- náttúrudjásn og sögusta!ir

Fljótsdals
hreppur

Egilssta!ir - Hallormssta!ur - Fljótsdalur

Jón Yngvi Jóhannsson og Sveinn Yngvi Egilsson 

fluttu erindi 1. des. í Þjóðarbókhlöðunni.



Útgáfa og upplýsingagjöf
Útgáfa

Gunnarsstofnun gaf á árinu út fimmtu bókina í ritröðinni Austfirsk 
safnrit. Að þessu sinni voru það Austfirsk Grýlukvæði sem komu út í 
96 bls. kilju. Þá kom einnig út Litabók um Grýlu með teikningum 
austfirskra grunnskólabarna og gömlum kvæðabrotum. Stofnunin 
naut styrks frá Menningarráði Austurlands til þessa verkefnis og 
einnig styrkti Nýsköpunarsjóður námsmanna vinnu þjóðfræðinema 
með þriggja mánaða framlagi til að safna kvæðunum og rannsaka þau.

Þess má geta að hjá Klausturkaffi komu út Uppáhaldsuppskriftir 
Elísabetar á íslensku og ensku.

Fréttabréfið Klausturpósturinn var sent rafrænt til flestra Klausturreglufélaga og kom út tvisvar sinnum á árinu. Að 
venju voru gerðar litlar sýningarskrár vegna sýninga í gallerí Klaustri. Veglegri sýningarskrá var einnig gerð fyrir 
ljósmyndasýninguna Aðventa á Fjöllum. Þá var unnið og prentað portfolio um Gunnar á ensku og þýsku með lista yfir 
öll útgefin verk og umfjöllun um ævi hans sem og Aðventu, Svartfugl og Fjallkirkjuna. Er það rit til kynningar á Gunnari 
hjá erlendum bókaforlögum og var m.a. nýtt á bókamessunni í Frankfurt.

Kynningarbæklingurinn um Skriðuklaustur var gefinn út á ensku og þýsku sérstaklega til dreifingar á bókamessunni í 
Frankfurt. Einnig var prentaður kynningarbæklingur um farandsýningu um Gunnar á þýsku.

Heimasíða

Loksins kom að því að gamli góði vefur 
Skriðuklaustur www.skriduklaustur.is 
var færður yfir í nýtt kerfi og nýtt útlit. 
Fenginn var styrkur frá 
Vinnumálastofnun til að ráða 
tímabundinn starfsmann í verkið auk 
þess sem forstöðumaður vann að 
uppfærslunni. Byggt var á 
greiningarvinnu sem unnin var fyrir 
löngu og mikið af upplýsingum gamla 
vefjarins nýtt en einnig bætt inn miklu 
af nýju efni. Vefurinn er nú í 
gagnagrunnskerfi og mun aðgengilegri 
bæði til skoðunar og innsetningar en 
áður. Áhersla var lögð á að klára hann 
á íslensku, ensku og þýsku þetta árið 
og tókst það fyrir bókamessuna í 
Frankfurt. Vefurinn er nú bæði upplýsingavefur um þjónustu og starfsemi á Skriðuklaustri sem og fræðsluvefur um 
Gunnar, ævi hans og verk, og sögu Skriðuklausturs. Lengi er þó hægt að bæta við efni og verður unnið hægt og bítandi 
að því næstu misserin, jafnframt því sem ætlunin er að taka dönsku og frönsku inn og jafnvel fleiri tungumál.
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Almenn kynning

Notað var áfram kynningarefni síðustu ára, þ.e. plaköt til að hengja upp á helstu ferðamannastöðum og 
upplýsingabæklingur um staðinn. Nýttist prentun síðasta árs á því að öðru leyti en því að sérstök ensk þýsk útgáfa var 
gerð að bæklingnum fyrir bókamessuna í Frankfurt.

Aðalauglýsingamiðill fyrir Skriðuklaustur er Dagskráin sem gefin er út vikulega og fer inn á öll heimili og fyrirtæki á 
Austurlandi auk þess að vera dreift á Reykjavíkurflugvöll og fleiri staði. Í ár var dregið úr sumarauglýsingum í 
Dagskránni þriðja árið í röð. Í staðinn hljómuðu útvarpsauglýsingar um fornleifarnar í auglýsingaherferð gegnum 
Samtök um sögutengda ferðaþjónustu.  Þá var einnig auglýst í nokkrum ferðaritum og Safnabókinni og sendar 
fréttatilkynningar á fjölmiðla þegar viðburðir voru framundan.

Höfundarréttarmál
Snemma árs var gengið í það verk að búa til formlega 
útgáfuáætlun um verk Gunnars með yfirliti um útgáfur frá 
2007. Samkomulag erfingja um vistun höfundarréttarins hjá 
Gunnarsstofnun gildir til maí 2012 en er með ákvæði um 
fimm ára framlengingu til 2017. Tekur útgáfuáætlunin mið af 
því. Skáldverk Gunnars voru flokkuð eftir mikilvægi í útgáfu 
og tengd verk einnig sett inn í áætlunina. Áætlunin var síðan 
lögð fyrir erfingjana og stjórn Gunnarsstofnunar til 
samþykktar. Samkvæmt henni er mest áhersla lögð á 
Aðventu, Svartfugl og Fjallkirkjuna og hefur verið unnið út 
frá því á árinu. Þá var einnig tekið sérstaklega fyrir hvort ekki 
ætti að reyna að stuðla að rafrænum útgáfum á þeim verkum 
sem ljóst væri að erfitt yrði að fá í endurútgáfu á pappír og er 
gert ráð fyrir að hefja markvissa vinnu í því árið 2012.

Árið 2009 var gengið frá útgáfusamningi við Forlagið um að gefa Fjallkirkjuna út í seríunni íslensk klassík í þýðingu 
Laxness og með myndskreytingum Gunnars yngri. Sú bók kom út í nóvember 2011 á sama tíma og ævisaga Gunnars 
eftir Jón Yngva Jóhannsson. Í lesbók um skáldverk frá 20. öld frá Námsgagnastofnun birtist brot úr Fjallkirkjunni.

Erlendar útgáfu urðu ekki eins margar og vonir stóðu til í tengslum við bókamessuna í Frankfurt. En samið var við 
Verbrecher Verlag í Berlín um endurútgáfu á Vikivaka og endurskoðaði Karl-Ludwig Wetzig gamla þýðingu Helmut de 
Boor fyrir þá útgáfu. Bókin kom út 12. október og vakti töluverða athygli. Á döfinni er útvarpsleikverk af Svartfugli í 
Þýskalandi gegnum Reclam. Á síðustu stundu hætti þýskt forlag við útgáfu á Á botni breðans í safnriti smásagna.

Á árinu var samið við dönsku umboðsskrifstofuna Leonhardt&Høier um að aðstoða stofnunina við að selja útgáfurétt á 
verkum Gunnars. Skrifstofan fer einnig með útgáfumál Jóns Kalmanns sem þykir henta vel fyrir Gunnar. Með aðstoð 
Monicu Gram hjá umboðsskrifstofunni voru settir upp nokkrir fundir með útgáfufyrirtækjum á bókamessunni í 
Frankfurt en þangað fóru forstöðumaður og stjórnarformaður til að afla samninga á verkum Gunnars og kynna 
Skriðuklaustur. Góður árangur var af þeirri för og má telja víst að á næsta ári bætist við nýjar útgáfur á verkum Gunnars 
í nokkrum löndum. Sérstök greinargerð var unnin um ferðina sem hægt er að nálgast hjá stofnuninni en nánari grein er 
einnig gerð fyrir ferðinni hér á eftir.

Hér heima varð ekki af nýrri viðhafnarútgáfu á Aðventu hjá Bjarti sem gaf ekki heldur út Sælir eru einfaldir eins og til 
stóð. En verið er að kanna möguleika á nýjum íslenskum þýðingum á völdum verkum Gunnars sem yrðu unnar upp úr 
frumútgáfum. 
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Bókamessan í Frankfurt
Langur aðdragandi

Aðdragandi að bókamessunni í Frankfurt var langur og rétt að fara aftur 
til 2009 í þeim efnum en þá kom út í Þýskalandi ný útgáfa af Svartfugli í 
þýðingu Karl-Ludwig Wetzig. Bókin kom út hjá Reclam og naut Wetzig 
þýðingarstyrkja auk þess sem hann dvaldi á Skriðuklaustri hluta þess 
tíma sem hann vann að þýðingu bókarinnar. Svartfugl fékk rífandi dóma 
og í bígerð er gerð útvarpsleikrits á þýsku upp úr henni. Þá var 2011 samið 
við Verbrecher Verlag um nýja útgáfu á Vikivaka og annaðist Wetzig 
endurskoðun á gömlu þýðingunni.

Árið 2010 tóku rithöfundasetrin á Íslandi sig saman og gerðu 
kynningarbækling á þýsku um starfsemi sína og var honum m.a. dreift á 
ITB ferðakaupstefnunni í Berlín. Upp úr þeirri samvinnu óx hugmyndin að 
rithöfundasetrin kynntu sig með einhverju hætti á bókamessunni 2011 sem og varð með sameiginlegum snertiskjá í 
aðalsýningarskálanum.

Meginundirbúningur fór fram 2011 og snemma árs voru lagðar línur um að sjá hvort hægt yrði að fá inni einhvers staðar 
með sýningu um Gunnar og verk hans. Verkefnisstjórn Sögueyjunnar tók að sér að kynna slíka farandsýningu en 
Gunnarsstofnun gaf út bækling um hana. Sýningarhönnuðurinn Björn G. Björnsson var settur í startholurnar ef að 
jákvæð viðbrögð bærust. Það gerðist þó ekki en rétt er að hugsa um slíka farandsýningu inn í framtíðina.

Vorið 2011 kom 10 manna hópur þýskra bókmenntablaðamanna í Skriðuklaustur ásamt þeim Halldóri Guðmundssyni 
og Einari Má Guðmundssyni og kynnti sér Gunnar. 
Ætlunin var að annar slíkur hópur kæmi en vegna eldgoss 
varð að breyta ferðaáætlun hans. Þessar ferðir voru hluti af 
kynningaráætlun Sögueyjunnar.

Snemma á árinu var stefnan sett á að endurnýja heimasíðu 
Gunnarsstofnunar og sérstaklega einbeita sér að því að 
hafa hana tilbúna á þýsku þegar að bókamessunni kæmi. 
Var ráðinn sérstakur starfsmaður að því verkefni 
tímabundið en að öðru leyti hvíldi sú vinna á 
forstöðumanni og þeim þýðendum sem fengnir voru til 
verksins. Síðan fór í loftið vorið 2011.

Líta má á það sem hluta af undirbúningi fyrir Frankfurt að Gunnarsstofnun samdi við umboðsskrifstofuna 
Leonhardt&Høier í Kaupmannahöfn að aðstoða stofnunina við að selja útgáfurétt á verkum Gunnars. Þá má einnig líta á 
það sem undirbúning að bókamessunni að snemma árs var sett saman útgáfuáætlun um verk Gunnars og lagðar línur 
um hvaða verk ættu að vera í forgangi.

Fyrir sumarfrí fór forstöðumaður í að bóka fundi með nokkrum forlögum sem hafa gefið Gunnar út og einnig þeim sem 
umboðsskrifstofunni þótti líklegt að gætu sýnt Gunnari áhuga. Stjórn Gunnarsstofnunar ákvað síðan á stjórnarfundi 
vorið 2011 að bæði Skúli Björn Gunnarsson  forstöðumaður og Gunnar Björn Gunnarssonar stjórnarformaður skyldu fara 
á bókamessuna til að kynna Gunnar og Skriðuklaustur.
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Portfolio um Gunnar

Eitt af því sem talið var nauðsynlegt að gera fyrir fundi með erlendum 
forlögum var að setja saman portfolio um Gunnar með stuttu æviágripi og 
stuttri umfjöllun um helstu verk. Notaður var listi yfir útgáfur eins og hann 
var settur upp á nýju heimasíðunni og reynt að telja til allar frumútgáfur verka 
á þeim tungumálum sem vitað er um. Ítarlegar var síðan skrifað um Aðventu, 
Svartfugl og Fjallkirkjuna. Forstöðumaður setti saman texta sem Sögueyjan sá 
um að þýða á þýsku og Philip Vogler sá um enska þýðingu. Forstöðumaður sá 
um hönnun og umbrot og var ritið prentað hjá Héraðsprenti á 
umhverfisvænan endurunninn pappír.  

Þetta portfolio nýtist einnig umboðsskrifstofunni til kynningar á Gunnari og 
mun koma að góðum notum, a.m.k. næstu tvö árin þangað til nýjum útgáfum 
á verkum Gunnars fer að fjölga.

Stuttermabolir

Til þess að skera sig úr fjöldanum ákváðu forstöðumaður og 
stjórnarformaður að láta framleiða nokkra stuttermaboli til 
að nota á bókamessunni. Ákveðið var að hafa þá svart og 
með negatífri teikningu af Gunnari framan á þeim en lógói 
Skriðuklausturs á bakinu. Bolirnir voru prentaðir hjá Bros og 
óhætt að segja að þeir hafi vakið athygli í Frankfurt og varð 
að gefa útvöldum mönnum nokkra þeirra. Hér má sjá 
Gunnar Björn skarta sínum við hlið eiganda Verbrecher 
Verlag í Berlín, Jörg Sundermeier, sem gaf út Vikivaka og 
kynnti útgáfuna á bókamessunni.

Nafnspjöld, spjaldtölva og Skriðuklaustursbæklingur

Annað þarfaþing sem þurfti að gera áður en haldið var út voru nafnspjöld fyrir forstöðumann og stjórnarformann til að 
dreifa á áhugasama aðila. Voru þau hönnuð af Ingunni Þráinsdóttur hjá Héraðsprent og prentuð þar. Þá var ákveðið að 
fjárfesta í Ipad spjaldtölvu og sett upp í henni lítil kynning á Gunnari sem auðvelt var að sýna viðmælendum. Einnig var 
prentuð sérstök þýsk/ensk útgáfa af auglýsingabæklingnum um Skriðuklaustur til að dreifa á almenning.
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Ferðin í hnotskurn

Forstöðumaður og stjórnarformaður flugu beint til Frankfurt með 
Icelandair ásamt fjölda annarra Íslendinga í sömu erindum að morgni 
þriðjudagsins 11. október. Tekin hafði verið ákvörðun um að dvelja 
allan tímann á því hóteli sem flestir á vegum Sögueyjarverkefnisins 
gistu á. Þar tékkuðu menn sig inn og síðan var skammur tími til 
stefnu áður en opnunarhátíðin sjálf hófst á bókamessusvæðinu. Sú 
athöfn var öllum viðstöddum ógleymanleg þar sem m.a. 
rithöfundarnir Guðrún Eva og Arnaldur mæltu á íslenskri tungu og 
þeir sem ekki skildu urðu að vera með heyrnartól og túlka í 
eyrunum. Að lokinni opnunarhátíðinni var síðan teiti í Íslandsskálanum stóra og rak menn í rogastans yfir sýningunni 
sem í einfaldleika sínum náði að heilla alla upp úr skónum, þ.m.t. forstöðumann og stjórnarformann.

Bókamessan sjálf hófst snemma dags miðvikudaginn 12. október og fram á föstudag var hún eingöngu fyrir innvígða. Á 
laugardag og sunnudag var síðan almenningi leyft að kaupa sig inn á messusvæðið og þá breyttist stemningin. En rútína 
dagsins fyrstu þrjá dagana var að mæta snemma á básinn hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda sem var í stærra lagi enda 
kynntu einir 80 aðilar sig þar undir. Þar var hægt að eiga samastað og mæla sér mót við útgefendur. Á miðvikudag og 
fimmtudag voru forstöðumaður og stjórnarformaður þó minnst á þessum bás en fóru víða til að hitta þá sem var búið að 
mæla sér mót við fyrir messuna. Föstudagurinn var síðan meira nýttur í að skanna aðeins yfir allt svæðið og einnig til að 
reyna að koma kynningarefni um Gunnar að hjá fleirum. Allan tímann var þess gætt að fylla á bunkana á 
upplýsingaborðinu í Íslandsskálanum af bæklingum um Skriðuklaustur og hinum sameiginlega bæklingi 
rithöfundarsetrana. Runnu út nokkur þúsund af þeim enda heimsóttu skálann á þriðja hundrað þúsund.

Laugardagur og sunnudagur voru að hluta nýttir á messunni til að 
passa upp á að alltaf væri til nóg af bæklingum og að bæta í standa 
þegar bækur og portfolio hurfu af Íslandsbásnum. Og einnig til að 
ræða við gesti og gangandi. Þá var farið og kíkt á sýningar Errós og 
Gabríelu Friðriksdóttur í Schern listasafninu. Síðasti viðburður 
messunnar var þegar Íslendingar afhentu Nýsjálendingum keflið og 
náðu forstöðumaður og stjórnarformaður að fylgjast með því áður en 
rokið var út á flugvöll til að taka flug til Kaupmannahafnar.

Kvöldin í Frankfurt voru fyrst og fremst notuð til að blanda geði við 
íslenska embættismenn, rithöfunda og útgefendur sem skiptu 
hundruðum í Frankfurt þessa daga.

Ákveðið hafði verið fyrir ferðina að koma við í Kaupmannahöfn á leiðinni heim. Var því flogið til Danmerkur að kvöldi 
sunnudagsins og daginn eftir teknir tveir fundir. Annars vegar var farið til Dansk Film Institut og rætt þar við Thomas C. 
Christensen um endurvinnslu og útgáfu á Borgarættinni á DVD í samstarfi DFI, Kvikmyndasafns Íslands og 
Gunnarsstofnunar. Síðan var farið á Norðurbryggjuna í íslenska sendiráðið og fundað með Kristínu Oddsdóttur 
sendiráðsritara og Magnúsi K. Hannessyni sendifulltrúa um málefni Gunnars en þó sérstaklega um lestur á Aðventu í 
Jónshúsi og hvernig standa mætti betur að því. Að kvöldi mánudagsins var flogið heim. 
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Þjónustusamningar
Gunnarsstofnun hefur frá 2001 verið með þjónustusamning við Menningarráð Austurlands. Síðasti samningur rann út í 
árslok 2010 en með samkomulag milli Gunnarsstofnunar og Menningarráðs var hann framlengdur til ársloka 2011 
meðan á endurskoðun stoðkerfis á Austurlandi færi fram. Signý Ormarsdóttir menningarfulltrúi hefur frá upphafi sinnt 
þessum samningi og verið með aðsetur á Egilsstöðum. Hún hefur unnið býsna sjálfstætt að því að uppfylla þær skyldur 
sem Gunnarsstofnun tók á sig með samningnum sem felast í fjölbreyttri þjónustu við menningarstarf á öllu Austurlandi 
og daglegum rekstri fyrir Menningarráðið. Samskipti forstöðumanns og menningarfulltrúa hafa samt verið mikil og þeir 
skipt með sér verkum eftir aðstæðum eða unnið saman. Forstöðumaður hefur einnig verið yfirmaður menningarfulltrúa 
þó að hann hafi unnið að daglegum málum fyrir og í nánu samráði við Menningarráðið. 

Á árinu náðist samstaða um að breyta stoðkerfinu á Austurlandi í þá veru að renna saman í eina stofnun öllum 
stoðstofnunum á fjórðungsvísu á sviði menningar, atvinnuþróunar, markaðsmála og menntunar. Menningarráðið er 
hluti af þeirri sameiningu og því er þessu farsæla þjónustustarfi við ráðið lokið að hálfu Gunnarsstofnunar. Í ljósi þess 
sagði stofnunin menningarfulltrúanum upp frá og með 31. desember 2011 og mun hann verða á ábyrgð Menningarráðs 
þar til formlega verður gengið frá sameiningu stofnananna á fyrri hluta árs 2012.

Þjónustusamningur við Fljótsdalshrepp var einnig í gildi til loka desember 2011. Ákveðið 
hefur verið af báðum aðilum að endurnýja hann til tveggja ára. Nær hann til ákveðinnar 
þjónustu á sviði ferða- og menningarmála. Stofnunin vann að verkefninu Ferðaleiðir í 
Fljótsdal á árinu auk ýmissa annarra verkefna en mest vinna fór í stofnun ferðaklasa fyrir 
aðila í Fljótsdal og á Hallormsstað sem m.a. stóðu fyrir áætlunarferðum milli Fljótsdals 

og Egilsstaða yfir háönn sumarsins. 
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Gestaíbúðin Klaustrið
Vegna styrks sem stofnunin fékk frá KKN til að veita gestum dvalar- og ferðastyrki 
árin 2010 og 2011 þá var auglýst sérstaklega á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum 
eftir umsóknum. Samþykki fékkst fyrir því hjá nefndinni sem heldur utan um 
þennan styrk KKN að færa helming úthlutunar 2010 yfir á þetta ár og úthluta fimm 
tímabilum 2011. Þetta þýddi að fáar vikur urðu eftir í 2011 fyrir aðra umsækjendur.

Alls bárust 60 umsóknir fyrir árið 2011 í Klaustrinu. Þær skiptust svo: Íslendingar með 6 umsóknir, 16 umsóknir frá 
Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum og 38 umsóknir frá öðrum löndum. Skilyrði KKN fyrir styrkveitingunni er að 
meirihluti styrkþega sé frá öðru landi en því sem íbúðin er í og að hver gestur dvelji í 8 vikur. Styrkurinn nam 10.000 
evrum á ári fyrir árin 2010 og 2011. Auglýst var að ferðastyrkur milli landa væri 50.000 kr., innanlands 30.000 kr. og 
dagpeningar 150.000 kr. á mánuði. Samtals nam styrkur til hvers því 380.000 kr. fyrir 8 vikur. Stofnunin mátti halda 10% 
eða 1000 evrum á ári til umsýslu og auglýsinga.

Árið bókaðist frá janúar til desemberloka og afföll urðu lítil. Samtals voru ónýttir dagar í henni innan við fimmtán á 
árinu. Fjárfest var í reiðhjóli fyrir gesti íbúðarinnar til að nota innansveitar, annars treysta þeir bíllausu á ferðir 
forstöðumanns og starfsmanna til að komast í verslun. Áætlunarferðir í júlí voru einnig nýttar af gestum.

Alls gistu níu einstaklingar í Klaustrinu og unnu að verkefnum sínum og þar af voru sex á KKN-styrk.

Forstöðumaður fór til Helsinki í september á tveggja daga fund á vegum KKN um gestaíbúðir í tengslum við styrkinn. 
Var sá fundur mjög gagnlegur og gott að skiptast á skoðunum við erlenda kollega í þessum efnum. Ekki þarf að fjölyrða 
um mikilvægi þess að geta úthlutað dvöl með styrk nú þegar reynsla er komin á það. Mun Gunnarsstofnun freista þess 
að fá aftur styrk hjá KKN.

Ekki tókst að hrinda í framkvæmd því verkefni að mynda tengslanet allra Klausturbúa með formlegum hætti með hjálp 
Fésbókar eða annarra samskiptavefja. Sú hugmynd er hins vegar enn á verkáætlun.

Gestir Klaustursins og gestaherbergja 2011

Davíð Stefánsson" " Ísland" " rithöfundur" " á KKN-styrk
Uldis Berzins" " Lettland" " skáld og þýðandi" " á KKN-styrk
Björn Moe" " Danmörk" fræðimaður og prestur
Giorgio Vasta " " Ítalía " " rithöfundur
Dens Dimins" " Lettland" " þýðandi "" " á KKN-styrk
Kim Lembek" " Danmörk" þýðandi "" " á KKN-styrk
Pétur H. Ármannsson" Ísland" " arkitekt" " " á KKN-styrk
Laura Riis Christensen" Danmörk" ljósmyndari" " á KKN-styrk

Auk þess gistu eftirtaldir nokkrar nætur í gestaherbergjum í íbúð vegna verkefna:

Gunnar Björn Gunnarsson og Gunnar Martin Úlfsson vegna funda um Gst.
Sveinbjörg Hallgrímsdóttir myndlistarkona vegna sýningar í gallerí Klaustri
Sigurjón Pétursson og Þóra Hrönn Njálsdóttir vegna sýningarverkefnis um Aðventu
Svavar Knútur Kristinsson tónlistarmaður vegna Grýlugleði.
Hjalti Stefán Kristjánsson tónlistarmaður vegna Grýlugleði.
Hjörtur Pálsson skáld vegna lesturs á Aðventu.

S t o f n u n  G u n n a r s  G u n n a r s s o n a r"Á r s s ký r s l a  2 0 11

14



Lóðarframkvæmdir
Árið 2009 varð að samkomulagi milli hlutaðeigandi ráðuneyta að Vatnajökulsþjóðgarður fengi lóð undir gestastofu í 
landi Skriðuklausturs næst fyrir norðan lóð þá sem Gunnarsstofnun hefur til afnota. Samkomulagið hljóðaði upp á 
endurgjaldslaus afnot þjóðgarðsins af landi sem áður hafði verið hluti af ábúðarsamning við ábúendur. Framkvæmdir 
við byggingu gestastofunnar hófust síðan sama ár og var hún formlega tekin í notkun í júní 2010. Vegna gestastofunnar 
þurfti að ráðast í ýmis verk við lóð Gunnarsstofnunar 2010.

Hluti af hönnunarvinnu vegna Snæfellsstofu var að hanna alla lóð gestastofunnar. Í ljósi sameiginlegra hagsmuna og 
tengingar milli lóða Vatnajökulsþjóðgarðs og Gunnarsstofnunar var sami landslagsarkitekt fenginn til að vinna nákvæmt 
skipulag fyrir lóð Gunnarsstofnunar. Með því móti er reynt að tryggja ákveðna heildarásýnd staðarins og að 
framtíðaruppbygging verði sem markvissust. Einar E. Sæmundsen, landslagsarkitekt hjá Landmótun, vann áfram að 
þeirri hönnun á árinu 2011 og lauk henni að mestu.

Til að mynda strax frá upphafi góða tengingu milli Gunnarshúss og Snæfellsstofu var sumarið 2010 ráðist í gerð 
göngustígs á milli húsanna. Þá voru settar upp sameiginlegar merkingar og flaggstangir á nýrri heimreið. Árið 2011 var 
smíðuð brú á göngustíginn, byrjað að leggja 
þrautabraut fyrir börn við hlið stígsins og lokið við 
að ganga frá skiltum og lýsingu við heimreiðina. Þá 
var einnig búinn til stór sandkassi nærri 
Gunnarshúsi fyrir yngstu gestina að dvelja í meðan 
foreldrarnir sitja í kaffi.
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Almennt um lóðina

Heilmikið átak var gert í vor til að hreinsa enn betur til 
en vanalega umhverfis Gunnarshús. Fengnir voru tveir 
litlir hópar sjálfboðaliða frá SEEDS samtökunum 
seinnipartinn í maí og fyrri hlutann í júní. Sökum veðurs 
nýttust hóparnir þó illa til útiverka en voru notaði 
innanhúss eins og kostur var. Samt sem áður tókst að 
ljúka meiri tiltekt en vanlega í krafti þessa. 
Sumarstarfsmenn önnuðustu síðan vökvun og að halda 
beðum lausum við illgresi ásamt því að sjá að mestu 
leyti um slátt lóðar og slátt á þakinu allt sumarið. Að 
venju sá fyrirtækið Sólskógar um að setja niður 
sumarblóm og snyrta beð og runna í sumarbyrjun.

Endurbætur og viðhald
Gunnarshús var friðað að ytra byrði árið 2008 og árið 2009 fékkst styrkur úr Húsafriðunarsjóði til endurbóta á svalagólfi 
og rannsókn á byggingarsögu hússins. Svalaviðgerð var frestað til 2010 og önnur framkvæmd tengd við hana. Í ljósi þess 
að búast má við auknum fjölda ferðamanna á næstu árum, m.a. vegna Snæfellsstofu, var að höfðu samráði við mennta- 
og menningarmálaráðuneyti og með samþykki húsafriðunarnefndar ráðist í að bæta aðgengið að veitingastofunni með 
nýjum inngangi í borðstofu sem er sýndur á upprunalegu teikningunum frá 1939. Framkvæmdir hófust 2010 og þá var 
ný stétt lögð undir svölunum og nýjar dyr teknar út úr borðstofu. 
Við það batnaði aðgengi að útisvæði til mikilla muna. Aðgengi fyrir 
hreyfihamlaða gjörbreyttist einnig við nýjan inngang beint inn í 
borðstofu og nýja stétt. Á haustdögum 2010 var síðan farið í að 
endurnýja millibita í svalagólfi sem voru orðnir hættulega fúnir og í 
leiðinni gert þak yfir fyrirhugaða glerstofu undir svölunum. Þriðji 
áfangi þessara framkvæmda var síðan unnin vorið 2011 með 
uppsetningu glerveggja og lokun þessa nýja rýmis. Tókst að ljúka 
því fyrir sumarið sem kom sér vel í köldu árferði. Allt eru þetta 
afturkræfar framkvæmdir en það er samdóma álit allra að vart 
hefði getað tekist betur til með hönnun og smíði.

Reglubundið viðhald innanhúss samkvæmt þeirri 5 ára 
viðhaldsáætlun sem unnin var 2005 hefur lítið verið sinnt sökum 
fjárskorts hin síðari ár. Þó verður aldrei komist hjá einhverju 
viðhaldi og hefur Gunnarsstofnun þurft að taka af rekstrarfé sínu 
til þess. Á þessu ári voru teknar nokkrar hurðir á neðri hæð og 
lakkaðar upp á nýtt. Einnig voru skápar í svefnherbergi skáldsins á 
efri hæð teknir til meðferðar og málaðir. Þá má telja það til viðhalds 
þrífa þurfti og mála svalirnar samhliða nýbyggingunni undir þeim 
þar sem málning svalanna lætur mun fyrr á sjá en á húsinu sjálfu. 
Það verður æ betur ljóst að 5 m.kr. þarf að lágmarki til 
reglubundins viðhalds á þessu stóra húsi ár hvert ef halda á því í 
góðu horfi og svo sómi sé að.
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Heimildasafn Gunnars Gunnarssonar
Töluvert var unnið í að efla heimildasafn Gunnars á Skriðuklaustri á árinu og ráðinn starfsmaður í þrjá mánuði sem var 
að hluta til á styrk gegnum Vinnumálastofnun. Vann hann fyrst og fremst að skönnun, greiningu og skráningu á dönsku 
úrklippum fyrir úrklippusafnið. Þá bættust nokkrar erlendar útgáfur á verkum Gunnars í safnið, bæði sem stofnunin 
fékk að gjöf og sem voru keyptar gagngert gegnum netið.

Fornleifarannsókn á Skriðuklaustri
Skriðuklaustursrannsóknir eru samstarfsfélag kringum fornleifarannsóknina á Skriðuklaustri. Aðild eiga 
Gunnarsstofnun, Minjasafn Austurlands, Þjóðminjasafn Íslands og Þjóðkirkjan. Í krafti þess að sumarið 2011 væri síðasta 
uppgraftrarsumarið tókst á fjárlögum að afla veglegs framlags til fornleifarannsóknarinnar fyrir árið. Með góðu 
lokaátaki tókst þannig að ljúka vettvangsrannsókninni með hópi fornleifafræðinga frá Íslandi, Bretlandi og Svíþjóð sem 
voru 9-10 vikur að störfum á Skriðuklaustri. Þeir dvöldust sem fyrr í vinnubúðum sem Landsvirkjun hefur lagt 
verkefninu til.

Hluti af fjármagni var notaður til að ganga frá uppgraftrarsvæðinu til framtíðar með því að hlaða veggi og nota trjákurl 
og torf til að hylja moldina. Átak var gert í þessu haustið 2010 á ábyrgð Gunnarsstofnunar með vöskum sjálfboðaliðum 
frá SEEDS samtökunum. Samsvarandi átak var unnið í haust með jafnstórum hópi frá SEEDS sem forstöðumaður stýrði 
líkt og árið áður. Allt grunnform hinna gömlu klausturbygginga er því sýnilegt og aðgengilegt. En lokafrágangur með 
tilheyrandi upplýsingaskiltum og byggingu útsýnispalls fyrir ofan svæðið bíður næsta árs. 

Fyrir fjárlaganefnd 2010 var lögð umsókn sem í raun fól í sér tveggja ára áætlun um lok rannsóknarinnar og frágang á 
minjasvæðinu. Því var umsókn til Alþingis endurnýjuð á haustdögum og nú liggur fyrir að á næsta ári mun verkefnið fá 
10 m.kr. gegnum fjárlög. Það gerir Skriðuklaustursrannsóknum og Gunnarsstofnun kleift að ljúka verkefninu með sóma 
og auk frágangs á svæðinu er gert ráð fyrir útgáfu bókar um uppgröftinn eftir dr. Steinunni Kristjánsdóttur og stórri 
sumarsýningu í Gunnarshúsi.
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Sumarstarfsmenn Gunnarsstofnunar skiptust 
sem fyrr á að fara með hópa niður á 
fornleifasvæðið sumarið 2011 og segja þeim frá 
klaustrinu og rannsókninni. Boðið var upp á þá 
leiðsögn á klukkustundarfresti eftir hádegi. Var 
rukkað sérstaklega fyrir þessa leiðsögn eins og 
árið áður.

Á árinu var unnið áfram að verkefni sem 
Gunnarsstofnun fékk styrk til frá Menningarráði  
Austurlands 2009 til að gera fræðsluefni fyrir 
börn um fornleifarannsóknina. Var gerður 
samningur við Minjasafn Austurlands um að 
safnkennari þess ynni efnið. Liggur það nú fyrir 
nær tilbúið til útgáfu.

Í stjórn Skriðuklaustursrannsókna eiga nú sæti sem aðalmenn:

Skúli Björn Gunnarsson formaður, tilnefndur af Gunnarsstofnun
Elfa Hlín Pétursdóttir ritari og varaformaður, tilnefnd af Minjasafni Austurlands
Anna Lísa Rúnarsdóttir, tilnefnd af Þjóðminjasafni Íslands
Jóhanna Sigmarsdóttir, tilnefnd af Biskupi Íslands
Jón Kristjánsson, án tilnefningar.

Gunnarsstofnun og Fornleifavernd ríkisins undirrituðu í desember viljayfirlýsingu um samstarf við nýtingu fornleifa að 
Skriðuklaustri. Gert er ráð fyrir að á næsta ári verði unnin sérstök verndaráætlun fyrir minjasvæðið.

Samtök um sögutengda ferðaþjónustu"
Gunnarsstofnun er aðili að Samtökum um sögutengda ferðaþjónustu vegna sögu 
staðarins á miðöldum, m.a. sem klausturstaðar. Forstöðumaður situr sem gjaldkeri í 
stjórn samtakanna og var Skriðuklaustur með í kynningarefni SSF sem gefið var út á 
árinu. Gunnarsstofnun hefur auk þess aðstoðað Félag áhugamanna um Hrafnkels sögu 
Freysgoða og sögutengda ferðaþjónustu á Héraði vegna söguslóðaverkefnis þess félags.

Erlend samskipti
Forstöðumaður fór í tvær ferðir á árinu vegna erlendra samskipta. Annars vegna til fundar um gestaíbúðir sem KKN 
stóð fyrir í Helsinki í september. Hins vegar á bókamessuna í Frankfurt í október til að afla útgáfusamning á verkum 
Gunnars og kynna Skriðuklaustur. Þá hefur hann sinnt starfi í vinnuhópi norrænna bókmenntasafna sem er að 
skipuleggja næstu ráðstefnu þeirra 2012 eða 2013.

S t o f n u n  G u n n a r s  G u n n a r s s o n a r"Á r s s ký r s l a  2 0 11

18

Hjalti Jónasson ásamt þremur sjálfboðaliðum við endurgerðina.



Hugleiðing forstöðumanns
Árið 2011 var árið sem tókst að mjaka áleiðis mörgum málum sem 
Gunnarsstofnun ber ábyrgð á eða tengist. Útgáfuáætlun fyrir verk Gunnars 
var gerð, ný heimasíða unnin, ævisagan kom út og markviss vinna hófst við 
að afla erlendra útgefenda að verkum Gunnars. Á Skriðuklaustri var síðan 
lokið við fornleifarannsókn og frágang á yfirborði minjasvæðisins auk þess 
sem gengið var frá nýjum inngangi í borðstofu með glerstofu undir 
svölunum. 

Aðra sögu er að segja af framgangi þeirra mála sem snúa að Gunnarsstofnun hjá ríkinu. Þrátt fyrir að jörðin hafi verið 
flutt yfir til mennta- og menningarráðuneytis árið 2010 þá hefur afgreiðsla á málum Skriðuklausturs gengið hægt. 
Ábúendur hafa verið dregnir á svari um leyfi fyrir byggingarframkvæmdum sem allir heimaaðilar telja þarfar og til 
eflingar jarðar og staðar. Sömuleiðis hefur hvorki gengið né rekið í að ganga frá eignasamningi milli ráðuneytisins og 
Gunnarsstofnunar né heldur að stofna þann menningarsjóð sem segja má að tvær ríkisstjórnir séu búnar að gefa grænt 
ljós á. Á hverju ári hefur Gunnarsstofnun því orðið að taka af niðurskornu rekstrarfé sínu til nauðsynlegra framkvæmda 
og viðhaldsverkefna sem á endanum leiðir til neikvæðrar fjárhagsstöðu hjá sjálfseignarstofnuninni.

Þegar árið er gert upp er hugur forstöðumanns því blendinn. Ánægja er yfir því sem vel hefur tekist og ekki síst því að 
langhlaupið við að koma Gunnari og verkum hans í sviðsljósið að nýju er farið að skila sýnilegum árangri. En að sama 
skapi er óánægja með hve hægt hefur gengið í að koma í höfn málum sem hafa verið í vinnslu í mörg ár og átti að ljúka 
um leið og stofnunin yrði sjálfseignarstofnun. Skriðuklaustur er þjóðareign og kjarnastaður fyrir ferðamenn sem 
tugþúsundir manna heimsækja og munu heimsækja í framtíðinni. Ríkið sem eigandi jarðarinnar ber ríka ábyrgð á því að 
þessari stærstu gjöf einstaklings til þjóðarinnar sé vel við haldið og starfsemi þar vaxi og dafni eins og vonir standa til.

Hvert hænufet skilar stofnun og stað þó í rétta átt en vonandi má telja skrefin á næsta ári. 

Skriðuklaustri 15. desember 2011

Skúli Björn Gunnarsson forstöðumaður

S t o f n u n  G u n n a r s  G u n n a r s s o n a r"Á r s s ký r s l a  2 0 11

19


