Skýrsla framkvæmdastjóra
vegna ársins 2016

Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2016
Starfsemi Þekkingarsetursins var fjölbreytt á sl. ári. Unnið var samkvæmt starfsáætlun og
með samþykktir setursins að leiðarljósi: Að nýta aðstæður og svæðisbundna sérstöðu til þess
að stuðla að aukinni almennri þekkingu og fjölbreytni atvinnulífs með fræðastarfi, eflingu
háskólamenntunar, vísindarannsóknum og nýsköpun á sérsviðum setursins, strandmenningu,
laxfiskum og textíl. Reynsla undanfarinna ára hefur leitt í ljós að sóknarmöguleikar
Þekkingarsetursins og sérstaða eru þó helst á sviði textíls. Með aukinni fjárveitingu frá
ríkissjóði sem veitt var á árinu gafst tækifæri til að efla þá starfsemi sem komin var á því
sviði og þróa ný verkefni. Einnig urðu starfslok sérfræðinga á sviði strandmenningar og
laxfiska til þess að endurskoða þurfti sérsvið setursins til framtíðar.
Ársfundur Þekkingarsetursins var haldinn þann 29. maí í Kvennaskólanum. Haldnir voru níu
stjórnarfundir á árinu. Stjórn setursins skipa Arnar Þór Sævarsson formaður; Þóra
Sverrisdóttir, fulltrúi Húnavatnshrepps; Valgarður Hilmarsson, fulltrúi Laxasetursins.
Fulltrúarráð skipa fyrrnefnd stjórn ásamt Erlu Björk Örnólfsdóttur, fulltrúa Háskólans á
Hólum; Elínu Sigurðardóttur, fulltrúa Heimilisiðnaðarsafnsins; Jóhönnu E. Pálmadóttur,
fulltrúa Textílsetursins; og Erlu Ísafold Sigurðardóttur, fulltrúa Blönduósbæjar. Varamenn í
stjórn eru Berglind Magdalena Björnsdóttir og Erla Ísafold Sigurðardóttir. Fjárhagslegar
forsendur setursins eru byggðar á samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, en
samningur til þriggja ára var endurnýjaður og undirritaður í janúar 2015.
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Starfsemi á sviði textíls
Í byrjun árs 2016 var greint frá því að Þekkingarsetrinu yrði úthlutað auka fjármagni frá
ríkissjóði (Norðvesturnefnd) í þeim tilgangi að styðja við verkefni m.a. á sviði textíls. Í
kjölfarið var hafinn undirbúningur að ýmsum textíltengdum verkefnum. Gerður var
samstarfssamningur við Textílsetrið varðandi eflingu textíllistamiðstöðvarinnar, þróun
textílnáms, ráðningu sérfræðings í tímabundið verkefni við skráningu vefnaðarmunstra og
ráðningu sameiginlegs starfsmanns á skrifstofu í Kvennaskólanum.
Gerð var samstarfsyfirlýsing við Heimilisiðnaðarsafnið um skráningu upplýsinga
tengdum munum safnsins og aðgengi fyrir listamenn að safninu.
Starfsmenn Þekkingarsetursins tóku einnig þátt í undirbúningi Prjónagleði,
prjónahátíðar sem haldin var á Blönduósi í júní, kynntu starfsemi í Kvennaskólanum á
ráðstefnu Nordic Textile Arts í Bergen, Noregi og heimsóttu Textílsetur í Austurríki, Textiles
Zentrum Haslach.
Skráning vefnaðarmunstra
Sumarið 2016 hófst tímabundið verkefni vegna skráningar á vefnaðarmunstrum sem tilheyra
Kvennaskólanum á Blönduósi (Vinir Kvennaskólans) og Textílsetri Íslands.
Í Kvennaskólanum er varðveitt mikið magn af vefnaðarmunstrum og prufum, bæði frá
því á dögum skólahalds og einnig einkasöfn sem hafa verið gefin Vinum Kvennaskólans og
Textílsetrinu. Þar á meðal eru frumgögn íslenskra vefara og vefnaðarkennara sem störfuðu
við Kvennaskólann, prufur og vefnaðarmunstur frá Vefstofu Guðrúnar Jónasdóttur,
vefnaðarkennara sem starfaði um miðbik seinustu aldar, auk kennslugagna frá kennsluferli
Guðrúnar við Textíldeild Myndlistar- og handíðaskóla Íslands. Áætlað er að um og yfir 1000
handskrifaðar blaðsíður af vefnaðarmunstrum, uppskriftum fyrir vefnað og yfir 1500
vefnaðarprufur séu þegar komar til varðveislu. Um er að ræða gögn sem hafa
menningarsögu-, hönnunar- og sagnfræðilegt gildi.

Myndræn dæmi um skráningu á gamalli vefnaðarprufu.
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Ragnheiður Björk Þórsdóttir vefnaðarkennari og veflistamaður var ráðin sérfræðingur við
greiningu og skráningu munstra í ágúst. Verkefninu er ætlað að leggja grunn að
frekari rannsóknum á sviði vefnaðar og vefnaðarkennslu og auka nýsköpunartækifæri á sviði
textíls. Stefnt er á að skrá sem mest af munstrunum í rafrænan gagnagrunn og setja upp
vefsvæði þar sem þau verða aðgengileg fyrir textíllistamenn, hönnuði og nemendur á sviði
textíls. Einnig að miðla sérþekkingu á sviði vefnaðar. Þekkingarsetrið festi kaup á stafrænum
vefstól frá Noregi, TC2 á árinu, en hann er fyrsti vefstóllinn að þessari gerð sem keyptur er til
Íslands. Horft er til þess að m.a. skólar, textílhönnuðir og veflistamenn geti nýtt sér vefstólinn
í framtíðinni. Undirbúningur styrkumsóknar til Rannís vegna hagnýts rannsóknaverkefnis til
þriggja ára hófst í lok árs (verkefnið hlaut styrk í apríl 2017).

TC2 rafrænn vefstóll í Kvennaskólanum.

Efling textíllistamiðstöðvar
Framkvæmdastjóri Þekkingarsetursins kynnti starfsemina í Kvennaskólanum, þ.a.m.
textíllistamiðstöðina, á ráðstefnu Nordic Textile Arts í Bergen, Noregi í lok mars.
Listamiðstöð sem rekin er í Kvennaskólanum á vegum Textílsetursins er að þróast á
jákvæðan hátt. Listamenn frá öllum heimshornum dvöldu þar á árinu, 64 talsins. Haldið er
„listamannaspjall“ í húsnæði Þekkingarsetursins í byrjun mánaðarins þar sem listamenn
kynna sig og verkefni sín. Listsýningar eru haldnar í lok hvers mánaðar og þær eru opnar
öllum. Meðal verkefna listamanna á árinu var „The woman dressed in blue“ eftir Marianne
Guckelsberger og Marled Mader, sem er endurgerð á kjól landnámskonu. Einnig „Gold
Cape” eftir Celia Pym og Richard McVetis: nemendur Blönduskóla sýndu uppgerða silkislá
frá Nouveau Musée National de Monaco.
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Þekkingarsetrið í samstarfi við Textílsetrið hlaut styrk frá Nordic Culture Point í apríl.
Styrkurinn var veittur til tveggja ára og gerði samstarfsaðilunum kleift að bjóða þremur
útvöldum listamönnum að dvelja í listamiðstöðinni í tvo mánuði hverjum, vinna að list sinni,
standa fyrir sýningu og halda námskeið. Fyrsti styrkhafinn, Baiba Osite frá Lettlandi, kom í
nóvember. Boðið var upp á námskeið í silkimálun fyrir áhugasama, þeim að kostnaðarlausu.
Nemendur Listaháskólans dvöldu í textíllistamiðstöðinni í viku starfsnámi eins og
undanfarin ár. Þau fengu kennslu frá Jóhönnu E. Pálmadóttur frá Textílsetrinu og Ragnheiði
B. Þórsdóttur, kennara við textíldeild Verkmenntaskólans á Akureyri. Samstarfið hefur verið
farsælt og rætt er um að þróa sambærilegt samstarf við Myndlistaskólann í Reykjavík.

Prjónagleði
Þekkingarsetrið var samstarfsaðili Textílsetursins við undirbúning Prjónagleði, prjónahátíð
sem haldin var í fyrsta sinn á Blönduósi 10. – 12. júní 2016. Prjónagleði sem er hönnuð eftir
prjónahátíð í Fano, Danmörku, hefur það markmið að koma saman reyndum kennurum og
áhugasömu prjónafólki innlendu sem erlendu. Gestir gátu valið milli allt að 20 mismundandi
námskeiða og fyrirlestra og tekið þátt í spunakeppni. Sölusýning á handverki tengdu ull og
prjóni og prjónavörum var haldin í íþróttahúsinu á Blönduósi. Um 300 manns heimsóttu
hátíðina. Í tilnefni Prjónagleðinnar var sett upp listaverkið Gaddavírskind eftir Ingjald
Kárason við Kvennaskólann. Þekkingarsetrið veitti styrk til verkefnisins.

Spunakeppni á Prjónagleði
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Starfsemi á sviði strandmenningar og laxfiska
Hjá Þekkingarsetrinu störfuðu tveir sérfræðingar á árinu í samstarfi við Háskólann á Hólum:
Daniel Govoni, M.Sc. á sviði laxfiska, og Catherine Chambers, M.Sc. á sviði
strandmenningar.
Catherine Chambers, sérfræðingur Þekkingarsetursins á sviði strandmenningar, vann
styrkumsóknir vegna rannsóknaverkefnis, leiðbeindi meistaranema og kenndi námskeið við
Háskólasetur Vestfjarða í mars. Hún lauk doktorsprófi við Háskólann í Fairbanks, Alaska
þann 22. apríl, en þar með lauk störfum hennar hjá Þekkingarsetrinu.
Rannsókn Catherine, „Thirty years after privatization: A survey of Icelandic smallboat fishermen” byggist m.a. á spurningakönnun meðal íslenskra sjómanna. Rannsóknin
tekur sérstakt viðmið af stjórnun núverandi sjávarútvegskerfis. Catherine vann tímabundið
við fiskveiðar á smábátum bæði í Kodiak, Alaska og á Íslandi. Einnig vann hún við
fiskvinnslu og tók viðtöl við sjómenn víðar á Norðvesturlandi og á Ströndum til þess að fá
innsýn í daglega vinnu smábátasjómanna og starfsfólk fiskvinnslunnar. Niðurstöður sýna m.a.
að fjöldi svarenda könnunarinnar finnst kvótakerfið snúast of mikið um fjárhagslegan
ávinning og litið um verndun auðlinda. Svarendur töldu einnig að kerfið gæfi sjómönnum
ekki möguleika á að stuðla að ákvarðanatöku og tækifæri til að taka meiri þátt í
fiskveiðistjórnun. Einnig kom fram að meðalaldur starfsmanna í sjávarútvegi landsins er að
hækka, og erfitt er fyrir byrjendur að hefja störf vegna fjárhagslegra hindrana. Grein eftir
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fræðitímaritinu Marine Policy (júní 2017).

6

Daniel Govoni, sérfræðingur Þekkingarsetursins á sviði laxfiska, vann að rannsóknarverkefni
um líffræðilega fjölbreytni í íslenskum vötnum. Háskólinn á Hólum og samstarfsaðilar hlutu
styrk frá Rannís árið 2014 vegna verkefnisins. Dan hafði aðgang að vinnustofu í
Kvennaskólanum og rannsóknaraðstöðu í Verinu, húsnæði Háskólans á Hólum á
Sauðárkróki. Dan kynnti rannsóknina á ráðstefnu Nordic Society OIKOS í Finlandi og var
kennari við námskeið við Háskólann í Fairbanks, Alaska á haustönn. Sérfræðingar
Þekkingarsetursins höfðu einnig umsjón með dagskrá tengdri náttúruvísindum og ullarvinnslu
þegar Háskólalest Háskóla Íslands stoppaði á Blönduósi í maí.

Háskólalest Háskóla Íslands stoppar á Blönduósi 14. maí.

Ráðstefna Nordic Society OIKOS í Finlandi.

Önnur verkefni á árinu
Unnið var að ýmsum öðrum verkefnum á árinu. Art En Vaff / The Ice View er hugmynd
Katie Brown, listakonu og rithöfundar frá Skagaströnd. Um er að ræða tímarit sem fjallar um
listamenn sem dvelja eða hafa dvalið í listamiðstöðvum á Norðurlandi vestra og list þeirra.
Birtar eru m.a. greinar, viðtöl, ljósmyndir og skáldverk. Þekkingarsetrið á Blönduósi,
Textílsetur Íslands og Nes listamiðstöð á Skagaströnd eru samstarfsaðilar að verkefninu, en
Katie Brown hlaut styrk frá Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra vegna þess. (Fyrsta eintak
tímaritsins, sem síðan hefur verið endurnefnt The IceView, kom út í maí 2017.)
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Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa haft umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum í
samstarfi við Farskóla á Norðurlandi vestra og sátu yfir prófum háskóla- og
framhaldsskólanema, samtals 79 próf á árinu. Ýmis námskeið á vegum Farskóla voru haldin í
Kvennaskólanum, m.a. vegna tveggja ára náms Grunnmenntaskóla og Stuðningsfulltrúa leikog grunnskóla. Boðið var upp á fasta leiðsögn um Kvennaskólann fyrir ferðamenn í samstarfi
við Vini Kvennaskólans og fyrirlestur um miðaldatextílfræði. Starfsmenn setursins unnu að
þýðingum á ferðaþjónustu tengdum verkefnum, þ.a.m. göngukortum, og skipulögðu GPS
ratleik á Húnavöku, bæjarhátíð Blönduósbæjar.
Fulltrúar frá Þekkingarsetrinu og Textílsetrinu fóru í heimsókn til Haslach, Austurríki í
október, en þar er starfrækt öflugt þekkingarsetur á sviði textíls. Textiles Zentrum Haslach er
samstarfsverkefni fimm aðila sem er starfrækt í gamalli vefnaðarverksmiðju og er stýrt af
framkvæmdahóp. Heimsóknin var lærdómsrík og í framhaldinu var ráðinn verkefnastjóri á
vegum Þekkingarsetursins til að skoða möguleika á sambærilegri uppbyggingu og
samþættingu á sviði textíls hér á svæðinu.

Textiles Zentrum Haslach - samstarfsvettvangur fimm aðila.

Kynningarmál

Þekkingarsetur hefur gefið út kynningarbækling um starfsemi í Kvennaskólanum og heldur
úti vefsíðu www.tsb.is. Heimasíða var endurnýjuð í byrjun árs 2016. Einnig má finna þar
kynningarmyndbönd
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2015/16.

Þekkingarsetur auglýsir sýningar í Kvennaskólanum í Safnabókinni og kynnir starfsemi og
viðburði

í
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(Facebook).
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Starfsmannahald
Katharina Schneider er framkvæmdastjóri Þekkingarsetursins í 75% starfshlutfalli. Catherine
Chambers og Daniel Govoni voru sérfræðingar á sviði strandmenningar og laxfiska í
samstarfi við Háskólanum á Hólum. Catherine var í 100% starfshlutfalli þar til í ágúst, en
hætti síðan störfum hjá Þekkingarsetrinu. Dan var í 100% starfshlutfalli til ágúst byrjunar en
fór þá í 50% starf til ársloka. Katrín Rúnarsdóttir var ráðin starfsmaður á skrifstofu til eins árs
1. febrúar. Ragnheiður Björk Þórsdóttir var ráðin sameiginlegur starfsmaður með
Textílsetrinu í 50% starfshlutfalli í byrjun ágúst. Lee Ann Maginnis var ráðin verkefnastjóri í
100% starfshlutfalli í október til ársloka.

Lokaorð
Starfsemi Þekkingarsetursins hefur verið í stöðugri þróun frá stofnun þess árið 2012.
Starfsmönnum og samstarfsaðilum hefur tekist að koma í framkvæmd fjölbreyttum
verkefnum á sérsviðum setursins og leggja grunn að starfsemi og rannsóknaverkefnum til
framtíðar. Kvennaskólinn er orðin starfsaðstaða sérfræðinga og umræðuvettvangur og
vinnurými fyrir alþjóðlega textíllistamenn. Hann er kennslu- og námsaðstaða grunnskóla-,
framhalds- og háskólanemenda og spennandi viðkomustaður fyrir ferðamenn. Þó að sérsvið
setursins séu fjölbreytt þá hefur þróunin orðið sú að sóknarmöguleikar virðast mestir á sviði
textíls. Hefur aðaláhersla því verið lögð á það, ekki síst vegna aukinna fjárveitinga til
verkefna á því sviði. Heimsókn til Textílsetursins í Haslach sýndi fram á mögulega þróun
Þekkingarsetursins á næstu árum og tækifæri sem liggja í samþættingu stofnana.
Mjög mikilvægt er að koma á sameiginlegri stjórn yfir textíltengdum stofnunum á Blönduósi,
setja greinilegar reglur hvað varðar hlutverk og samstarf þeirra og móta skýrari stefnu til
framtíðar.

Blönduós, 15. maí 2017,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri
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