Skýrsla framkvæmdastjóra
vegna ársins 2017

Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2017
Starfsemi Þekkingarsetursins hefur einkennst af textíltengdum verkefnum á árinu. 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. Reynsla undanfarna ára hefur leitt í ljós að helstu tækifæri setursins eru á
sviði textíls. Áframhaldandi velgengni textíllistamiðstöðvar í Kvennaskólanum, aukin aðsókn
innlendra og erlendra nemenda og styrkveitingu frá Tækniþróunarsjóði Rannís vegna
nýsköpunarverkefnis í vefnaði sýnir það. Þar að auki eru sóknarmöguleikar á sviði
strandmenningar og menningartengdrar ferðaþjónustu, en Þekkingarsetrið var samstarfsaðili
sveitarfélaga og Ferðamálafélags A-Hún í átaksverkefni ferðamála á árinu.
Ársfundur Þekkingarsetursins var haldinn þann 30. maí í Kvennaskólanum. Haldnir voru 11
stjórnarfundir á árinu. Stjórn setursins skipuðu Arnar Þór Sævarsson formaður, Þóra
Sverrisdóttir, og Valgarður Hilmarsson. Fulltrúarráð skipuðu fyrirnefnd stjórn, Erla Björk
Örnólfsdóttir, Elín Sigurðardóttir og Jóhanna Halldórsdóttir. Varamenn í stjórn voru Berglind
Magdalena Björnsdóttir og Erla Ísafold Sigurðardóttir. Fjárhagslegar forsendur setursins eru
byggðar á samningi við mennta- og menningamálaráðuneytið, en samningur til þriggja ára
var endurnýjaður og undirritaður í janúar 2015.

Starfsemi á sviði textíls
Áhersla var lögð á verkefni á sviði textíls. Þekkingarsetrinu var úthlutað auknu fjármagni frá
ríkissjóði í tengslum við Norðvesturnefnd árið 2016 vegna þess. Gerð var samstarfsyfirlýsing
við Heimilisiðnaðarsafnið um skráningu upplýsinga tengdum munum safnsins í gagnagrunn
eins og undanfarin ár. Samstarfsverkefni til framtíðar eru ómótuð. Gerður var
samstarfssamningur við Textílsetur Íslands varðandi áframhald verkefna undanfarinna ára,
s.s. áframhaldandi uppbygging textíllistamiðstöðvarinnar, samstarf við innlenda og erlenda
háskóla, þróun rannsóknaverkefnis, undirbúning ,,Prjónagleði” – ráðstefnu fyrir áhugafólk
um prjón, auk stefnumótun textíltengdra starfsemi í Kvennaskólanum.
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Textíllistamiðstöð
Textíllistamiðstöð hefur verið samstarfsverkefni Þekkingarsetursins og Textílseturs Íslands
síðan 2012. Starfsleyfi var veitt til Textílsetursins vegna þess árið 2011. Aðsókn frá
listamönnum hefur stöðugt verið vaxandi frá því fyrsti fimm manna hópur listamanna mætti í
Kvennaskólann sumarið 2013. Yfir 70 listamenn dvöldu í Kvennaskólanum á árinu, þar á
meðal styrkhafar úr ,,Nordic-Baltic scholarship program” og þátttakendur í verkefni
,,Heimsókn listamanna í skóla” (sjá nánar hér fyrir neðan).
Listamenn sem dvelja í listamiðstöðinni hafa aðgengi að Heimilisiðnaðarsafninu,
Ullarþvottastöð Ístex á Blönduósi og Gestastofu Sútarans – Atlantic Leather Tannery á
Sauðárkróki og halda þeir sýningar í lok hvers mánaðar. Unnið var að útgáfu ,,Art residency
catalogue” sem er sýningarrit með textum og ljósmyndum frá listaverkum sem unnin voru í
listamiðstöðinni apríl – júní 2017.
Ráðinn var verkefnastjóri tímabundið til að skoða möguleika á langtímadvöl listamanna á
Norðurlandi vestra (,,Incubator”), kynna starfsemi listamiðstöðvar á ráðstefnu Res Artis
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menningarráðstefnu sem verður haldinn á Blönduósi í lok apríl 2018.
Vinnuaðstaða listamiðstöðvarinnar var endurskoðuð og bætt, bókaskápar keyptir undir
textílbókasafnið og viðbætur gerðar í jurtalitunarstofu svo hægt væri að svara aukinni
eftirspurn.

Vinnuaðstaða til jurtalitunar og sýning listamanna júnímánaðarins í svokallaðri ,,Lönguvitleysu”
Kvennaskólans. Myndir: Þekkingarsetur / Textílsetur Íslands.
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,,Nordic-Baltic scholarship program”
Þekkingarsetrið hlaut styrk frá Nordic Culture Point árið 2016 sem gerði því kleift að bjóða
völdum listamönnum frá Norður- og Eystrasaltslöndum að koma til Íslands á tímbilinu 2016 2017, dvelja í listamiðstöðinni tvo mánuði í senn og miðla sérþekkingu sinni til heimamanna.
Sænski textíllistamaðurinn Kerstin Lindström kom í maí og vann að undirbúningi
verkefnisins ,,Own your own time”, alþjóðlegs prjónagjörnings sem hefur verið haldið í
mismundandi löndum á undanförnum árum, þ.a.m. Kanada, Frakkland og í Færeyjum.
Viðburðurinn fór fram 10. júní með aðstoð tónlistarmanna úr A-Hún og gesta
Prjónagleðinnar sem haldin var á Blönduósi um sömu helgi. Textílfræðingurinn og
listakonan Päivi Vaarula frá Finlandi dvaldi í listamiðstöðinni júní - júlí og bauð upp á
vinnustofu í vefnaði og jurtalitun á Húnavöku, bæjarhátíð Blönduósbæjar, þar sem hún
lagði áherslu á náttúruleg litarefni úr plöntum sem tíndar voru á svæðinu. Hönnuðurinn MiraLiina Skyttälä frá Finlandi kom í nóvember og hélt þrykknámskeið fyrir fjölskyldur auk
þess að vinna við vefnað og hönnun vefnaðarmynstra fyrir TC2 rafrænan vefstól undir
leiðsögn sérfræðings Þekkingarsetursins.
Styrkveitingin hefur reynst starfseminni í Kvennaskólanum vel. Með þessu verkefni gafst
íbúum á svæðinu og ekki síst starfsmönnum kostur á að fá innsýn í starf og menningu
listamannanna frá Norður- og Eystrasaltslöndunum og afla sér nýrrar þekkingar hvað varðar
aðferðir í textíl. Skapast hafa góð sambönd og jafnvel vinátta milli lista- og heimamanna sem
vonandi verður til góðs þegar fram í sækir.

„Own your own time“ – prjónagjörningur Kerstin Lindström á Blönduósi í júlí 2017.
Mynd: Róbert Daníel Jónsson.
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Heimsókn listamanna í skóla
Um er að ræða framtak Þekkingarsetursins byggt á áhersluverkefninu ,,Aukið samstarf
listamanna/listamiðstöðva og fræðslustofnana á Norðurlandi vestra“ sem unnið var sumarið
2017 á vegum Samtaka Sveitafélaga á Norðurlandi vestra (SSNV). Í verkefninu fólust
heimsóknir listamanna sem dvelja í listamiðstöðvum á Skagaströnd og Blönduósi í grunn- og
framhaldsskóla á Norðurlandi vestra. Alls tóku sjö skólar þátt í verkefninu: Höfðaskóli á
Skagaströnd, Grunnskóli austan vatna á Hofsósi, Árskóli og Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki,
Blönduskóli, Húnavallaskóli og Varmahlíðarskóli. Markmiðið var að efla samstarf milli
listamiðstöðva og skóla á svæðinu og gefa nemendum tækifæri til að kynnast fjölbreytileika
lista frá mismunandi menningarheimum.

Heimsóknir listamanna í skóla á Norðurlandi vestra 2017. Myndir: Þekkingarsetrið á Blönduósi.

Alls voru það 16 listamenn sem heimsóttu skólana, þeirra á meðal reyndir listamenn og
kennarar frá Ástralíu, Kanada, Bandaríkjunum, Bretlandi, Nýja Sjálandi og Filipseyjum. Þau
kynntu sjálfa sig, sín heimalönd og kynntu sinn listamannaferil og fjölluðu um ýmis
viðfangsefni s.s. ,,fast fashion” og umhverfisvæna framleiðslu á fatnaði.
Katharina Schneider, framkvæmdastjóri Þekkingarsetursins stýrði tilraunaverkefninu í nánu
samstarfi við starfsmenn NES listamiðstöðvarinnar. Verkefninu lauk þann 14. desember og
stefnt er að því að sækja um styrki vegna framhalds á næsta ári.
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Samstarf við innlenda og erlenda háskóla
Aukinn eftirspurn er eftir kennslu á sviði textíls og vinnuaðstöðu í Kvennaskólanum.
Nemendur Listaháskóla Íslands komu í viku starfsnám í Kvennaskólann í janúar eins og
undanfarin ár og fengu kennslu í prjóni, spuna og vefnaði frá sérfræðingum setursins,
Jóhönnu E. Pálmadóttur og Ragnheiði B. Þórsdóttur. Nemendur frá Håndarbejdes Fremmes
UCC í Kaupmannahöfn dvöldu í Kvennaskólanum undir leiðsögn Jóhönnu frá október desember, en þar að auki hefur Jóhanna séð um að kenna prjón og ullarvinnslu við
Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.
Líffræðinemi á vegum STA - School for International Training í Washington, USA, Molly
Pluennecke, dvaldi í listamiðstöðinni í október og nýtti sér jurtalitunaraðstöðu til að vinna
rannsóknaverkefni um „Shift in Icelandic plant populations due to climate change – through
the lens of natural dyes’’ undir leiðsögn Katharina Schneider og Ragnheiðar Þórsdóttur.
Haustið 2017 hófst undirbúningsvinna vegna væntanlegra heimsókna nemenda frá ýmsum
lista- og hönnuðarháskólum á næsta starfsári. Haldin verður alþjóðleg vinnustofa, „Workshop
on sustainability and craft innovation of fish leather in Nordic higher education’’ á vegum
Listaháskóla Íslands og listaháskólans Central St. Martins í London í Kvennaskólanum í lok
mars 2018. Hópur nemenda frá Concordia Háskóla í Montreal mun dvelja í
Kvennaskólanum allan júní 2018 og nýta sér vinnuaðstöðu og þekkingu starfsmanna í húsinu.
TC2 rafrænn vefstóll sem Þekkingarsetrið keypti árið 2016 er enn eini rafræni vefstóllinn á
Íslandi. Hann er staðsettur í húsnæði Þekkingarsetursins og leigður sem kennslutæki til
Textílsetursins, þar sem hann er nýttur af nemendum, textíllistamönnum og hönnuðum sem
dvelja í listamiðstöðinni.

TC2 rafrænn vefstóll í Kvennaskólanum. Mynd: Þekkingarsetur á Blönduósi.
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Rannsóknir
Þann fyrsta september hófst hagnýtt rannsóknarverkefni „Bridging Textiles to the Digital
Future”, en það hlaut styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís í apríl 2017. Verkefnið er áætlað
til þriggja ára. Í því felst skráning á vefnaðarmynstrum sem varðveitt eru m.a. í
Kvennaskólanum og Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi og færsla í rafrænan gagnagrunn,
þýðing á uppskriftum, uppsetning vefsvæðis þar sem mynstrin verða aðgengileg fyrir
hönnuði og nemendur og miðlun sérþekkingar á TC2 rafrænum vefstól.
Í Kvennaskólanum á Blönduósi er til mikið magn af vefnaðarmynstrum og prufum, bæði frá
því á dögum skólahalds og einnig sem gefin hafa verið skólanum til varðveislu. Umfang
gagnanna er mikið; um er að ræða yfir 1000 handskrifaðar blaðsíður af vefnótum og
uppskriftum fyrir vefnað og yfir 1500 vefnaðarprufur sem þegar er komnar til varðveislu.
Þessi frumgögn hafa ómetanlegt menningar-, hönnunar- og sagnfræðilegt gildi, og geta veitt
núverandi og seinni kynslóðum hugmyndir og innblástur. Rannsóknin byggir á tímabundu
samstarfsverkefni Þekkingarsetursins og Textílsetursins sem hófst sumarið 2016, þegar
Ragnheiður Björk Þórsdóttir var ráðin við skráningu vefnaðarmynstra og undirbúnings
styrkumsóknar til Rannís. Ragnheiður stýrir rannsóknaverkefninu og kynnti það m.a. á
ráðstefnu Nordic Textile Art sem haldinn var í Borås í Sviðþjóð á árinu.

Prjónagleði – ráðstefna um prjón og norræn samstarf
Þekkingarsetur var samstarfsaðili Textílsetursins við Prjónagleðina, ráðstefna um prjón sem
haldinn var á Blönduósi í annað sinn 9 – 11 júní. Á dagskrá voru m.a. prjónatengd námskeið,
viðburðir og fyrirlestrar. Alls tóku 120 manns þátt í ráðstefnunni. Síðan hófst undirbúningur
vegna Prjónagleði 2018 og styrkumsókn til Fullveldisnefndar um ,,Fullveldi Íslands 100 ára”
vegna verkefnisins.
Prjónagleði byggist á prjónahátíð sem var fyrst haldin í Fanö, Danmörku árið 2015. Aðilar
sem standa fyrir prjónahátíðunum í Danmörku, Noregi og á Íslandi tóku sig saman og hlutu
styrk frá Norrænu ráðherranefndinni vegna samstarfsverkefnis ,,Nordic Knit Lab – Coldwater
knitting festivals”. Stofnuð var vefsíða www.nordicknitlab.com á árinu.
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Skoðaður hefur verið möguleiki á að búa til ,,flytjanlegt textílhótel”, hótel sem hægt er að
flytja milli staða þar sem ráðstefnan er haldin.

Sameiginleg stefnumótun Þekkingarsetursins og Textílseturs Íslands
Eftir heimsókn fulltrúa Þekkingarseturs og Textílseturs í Textiles Zentrum Haslach í
Austuríki í október 2016 þótti ákjósanlegt að skoða uppbyggingu á svipaðri starfsemi á
Blönduósi. Textíles Zentrum Haslach er öflugt þekkingarsetur á sviði textíl þar sem rekið er
textílsafn, rannsókna- og námskeiðaaðstaða, listamiðstöð og verslun í húsnæði sögulegar
vefnaðarverksmiðja. Flest sem þarf fyrir slíka starfsemi er til staðar á Blönduósi, en þarf að
byggja hana upp.
Starfsmaður var ráðinn tímabundið til að vinna skipurit til framtíðar fyrir textíltengdra
starfsemi í Kvennaskólanum í október 2016. Niðurstöður voru kynntar fyrir stjórn
Þekkingarsetursins og Textílseturs Íslands í byrjun árs 2017. Í framhaldinu var unnið með
hugmyndir um nánari útfærslu, samþættingu eða jafnvel sameiningu stofnana til að styrkja
innviði og tryggja áframhaldandi uppbyggingu. Í lok árs var svo ákveðið að auglýsa eftir
nýjum forstöðumanni í fullt starf á vegum Þekkingarsetursins.
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Önnur starfsemi á árinu
Gott samstarf er milli Þekkingarsetursins og Farskólans á Norðurlandi vestra sem staðsettur
er á Sauðárkróki í Skagafirði. Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa umsjón með námsveri í
Kvennaskólanum og sitja yfir prófum háskóla- og framhaldsskólanema, samtals 92 próf á
árinu, sem er aukning frá fyrri árum. Ýmiss námskeið á vegum Farskólans voru haldin í
Kvennaskólanum á árinu, þar að meðal námskeið fyrir stuðningsfulltrúa í leik- og grunnskóla
og nemendur á félagsliðabrú. Einnig var haldinn vorfundur Farskólans í húsnæði setursins.
Þekkingarsetrið var samstarfsaðili Ferðamálafélags A-Hún, Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps
og Skagabyggðar vegna átaksverkefnis á sviði ferðamála, en slíkt verkefni var fyrst unnið
2014 með góðum árangri. Verkefni ársins 2017 voru m.a. útgáfu afrifukorta og endurútgáfa
bæklingsins ,,Milli fjalls og fjöru”, endurskoðun á staðsetningu upplýsingarmiðstöðvarinnar í
A-Hún auk uppsetningar og úrvinnslu á íbúakönnun um afstöðu heimamanna gagnvart
ferðaþjónustu. Ráðinn var ferðamálafulltrúi á vegum ofangreindra sveitarfélaga í byrjun
sumarsins og leigir Ferðamálafélag A-Hún nú skrifstofu í húsnæði Þekkingarsetursins vegna
þess.
Samantekt um bæði átaksverkefnin eru aðgengileg á heimasíðu Þekkingarsetursins,
www.tsb.is. Talsverð tækifæri liggja á sviði ferðamála en mikil áhersla hefur verið lögð á
þróun ferðaþjónustu á Norðurlandi vestra undanfarin ár. Skoðaðir voru samstarfsmöguleikar
við Ferðamáladeild Háskólans á Hólum á árinu, t.d. hvað varðar rannsóknir og þátttöku
nemenda í stjórnun viðburða á svæðinu.
Þekkingarsetrið samhliða NES listamiðstöð á Skagaströnd var samstarfsaðili ,,nList” samtaka
í styrkumsókn til Uppbyggingarsjóðs NV vegna annarar útgáfu af IceView, tvítyngdu
tímariti um listir og listamenn sem ferðast til Íslands. Starfsmenn setursins sáu um þýðingar
s.s. þýðing á söguskiltum fyrir sveitarfélagið Skagaströnd, leiðsögn um Kvennaskólann og
kynntu starfsemi Þekkingarsetursins fyrir gestum, svo sem Soroptimistum á Norðurlandi og
ráðherrum á ferð um svæðið. Katharina Schneider var fulltrúi setursins á ársfundum
þekkingarsetra. Haldnir voru tveir fundir á árinu, á Húsavík í mars og á Egilsstöðum í
október.
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Starfsmannahald
Katharina Schneider var framkvæmdastjóri Þekkingarsetursins í 75% starfshlutfalli. Katrín
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Textílsetursins á skrifstofu í fullu starfi til 1. febrúar en þá var Lee Ann Maginnis ráðin til
áramóta. Ragnheiður B. Þórsdóttir var sameiginlegur sérfræðingur á sviði vefnaðar í byrjun
árs, en ráðin verkefnastjóri í 50% starfshlutfall á vegum Þekkingarsetursins þann 1.
september. Þar að auki unnu tveir starfsmenn í tímabundnu hlutastarfi, Jóhanna E.
Pálmadóttir frá 1. júlí vegna eflingar samstarfs við háskóla og kennslu á sviði textíls og
Melody Woodnutt frá 1. október vegna verkefnis tengd langtímadvöl listamanna og
undirbúnings lista- og menningarráðstefnu.

Húsnæði
Þekkingarsetur leigir skrifstofurými í Kvennaskólanum frá Byggðarsamlagi um atvinnu- og
menningarmál í A-Hún, sem hefur umsjón með eigninni fyrir hönd ríkisins. Innifalið eru
skrifstofur á fyrstu hæð í Kvennaskólanum, samtals þrjár, auk aðgangs að sameiginlegri
kaffistofu og svokallaðri Þórsstofu. Starfsmenn hafa umsjón með námsveri sem er staðsett í
kjallara skólans og er rekin á vegum Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar. Starfsmenn hafa
aðgang að borðstofu í kjallara hússins, sem leigð er af Blönduskóla, fyrir fundarhöld og
viðburði og þar var settur upp skjávarpi og tjald. Þekkingarsetrið leigði einnig aðstöðu af
Byggðarsamlaginu fyrir TC2 rafræn vefstól á Árbraut 35 á árinu. Útbúið var sameiginlegt
útiskilti fyrir starfsemina í Kvennaskólanum.
Húsnæði Þekkingarsetursins er almennt séð í þokkalegu standi, en ýmsar lagfæringar bíða
sérstaklega hvað varðar glugga og dvalar- og vinnuaðstöðu listamanna. Kvennaskólinn er yfir
100 ára gamalt hús og að mörgu að huga. Aðkallandi er að laga vinnuaðstöðu, stækka
vinnurými og fara í framkvæmdir í svokallaðri Lönguvitleysu / Kyndistöð gengt
Kvennaskólanum.
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Kynningarmál
Þekkingarsetrið heldur út Facebooksíðu og heimasíðu, www.tsb.is. Þar má finna fréttir og
starfsskýrslur, 3D-ljósmyndir af Kvennaskólanum, kynningarmyndbönd um listamiðstöðina
auk rafrænnrar útgáfu af ,,Art residency catalogue”, sýningarrits sem einnig er gefið út á
prenti (fyrsta útgáfa kom út í janúar 2018). Auglýsingar og fréttatilkynningar voru birtar í
svæðisbundum miðlum, s.s. N4, Feyki og einnig í Safnabókinni. Til er kynningarbæklingur
um starfsemina í Kvennaskólanum sem var gefin út árið 2015.
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Lokaorð
Eins og verkefni ársins 2017 gefa til kynna, þá felast helstu sóknarfærin í textíl og
strandmenningu. Textíllistamiðstöðin er fjöregg, en það hefur verið eitt meginverkefnið frá
upphafi og reynst bæði samstarfsaðilum sem og fyrir samfélagið mjög mikilvæg. Með
listamiðstöðinni gefst tækifæri til að uppfylla mörg af markmiðum setursins hvað varðar
eflingu náms, þróun rannsókna og fræðslumiðlunar til almennings. Að geta boðið upp a
sérþekkingu, gisti- og vinnuaðstöðu fyrir öfluga listamenn, nemendur og kennara á sviði
textíls í svo sögulegu húsi sem Kvennaskólinn er, veitir setrinu miklar sérstöðu. Námskeið,
fyrirlestrar og viðburðir á vegum listamanna sem dvelja í listamiðstöðvum á Blönduósi og
Skagaströnd eru mikill ávinningur fyrir samfélögin og menningarlíf á Norðurlandi vestra í
heild.
Með verkefninu ,,Bridging Textiles to the digital future” hefur verið tekið mikilvægt skref í
að koma á textíltengdu rannsókna- og nýsköpunarverkefni á svæðinu, sem mun leggja grunn
að atvinnusköpun til framtíðar. Ljóst er að hér er um verkefni að ræða sem hefur bæði
menningarlegt- og atvinnulegt gildi og er einstakt á landsvísu. Stöðugt aukin aðsókn
framhalds- og háskólanema sem nýta sér námsverið í Kvennaskólanum og taka prófin í
Þekkingarsetrinu sýnir mikilvægi þess að hafa náms- og prófaðstöðu fyrir nemendur í
heimabyggð. Þekkingarsetrið hefur einnig leikið stórt hlutverk í endurvakningu
Ferðamálafélags A-Hún og þá jákvæð þróun í ferðamálum sem hefur átt sér stað í A-Hún frá
2014 og liggja tækifæri til frekari uppbyggingar í menningartengdri ferðaþjónustu.
Ljóst er að starfsmönnum Þekkingarsetursins hefur tekist að leggja sterkan grunn að öflugri
rannsókna- og fræðastarfsemi, sérstaklega hvað varðar textíl. Framundan eru spennandi
tímar með aðkomu nýs forstöðumanns og uppbyggingu á Kvennaskólatorfunni. Jarðvegurinn
er fyrir hendi til þess að byggja upp öfluga starfsemi til framtíðar. Lykillinn að þróun og
velgengni er áframhaldandi samstarf við ríkið, markviss uppbygging gisti- og vinnuaðstöðu í
Kvennaskólanum, samþættingu á sviði textíls og metnaðarfullri stjórnun og stefnumótun.

Blönduósi, 27. apríl 2018,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri
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