Sögulegur menningararfur frá
landnáms- og víkingaöld
Nýting í kennslu
(Landnáma, Flateyjarbók, Íslendingasögur o.fl.)

* Aðalatriðið er að muna að allt sem var til eða var gert þá hefur haft áhrif á hvernig við
lifum í dag. Reyndu að finna þá tengingu eða þau áhrif sem gera okkur kleift að skilja betur
þann sögulega menningararf sem á byggist líf okkar í dag.

Stærðfræði:
 Bera saman vegalengdir og tíma á milli staða miðað við samgöngur áður fyrr og nú í
dag. Leiðum eru oft lýst í sögunum sjálfum. Hægt að skoða gömul landakort á
Héraðsskjalasafni Austfirðinga. Philip Vogler var í forsvari fyrir bók: Fornir fjallvegir á
Austurlandi – tilraunaútgáfa sem áhugahópur gaf út, síðast endurbætt 1998, en þar
eru að finna ýmsar leiðir bæði eldri og nýrri.
 Búa til sólarúr.
 Hugtök eins og tylft, tólfmenningur, sjö tigu manna o.þ.h.
 Bera saman eða reikna út verðgildi áður og í dag. Sumar upplýsingar um verðgildi eru
að finna í Grágásarlögunum. Athuga t.d. alin, gildi silfurs og gulls, kýrverð, ærverð,
greitt með smjöri, skreið o.þ.h.
 Siglingatækni / stjörnufræði, reikna miðað við stöðu sólar eða stjarna
 Stærð veraldar – var tilviljun hvar og hvernig bæir voru staðsettir? Tengdust þeir
innbyrðis á annan hátt? Hringkenningin (sólúr). Stærð veraldar. 2007. Pétur
Halldórsson. Reykjavík, Salka.
 Kortleggja viðburði á heimaslóðum skv. Landnámu og Íslendingasögum
 Fornleifauppgröftur: hnitakerfið og teikningar, aldursgreiningar miðað við jarðlög
o.þ.h.
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Íþróttir:

Lýsingar á tilraunum með ýmsar íþróttir á heimasíðu Hurstwic, www.hurstwic.org .

 Glíma
 Forn knattleikur
 Bogfimi, slöngvuvað og önnur veiðitækni
 Þrautabrautir úti þar sem klifrað er, stokkið, hlaupið o.s.frv.
 Hestreiðatúrar
 Reiptog
 Drumbakast
 Spil og leikir eins og hornskinna, að sækja smjör úr strokknum, hnefatafl, mylla,
refskák og leikir með völum og beinum
 Skautar (úr leggjum), skíði, gönguferðir á söguslóðir o.þ.h.
 Drykkjarkeppni (var talin íþrótt!  ) þar sem þátttakendur skiptust á að segja
grobbvísur um sjálfan sig eða fara með kvæði/rímur og drukku öl úr horni eftir hvert
skiptið sem þeir tóku þátt. (Mætti vera mysa, maltöl eða vatn)

Tónlist / dans:
 Rímur, dróttkvæði, sagnadansar, vikivakar. Stafnbúi bók og geisladisk með Steindóri
Andersen og Hilmari Erni Hilmarssyni. Íslenskir söngdansar í þúsund ár (Sigríður Þ.
Valgeirsdóttir, 2010). Raddir Íslands ( DVD frá Þjóðlagasetrinu á Siglufirði)
 Hljóðfæri úr einföldum efnum, steinum, beinum, rabbabaraleggjum o.fl. Beinflautur,
munnharpa, panflauta, hristur, skröpur o.þ.h.
 Leikþættir eða kvikmyndir með tónlist, tali og öllu
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Náttúrufræði:
 Jurtagreining og tínsla til litunar eða í te.
 Kolagerð í kolagröf, nýtist í eldsmiðju t.d. Hvaða trjátegundir? Hola grafin (torf
geymt), greinar sagaðar niður í búta og settar í holuna. Kveikt í og látnar brenna í
smá stund þar til byrja að kolast, eldur kæfður með því að setja mold og tyrfa yfir.
Geyma í sólarhring og opna aftur. Kolin eiga að vera tilbúin til notkunar.
 Skoða landslag. Hvar væru bestu leiðirnar á milli staða ef ekki væru tilbúnir vegir?
Hvar eru bestu felustaðirnir fyrir útlaga? o.s.frv.
 Kynna sér rústir, jarðlög, kolagrafir og mýrarrauða á heimaslóðum.
 Fornleifauppgröftur, aldursgreining o.fl.
 Áhrif eldgosa og veðurs á daglegt líf víkinga.
 Húsdýr og ræktun á víkingaöld
 Full nýting skepna í fatnað, mat, verkfæri og leikföng. Hafa í huga að allt var nýtt sem
unnt var að nýta. Bein, horn, klaufir, skinn, hár, blóð, fita, vambir, jafnvel efni úr
kálfsvömb (til að hleypa skyr), garni eða vöðvar.
 Búa til járn úr mýrarrauða. Ath. aðila á Akranesi sem hafa prófað þetta.
 Sjúkdómar og meiðsli. Upplýsingar frá sýningu Minjasafns Austurlands, Dauðir rísa úr
gröfum Skriðuklausturs, geta verið gagnlegar þótt ekki sé um víkingaöld að ræða.
 Leifar af dýrum og plöntum sem hafa fundist. Samband við Þjóðminjasafnið.
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Íslenska / Samfélagsfræði:
 Skoða og lesa gamla skrift, t.d. úr Flateyjarbók. Reyna að skrifa hana, jafnvel með
fjaðurpenna og bleki. Mætti líka bera saman mismunandi skriftargerðir frá
mismunandi tímum og reyna að herma eftir þeim. http://www.handritinheima.is
 Það er stórmerkilegt að við getum enn lesið 1000 ára gamla íslenska texta. Hvaða
breytingar hafa orðið á stafsetningu / framburði í gegnum aldirnar? Á
Héraðsskjalasafni Austfirðinga á Egilsstöðum eru til eintök af Flateyjarbók, Landnámu
og Íslendingasögur á fornmáli og nútímamáli. Hægt er að skoða sama textann eldri
og nýlegri og læra þannig að lesa forna íslensku.
 Forn kveðskapur, t.d. rímur, sagnadansar, dróttkvæði o.fl. Völuspá, Hávamál
 Rúnaletur. Mismunandi rúnastafróf. Túlkun rúna og merking þeirra önnur en sem
bókstafir.
 Trúarbrögð og áhrif ásatrúar /kristni á daglegt líf. T.d. áhrif á skrift og lestur
Íslendinga
 Örlög, fyrirboðar, draumar
 Örnefni og rústir, þingstaðir, fornar leiðir, fornir staðir
 Lög og reglur samfélagsins sbr. Grágásarbók, stjórn og goðamenning
 Þjóðfélagsskipan, stéttir, skyldur og ábyrgð
 Lýsingar á persónum(líkamleg atriði, vitsmunaleg, auðæfi, vinnubrögð eða önnur),
landslagi og aðstæðum samanbornar við lýsingar í nútímabókmenntum. Ef auglýst
hefði verið eftir manneskju í vinnu í „Morgunblaði víkingatímans“ hvernig hefði hún
litið út? Hvaða skilyrði eru sett í dag í ýmis konar störf? (Skoða atvinnuauglýsingar.)
 Höfðingjar – Hvernig er „ríkur“ maður skilgreindur – samanburður þá og nú? Er
aðeins um auðæfa að ræða eða er hægt að vera ríkur á annan hátt þótt maður eigi
lítið af „dóti“?
 Ættfræðin. Hve langt aftur geta nemendur rakið ættir sínar? Vita þeir meira um
forfeður sína, t.d. hvar þeir bjuggu, hvað þeir gerðu o.s.frv. Tengjast þeir eða búa þeir
á stöðum sem eru nefndir í Íslendingasögum? E.t.v. hafa nemendur eða foreldrar
þeirra aðgang að Íslendingabók þar sem hægt er að rekja ættir sínar aftur um nokkra
ættliði.
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 Utanlandsferðir þá og nú – Hver er tilgangurinn? Hvernig er farið? Hve lengi? Með
hverjum? Skipulag og framkvæmd? Hvernig hefði ferð á víkingaöld verið auglýst ef
nútímaferðaskrifstofa hefði verið starfandi þá? Gæti verið gaman að vinna í sambandi
við ferðaskrifstofu, bjóða þeim ákveðnar upplýsingar og spyrja hvers konar ferð þau
hefðu sett saman fyrir víkingana. Við hvern þyrfti að hafa samband, hvernig yrði
greitt, kostnaður o.þ.h.

Myndmennt:
 Gerð rúna og nýting rúnaleturs í tré eða leir
 Líkan af víkingabæ.
 Myndir af persónum, bæjum, landslagi, aðstæðum o.þ.h.
 Líkan úr leir af landslagi á söguslóðum
 Vinna skinn í bók
 Búa til fjaðurpenna
 Búa til blek úr sortulyngi eða með jurtum eða litasteinum og eggjarauðum
http://www.handritinheima.is
 Nýta sér ýmis mynstur sem fundist hafa frá víkingaöld
 Ljósmyndun rústa eða söguslóða. Athuga möguleika á að búa til „Virtual visits“ á
vefnum.
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Heimilisfræði:
 Verkfæri og áhöld til matargerðar og heimilisstarfa, s.s. strokkur, snælda,
kljásteinsvefgrind, kvarnarsteinar o.þ.h.
 Bera saman aðstæður til matreiðslu á víkingaöld og nú. Geymsluaðferðir og meðferð
matvara.
 Næringarfræði á víkingaöld og meðalorkuþörf þá og nú. Víkingar borðuðu margir
hverjir fjölbreyttan mat, enda voru utanlandsferðir tíðar hjá sumum. Orkuþörf var
einnig gríðarlegur eða um tvöföld eða þreföld það sem hún er í dag.
 Jurtatínsla og þurrkun til notkunar í te. Auðvelt að tína og þurrka hollar og meinlausar
jurtir eins og blóðberg, fjallagrös, gulmöðru, rjúpnalauf, vallhumal og birkilauf svo
dæmi séu nefnd. Til eru ýmsar lækningajurtabækur í dag sem gætu komið að góðum
notum. Það má nýta flestar jurtir í hófi í te eða litun garns. Nokkrar geta þó verið
varasamar eða óæskilegar fyrir börn eða ófrískar konur.
 Fjallagrasabrauð, fjallagrös í hafragrautinn, fjallagrasamjólk.
 Hvannabrauðbollur (með hvannafræjum)
 Brauð, grautur, lummur, kex o.fl. úr byggi eða byggmjöli
 Nýting berja fyrir tíð sykurs.
 Full nýting skepna í fatnað, mat, verkfæri og leikföng. Hafa í huga að allt var nýtt sem
unnt var að nýta. Bein, horn, klaufir, skinn, hár, blóð, fita, vambir, jafnvel efni úr
kálfsvömb (til að hleypa skyr), garni eða vöðvar.
 Hvað var ræktað til matargerðar? Hvaða lækningajurtir voru helst notaðar og
hvernig? Hvers konar sjúkdómar eða meiðsli voru álgengust?
 Kynding og lýsing í húsum
 Bjóða upp á veislu að hætti víkinga. Ath. einnig sætaskipan o.þ.h.
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Textílmennt:
 Jurtalitun
 Spinna band og nýta það
 Vattarsaumur
 Kljásteinsvefnaður
 Spjaldvefnaður
 Víkingaklæðnaður og skógerð
 Skrautbönd úr rafi, perlum, beinum, viði eða steinum eða ofin með keflum
 Útsaumur, s.s. gamli krosssaumurinn, refilssaumur, glitsaumur o.þ.h.
 Leðurtöskur, belti o.þ.h.
 Pyngja fyrir rúnir eða hnefatafl (hægt að sauma borðið sjálft í efnið eða teikna á það
til að búa til sniðuga ferðaútgáfu af spilinu)
 Körfugerð
 Rúnir úr tré, steinum, leir eða öðru náttúrulegu efni
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Smíðar:
 Eldsmiðja – búa til nælur, beltissylgjur, pottakrókar, gaffla o.þ.h.
 Grýta eða önnur áhöld úr steini / tré
 Læra að festa saman hringi í brynjugerð.
 Askur eða spónn
 Kljásteinsvefgrind
 Hnefataflmenn
 Kefli til að gera skrautbönd
 Nælur úr beini eða tré fyrir vattarsaum
 Spjöld í spjaldvefnað
 Kaðlagerð
 Drykkjarhorn
 Líkan af knörr eða langskipi
 Líkan af víkingabæ. Skoða stærð og skipulag húsa, læra hleðslutækni o.þ.h.
 Kolagerð í kolagröf, nýtist í eldsmiðju t.d.
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Page 8

Annað:
 Dæmi um innanstokksmunir fyrr og nú, verk dagsins fyrir stráka og stelpur eða það
sem taldist nauðsynlegt og það sem taldist „lúxusvara“.
 Samskipti kynjanna, eignarhald, brúðkaup o.þ.h.
 Dyggðir eins og heiðarleiki, traustverðugleiki o.þ.h. Hvernig þekkir maður bandamenn
frá andstæðingum? Áhrif hefnda skv. lögum á vináttu.
 Taka upp „fréttatíma sjónvarpsins“ á víkingaöld.
 Bjóða heimamönnum eða ferðamönnum upp á einhvers konar smiðjudaga.
 Bjóða upp á stuttar ferðir fyrir heimamenn eða ferðamenn þar sem nemendur
leiðsegja, t.d. fjáröflun í ferðasjóð.
 Skype, skrifleg og tölvupóstsamskipti við erlenda aðila eða bekki, t.d. í Noregi eða
Svíþjóð þar sem áhersla er lögð á söguslóðir, siglingaleiðir og tengsl staðanna
 Vettvangsferðir á söguslóðir. Líklegt er að söguslóðir liggi í nánd við heimabyggð
a.m.k. að einhverju leyti. Athuga möguelikana, þó ekki væri nema lítið brot sem eftir
er af hlöðnum görðum eða slíku til að tengja saman aldirnar þá og nú.

* Atriðaflokkar sem gott er að hafa bak við eyrað: samgöngur, klæðnaður, daglegt líf, vopn
og bardagar, gjaldmiðlar, lýsingar, iðn og handavinna, matur, sjúkdómar og lækningar,
nýting lands, samskipti
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Hugsanlegt samstarf við Hrafnkelssögufélagið eða aðra aðila:
 Kortlagning viðburða skv. Landnámu og Íslendingasögum
 Upplýsingar fyrir bæklinga eða skilti á ýmsum stöðum
 Leiðsögn um ákveðnar söguslóðir, t.d. 30-60 mín. ganga eða akstur – á íslensku og
þýdd yfir á önnur mál, t.d. ensku og dönsku, munnleg eða skrifleg. Ath. Virtual visits
eða snjallsímaleiðsögn.
 Leikþættir fyrir íslenska eða erlenda ferðamenn. Handrit fyrir leikara eða hópar
nemenda t.d. í vinnuskólanum á sumrin í samstarfi við ferðaskrifstofur, ferjur o.þ.h.
 Spil og leikir af ýmsu tagi
 Víkingabúningagerð, spjaldvefnaður eða önnur iðn
 Skype, skrifleg og tölvupóstsamskipti við erlenda aðila eða bekki, t.d. í Noregi eða
Svíþjóð þar sem áhersla er lögð á söguslóðir, siglingaleiðir og tengsl staðanna
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Annar fróðleikur, vefslóðir, bækur,
geisladiskar og fleira gagnlegt!
Geisladiskar
Vikingaseiður – KRAUKA. 2001. www.krauka.dk (Gæti enn verið fáanlegur í
tónlistarbúðhérlendis.) Mismunandi hljóðfæri heyrast vel, taktur o.þ.h.

Sagnadans. Anna Pálína og Draupner 2004. Dimma, Reykjavík www.dimma.is „...sviðsett
átök einkalífsins“ í mörgum erindum með viðlagi. Textar fylgja.

Völuspá. Swany Getchell og Bob Paolinelli. Lesið upp með undirspili. Bæklingur fylgir með
textum og ýmsum fróðleik. Fæst í bókabúðum Eymundssonar á Höfuðborgarsvæðinu eða hjá
Swany swanyiceland@comcast.net .

Stafnbúi. Bók og geisladiskur með Steindóri Andersen og Hilmari Erni Hilmarssyni 2012,
12Tónar. Rímur að hætti Steindórs með undirspili Hilmars, smá nútímablær í bland við þetta
hefðbundna.

Sturlunga – Battle of Iceland. Voces Thules 2009. www.vocesthules.is

Gunnar á Hlíðarenda, Sönglagaflokkur byggður á Njálssögu. The Saga Singers 2002.
gho@binet.is s.487-8772

Skálmöld. Þungarokkshljómsveit sem syngur um Miðgarðsorminn, Æsi og ragnarök. Textarnir
sjálfir eru vandaðir og gefa sterka mynd af því sem sagt er frá.
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DVD
Myths and Sagas of the North. Woka Film 2008? www.wokafilm.at Gæti fengist enn hér á
landi. Erlend heimildamynd sem unnin var í samstarfi við heimamenn á hverjum stað fyrir sig
til að líta aðeins inn í heim Íslendingasagna. Sýnd í Austurríki og Þýskalandi. Sum atriði misvel
vönduð, þ.e. geta verið villandi, en gefa ágæta yfirsýn. Á íslensku, ensku og þýsku.

Raddir Íslands. DVD frá Þjóðlagasetrinu á Siglufirði. Ekki eingöngu Rímnasöngur og
fornaldarkveðskapur en ýmis dæmi um slíkt ásamt dönsum og fleiru.

Viking Fighting Moves from the Sagas. Hurstwic 2013. www.hurstwic.org Þriðji diskur
Hurstwic hópsins þar sem dæmi um ýmsa bardagatækni eru tekin út úr ýmsum
Íslendingasögum. Þessi dæmi eru einnig að finna á You Tube undir sama nafni og eru 9 þættir
þar. Einnig fylgja upplýsingar um hvar dæmin eru að finna í sögunum, við hvaða persónur er
átt og í hvaða aðstæðum. Á ensku.

Bækur
Landnáma og Íslendingasögurnar í ýmsum útgáfum, Flateyjarbók (forn og nútímaútgáfa) og
Grágás. Má nefna Vopfirðingasögu, Sögu Þorsteins hvíta, Hrafnkels sögu Freysgoða,
Droplaugarsonasögu, Fljótsdælu, Gunnars þátt Þiðrandabana, Þiðranda þátt og Þórhalls,
Þorsteins sögu Síðu-Hallssonar og Ölkofra þátt. Til í ýmsum útgáfum á mörgum bókasöfnum,
jafnvel heimahúsum. Héraðsskjalasafn Austfirðinga varðveitir stóra útgáfu af Flateyjarbók
með skannaðar myndir af skinnblaðsíðunum. Þar má einnig finna allar hinar bæði í eldri og
nýrri útgáfum t.d. til að bera saman forn-íslensku og nútímalegri íslensku.

Fornir fjallvegir á Austurlandi – tilraunaútgáfa sem áhugahópur gaf út, síðast endurbætt
1998, en þar eru að finna ýmsar leiðir bæði eldri og nýrri.

Stærð veraldar. 2007. Pétur Halldórsson. Reykjavík, Salka.

Íslenskir söngdansar í þúsund ár . 2010. Sigríður Þ. Valgeirsdóttir. Reykjavík, Háskólaútgáfan.
Michelle Lynn Mielnik
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Leifur Eiríksson. 2004. Les- og verkefnabók frá Námsgagnastofnun.

Stafnbúi. Bók og geisladiskur með Steindóri Andersen og Hilmari Erni Hilmarssyni 2012,
12Tónar. Rímur að hætti Steindórs með undirspili Hilmars, smá nútímablær í bland við þetta
hefðbundna.

Hrafnkels saga Freysgoða. 2009. Reykjavík, Iðnú. Unnin í samvinnu við Félag áhugamanna
um Hrafnkelssögu og sögutengda ferðaþjónustu á Héraði. Handhæg bók með sögunni,
söguslóðakort, leiðarlýsingum og ýmsum fróðleik.

Blót í norrænum sið. 1997. Jón Hnefill Aðalsteinsson. Reykjavík, Háskólaútgáfan. Ýmis dæmi
úr Landnámu og Íslendingasögum sem gefa til kynna hvernig blótssiðir manna hafi verið áður
fyrr.

Icelanders in the Viking Age- The People of the Sagas. 2010. William R. Short. North Carolina
and London, McFarland and co. Troðfull af upplýsingum um daglegt líf víkinga með dæmum
úr Íslendingasögum. Á ensku. Hægt að panta á www.hurstwic.org . Einnig til á Bókasafni
Héraðsbúa.

Viking Weapons and Combat Techniques. 2009. William R. Short. Pennsylvania, Westholme.
Mjög greinagóðar lýsingar á gerð vopna, járns og brynja auk bardagatækni víkinganna.
Vísað í Íslendingasögur varðandi hugtök, gerð og útlit vopna og notkun þeirra. Á ensku. Hægt
að panta á www.hurstwic.org . Einnig til á Bókasafni Héraðsbúa.

Íslenskar lækningajurtir. 1998. Arnbjörg L. Jóhannsdóttir. Reykjavík, Mál og menning. Til eru
fleiri og nýrri útgáfur af bókum um íslenskar lækningarjurtir, en ég hef stuðst við þessa og
hefur hún dugað mér hingað til.

Um jurtalitun. 1999. Matthildur Halldórsdóttir. Akureyri. Einnig eru til nýjar bækur um
jurtalitun með góðum lýsingum á búnaði, aðferðum og fleiru sem þarf að hafa í huga. Svo er
um að gera að gera tilraunir með ýmsum jurtum og aðferðum.
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Vefslóðir

www.hrafnkelssaga.is Heimasíða Félags áhugamanna um Hrafnkelssögu og sögutengda
ferðaþjónustu á Héraði. Upplýsingar um söguna sjálfa, söguslóðir, leiðsögn um söguslóðir og
viðburði eða verkefni sem félagið vinnur í samstarfi við fleiri aðila.

www.soguslodir.is Samtök Söguferðaþjónustu á Íslandi, sagatrails. Margir aðilar víðs vegar
um landið eiga aðild að samtökunum. Viðburðir, almennar upplýsingar o.fl. gagnlegt.

www.hurstwic.org Erlendur hópur áhugamanna sem rannsakað hafa Íslendingasögurnar
og prófað ýmislegt úr þeim til að sanna, afsanna eða finna hvernig daglegt líf gekk fyrir sig,
ýmislegt búið til og unnið, hvað er ótrúlegt í bardaga og hvað gæti vel verið mögulegt.

www.asatru.is Upplýsingar um goðana, Hávamál, Snorra-Eddu, Völuspá o.fl. Einnig um
trúarfélagið í dag.

www.handritinheima.is Alls konar upplýsingar um gömlu handritin og ritun þeirra, blekgerð,
pennagerð, skinnverkun og margt fleira.

http://www.arnastofnun.is/page/handritasafn Upplýsingar um handritin sem varðveist hafa
ásamt hlutverki Árnastofnunar o.fl.

http://www.youtube.com/watch?v=_dYP0elJri0&list=PL7ZlVgTmkpFoama6cAAI49WEEl36b6
yvy&index=8 Kristni lögtekin. Fréttaskot úr fortíðinni. You-tube.

http://www.youtube.com/watch?v=bzko8Yajdjo&list=PL7ZlVgTmkpFoama6cAAI49WEEl36b6
yvy Í nýju landi. Fréttaskot úr fortíðinni. You-tube. Áhugamenn um víkinga á Þingeyri í
Dýrafirði.
www.youtube.com Slá inn leitarorðin Viking Fighting Moves from the Sagas og fá upp lista
af stuttum þáttum 1-9 ásamt upplýsingum um hvar atriðin sem leikin eru er að finna í
Íslendingasögunum.
Michelle Lynn Mielnik
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http://skemman.is/stream/get/1946/4660/11895/2/vikingafot_kennsluleidbeiningar.pdf
Marsibil Lillý Guðlaugsdóttir er höfundur að þessu efni, lokaritgerð um gerð
víkingaklæðnaðar.
http://www.fva.is/harpa/sagnavefur/klaednadur/heimildaskra.html Heimildalisti um
fatnað á víkinga- og þjóðveldisöld
http://www.thule-italia.net/sitoinglese/Viking%20Women.pdf Viking Costume Women
eftir Barbara Atte Dragon, upplýsingar og leiðbeiningar um gerð víkingaklæðnaðar fyrir
konur
http://thorsonandsvava.sccspirit.com/pdf_files/Viking_handout_men.pdf Gerð
víkingaklæðnaður fyrir karlmenn, teikningar, snið og upplýsingar
http://sca.claypool.me/weaving/basictabletweaving.html Stutt og laggótt um grunnatriði í
spjaldvefnaði.
http://www.cs.vassar.edu/~capriest/vikembroid.html Mynstur o.fl.
http://www.norsegirl.com/articles.html og http://www.norsegirl.com/tablet.html
Mynstur, leiðbeiningar o.fl. um spjaldvefnað. Á ensku.
http://www.scribd.com/doc/58743381/Tablet-Weaving-Patterns-2 Mynstur með
leiðbeiningum fyrir spjaldvefnað. Á ensku.
http://www.theloomybin.com/cw/ Mynstur og almennar upplýsingar fyrir spjaldvefnað. Á
ensku.
https://itunes.apple.com/us/app/smartguide-north-atlantic/id486217945?mt=8 og
https://play.google.com/store/search?q=smartguide+North+Atlantic&c=apps Leiðsögn
fyrir snjallsíma. Um Velli, Fljótsdal, Jökuldal og söguslóðir Hrafnkelssögu. Android, I-Phone og
I-Pad.

Ferðalok. Þættir sem sýndir voru á RÚV eftir áramótin 2013. Ekki lengur aðgengilegir á
vefsíðu RÚV en mætti prófa að hafa samband. Hjá RÚV er einnig vert að athuga eldri fréttir
um fornleifafundi.

Alls kyns myndbönd eru til á You Tube sem sýna hvernig á að búa ýmislegt til eða læra ýmsa
handavinnu eða önnur vinnubrögð. 
Michelle Lynn Mielnik
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