
Fréttabréf febrúar 2014 

 

Góðir félagar, 

Stjórn Félags áhugamanna um Hrafnkelssögu og sögutengda ferðaþjónustu á Héraði hefur 

tekið saman fyrir ykkur nokkra punkta um þau verkefni sem félagið tók þátt í á árinu 2013. 

 

Fyrir og eftir áramótin 2013 voru haldnir kynningarfundir á ýmsum stöðum, t.d. í 

grunnskólum, fyrir Rótarýklúbb Héraðs og fleiri þar sem farið var yfir helstu áherslur og 

verkefni félagsins. Undirtektir voru sæmilegar og beiðni um samstarf fylgdu í kjölfarið. 

 

Bókasafn Héraðsbúa óskaði eftir samstarfi við að setja 

upp litla sýningu fyrir þorramánuðinn í skápnum á 

3.hæðinni í Safnahúsinu. Þar gátu gestir skoðað 

ýmislegt víkingatengt, s.s. fatnað, handavinnu, spil og 

leiki og sögur, auk glærusýningar með upplýsingum 

um Hrafnkelssögu-félagið, Íslendingasögur og víkinga 

almennt. 

 

Aðalfundi þurfti að fresta fram í byrjun júní, en var 

haldinn í Brúarásskóla með hefðbundnum 

aðalfundarstörfum og sýningu á afrakstri námskeiðs í 

víkingaklæðnaðargerð. Á þeim fundi bættust nokkrir 

félagar í hópinn, en sitjandi stjórn var endurkosin: 

Michelle Mielnik (formaður), Baldur Pálsson 

(gjaldkeri) og Sigþrúður Sigurðardóttir (ritari). 

 

Snjallsímaleiðsögn um Hrafnkelssöguslóðir hefur verið keypt / hlaðið niður og notkun 

nokkur. Félagið fékk 200.000 kr. styrk frá Menningarsjóði til að bæta við snjallsímaleiðsögn 

um Hróarstungu. Ekki hefur gengið nægilega vel að öðru leyti að fá styrki í verkefni félagsins 

á þessu ári, þó að sótt hafi verið um til ýmissa aðila, en einnig er misræmi í því  hvort 

menningarsjóðir eða ferðaþjónustustyrktaraðilar eigi að styrkja slík verkefni vegna ýmissa 

breytinga hjá styrktarsjóðum. 

 



Haft var samband við Leikfélag Fljótsdalshéraðs varðandi möguleika á áframhaldandi 

samstarfi, en ekkert hefur verið ákveðið í þeim efnum. Nýr formaður leikfélagsins hefur þó 

áhuga á samstarfi, þannig að möguleikarnir verða aftur skoðaðir síðar. 

Hrafnkelsdagurinn var haldinn hátíðlegur um Verslunarmannahelgi, en honum var frestað 

fram á sunnudag vegna veðurs og mættu fleiri en búist var við á laugardeginum. Samtals tóku 

rúmlega 50 manns þátt í ýmsum leikjum, fræðandi ferð og uppákomum. Ekki var unnt að fá 

leikfélagið að sinni, en margt annað var í boði og virtust gestir ánægðir með daginn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Föstudaginn 13.september fékk félagið tækifæri til að kynna hugmyndir um nýtingu 

Íslendingasagna og annars sögulegs efnis í kennslu mismunandi greina fyrir alla aldurshópa í 

grunnskólum. Áhugasamir kennarar hlustuðu, skoðuðu, prófuðu og ræddu um möguleika í 

kennslunni til að kynna fyrir nemendum þann söguarf sem leynist í mörgu í kringum okkur. 

William R. Short, frá Boston, var einmitt á ferðalagi um Austurland þennan dag og tók þátt í 

kynningunni með því að spjalla við þátttakendur um vinnu hans og fleiri tengdar hugmyndir 

til að nýta í kennslunni. Short hefur lesið og rannsakað Íslendingasögur í mörg ár, birt efni á 

vef sínum www.hurstwic.com og gefið út bækur um niðurstöður þeirra rannsókna auk dæma 

um bardagatækni úr sögunum á youtube  Viking Fighting Moves from the sagas 1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurstwic.com/


Fréttir hafa verið settar inn á heimsíðu félagsins www.hrafnkelssaga.is eftir kynningar, 

viðburði og fleira og hefur síðan verið lítillega skoðuð reglulega á árinu. 

 

Sl. haust ræddi stjórn um frekari framkvæmd á verkefnum framundan auk hugmynda um 

samstarf við aðra aðila. 

Verkefni ársins 2014 í stuttu máli: 

 Ljúka snjallsímaleiðsögn um Tunguhringinn 

 Samstarf við hópa áhugafólks um söguslóðir á Vopnafirði 

 Samstarf við áhugasama aðila vegna sögulegra upplýsinga á Stöðvarfirði 

 Samstarf við ME vegna söguáfanga, hugsanleg undirbúningsvinna fyrir leiðsögn eða 

skilti á slóðum Droplaugarsonarsögu eða Fljótsdælu 

 Aðalfundur sunnudaginn 6.apríl kl.15 á neðri hæð Gistihússins á Egilsstöðum ! 

 Hrafnkelsdagur 2014, sunnudaginn 3. ágúst (Verslunarmannahelgi)  - Takið daginn 

frá og bjóðið vinum og kunningjum með!  

 

Annað verkefni sem eftir er að ræða betur, t.d. á aðalfundi, er í samstarfi við hr. Short. Hópur 

hans hefur hafið undirbúningsvinnu til að taka upp og gefa út á DVD brot eða tiltekna atburði 

úr ýmsum Íslendingasögum sem eiga að hafa gerst á stöðum þar sem umhverfið er enn svipað 

í dag og lýst er í sögunum (og nokkuð laust við ummerki nútímans). Fyrst á dagskrá í sumar 

er Gísla saga Súrssonar, Vestfjörðum, en hópinn langar að koma austur í sömu erindagjörðum 

um sumarið 2015 ef unnt er. Félagar eru beðnir um að velta fyrir sér hvort þeir geti gefið 

upplýsingar um heppilega staðsetningu eða gagnlegan fróðleik, vilji aðstoða með hesta, 

leikmuni, að leika o.þ.h., geti aðstoðað með að útvega ódýra gistingu fyrir 8-12 manns, séu til 

í að bjóða heimagistingu í 1-2 vikur eða geti skipst á að aðstoða við matseld handa hópnum ef 

þess þarf. Áhugasamir eru beðnir um að hafa samband við Michelle. 

 

Ef einhverjir gefa kost á sér í stjórn félagsins eru þeir vinsamlegast beðnir um að hafa 

samband við núverandi stjórn sem fyrst. 

 

Minnum á greiðsluseðla fyrir árgjald 2014 sem munu berast í heimabankana á næstunni og 

þökkum fyrir samstarfið á liðnu ári. 

 
 

Með tilhlökkun til samstarfs og spennandi verkefna á árinu 2014, 

Stjórnin 

http://www.hrafnkelssaga.is/

