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VOPNFIRÐINGASÖGUSLÓÐ  

Miðlun menningararfs í héraði  

Verkefnið hófst árið 2015. Um er 

að ræða samstarfsverkefni 

Söguslóða Austurlands og 

Vopnafjarðarhrepps, 

áhugafólks um 

Vopnfirðingasögu í Vopnafirði, 

Hofverja, Vesturfaramiðstöðvar 

Austurlands á Vopnafirði, 

Ferðamálasamtaka 

Vopnafjarðar og Steve 

Guttormsson Foundation í 

Kanada. Verkefnið felur í sér að 

koma Vopnfirðingasögu á 

framfæri við heimamenn og 

íslenska og erlenda gesti 

Vopnafjarðar með uppsetningu 

söguskilta á slóðum sögunnar 

og útgáfu hennar í riti með 

skýringum og korti yfir 

gönguleiðir. 

 

SAGNAARFURINN 

Umræða, þekking, varðveisla og miðlun    

Söguslóðir Austurlands stefna á 

að gera eldri og nýrri sögu 

fjórðungsins skil með ýmsum 

hættiog síðast en ekki síst að 

vekja athygli á fornum sögum 

Austurlands og fornminjum með 

því að hvetja til rannsókna á 

þeim og koma þessum arfi á 

framfæri við íbúa Austurlands 

og ferðamenn í formi útgáfu, 

sögu- og upplýsingaskilta, og 

sem margmiðlunarefni.   

SÖGUSLÓÐIR AUSTURLANDS – FÉLAG ÁHUGAFÓLKS UM SÖGU AUSTURLANDS 

FRÉTTABRÉF 2018    

HLUTVERK 

Að stuðla að 

rannsóknum og 

miðlun sögu og 

menningararfs 

Austurlands. 

 

Næstu áherslur: 

Að koma fornum 

söguarfi Austurlands 

á kortið með 

aðgengilegum hætti 

með söguskiltum og 

útgáfu sagnanna og 

kynningarefnis um 

þær.  

 

Fyrri verkefni: 

Félagið starfaði til 

ársins 2014 undir 

heitinu Hrafnkels-

sögufélagið og lét 

gera söguskilti og 

setja upp á slóðum 

Hrafnkelssögu 

Freysgoða auk þess 

að gefa þá sögu út á 

bók myndskreytta 

með skýringum og 

gönguleiðarkorti og 

halda Hrafnkels-

sögudag árlega.  

 

 

Sagan – Rannsóknir – Miðlun 
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STYRKIR 

 

Söguslóðir Austurlands hafa staðið að ýmsum styrkumsóknum í tengslum við fyrirhuguð verkefni og hafa 

hlotið styrki til verkefna á árinu 2018 frá Uppbyggingarsjóði Austurlands, Alcoa Fjarðaráli, atvinnumála- 

og menningarnefnd á Fljótsdalshéraði og menningarmálanefnd á Vopnafirði.  

 

VERKEFNIN FRAMUNDAN  

 

Áfram verður unnið með hópi Vopnfirðinga að framgangi verkefnisins um Vopnfirðingasöguslóð.  

Framundan er ráðstefna undir yfirskriftinni „Með öræfin í bakgarðinum. Um tengsl hálendis og samfélags 

á Austurlandi“ sem haldin verður á Egilsstöðum og í Fljótsdal 24.-25. maí 2018, í samstarfi við starfsemi 

Háskóla Íslands á Austurlandi.  

Verið er að skipuleggja og leggja drög að fyrstu skrefum í könnun, skrásetningu, kortlagningu og gerð 

varðveislustefnu um menningarminjar á bökkum Jökulsár á Dal.  

Aðalfundur verður haldinn þegar nær dregur vori. Nánar auglýst síðar. 

 

STJÓRN SÖGUSLÓÐA 2017-2018 

 

Baldur Pálsson, formaður - Unnur Birna Karlsdóttir, ritari - Berghildur Fanney Hauksdóttir, gjaldkeri – varamenn Cathy 

Joshepson og Þorsteinn Gústafsson. Skoðunarmenn reikninga Philip Vogler og Þórður Mar Þorsteinsson. 
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