
Aðalfundur félagsins Á Sturlungaslóð haldinn í Kakalaskála 16. Apríl 2018. 

Formaður setti fund og kynnti dagskrá fundar. 

1. Skýrsla formanns, Kristínar Jónsdóttur.  Í henni kom fram að starf slíðastliðins árs var mjög 

með hefðbundnum hætti. Bókin Á Sturlungslóð í Skagafirði var endurskoðun og endurútgefin 

um mitt sumar 2017.  Hún var kynnt formlega á sögudegi Sturlungaslóðar í ágúst.  Farin var 

gönguferð i júní en áformaðar sögustundir í júlí féllu niður vegna erfiðleika við að fá 

fyrirlesara.  Árlegur sögudagur var haldinn 12. Ágúst og vegna reynslunnar frá sumrinu 2016 

var ákveðið að hafa hann með breyttu sniði.  Efnst var til málþings í Kakalaskála og fengnir 

tveir fræðimenn með erindi , þau Árni Daníel Júlíusson og Aðalheiður Guðmundsdóttir auk 

þess sem Sigríður Sigurðardóttirnfylgdi bókinni Á Sturlungaslóð formlega úr hlaði.  Boðið var 

upp á kaffi og meðlæti.  Sumarið á Sturlungaslóð endaði með undirbúningi málþings í 

september í samstarfi við Kakalaskála og Háskóls Íslands sem bar heitið Kynjaveröld í 

Kakalaskála en þar héldu fjórir fræðimenn fyrirlestra um konur á ýmsum tímum.  Samlestur 

Sturlungu er fastur þáttur í starfsemi félagsins og hefur verið að vetrinum, bæði fyrir og eftir 

áramót.  Ásbirningasaga var afhent 6. bekkingum í grunnskólum héraðsins eins og verið 

hefur.  Félagið hlaut styrki frá Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra og frá Menningarsjóði 

Kaupfélags Skagfirðinga.  Skýrslan var borin upp og samþykkt. 

2. Framkvæmda- og kostnaðaráætlun félagsins fyrir árið 2018 var kynnt af Kristínu Jónsdóttur. 

Hún gerir ráð fyrir gjöldum að upphæð 635 þúsund krónum og tekjum að upphæð 650 

þúsundum króna.  Hæst á framkvæmdalið næsta árs ber hönnun og undirbúning 

upplýsingaskiltis sem félagið ætlar að reisa við grjóther Sigurðar Hansen á 

Haugsnessgrundum. 

3. Reikningar félagsins voru kynntir af gjaldkera félagsins, Sigríði Sigurðardóttur. Rekstrartekjur 

ársins voru 860.000 krónur en rekstrargjöld voru 1.669.221 krónur.  Eigið fé við árslok var 15. 

593 krónur.  Stærsti útgjaldaliður ársins var útgáfa bókarinnar Á Sturlungaslóð en kostnaður 

við úgáfu reyndist vera um 400 þúsundum króna hærri en reiknað hafði verið með.  Bókin var 

prentuð í 2000 eintökum. Framlög og styrkir komu frá Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra 

að upphæð krónur 500 þúsund.  Reikningar félagsins voru bornir upp og samþykktir. 

4. Kosningar.  Ekki kom til kosninga þar sem allir aðalmenn og varamenn í stjórn vildu sitja 

áfram, einnig skoðunarmenn reikninga.  Stjórn og varastjórn verða því eins skipaðar næsta 

starfsár. 

5. Önnur mál.  

a. Ákveðið var að halda áfram félagsaðild að Samtökum um söguferðaþjónustu en vera 

ekki með fulla aðild þar sem miklu munar á félagsgjöldum og fundarmenn töldu 

ávinning ekki réttlæta fulla aðild.   

b. Spurningar hafa komið fram um hvort þýða ætti Á Sturlungaslóð á ensku og þýsku.  

Ljóst er það það væri dýrt auk þess sem prentkostnaður bóka er mikill.  Nefnt var 

hvort mætti hugsa sér netútgáfu af bókinni í styttu formi.  

c. Kakalaskáli tekur að sér að geyma birgðir félagsins af bókinni Á Sturlungaslóð, það 

eru u.þ.b. 1200 eintök.  Birgðir Sturlungakortsins eru í Gilstofu og birgðir litabókanna 

Ásbirningasögu eru í Minjahúsi.  Fyrir liggur að telja þarf birgðir og ákveða með 

endurprentun ef þarf. 

d. Umræður um sumardagskrá.  Hefðbundin gönguferð í júní verður í umsjón Helga 

Hannesarsonar.  Áform eru um tvær sögustundir í júlí,  Sirrí tekur að sér að höndla 



um þær.  Árlegur sögudagur að þessu sinni verður þriðjudaginn 21. ágúst þegar 780 

ár verða liðin frá Örlygsstaðabardaga.   Síðdegis verður sögustund á Örlygsstöðum og 

atburðanna minnst en síðan boðið til kvöldverðar í Kakalaskála þar sem verður 

fræðsla og skemmtun í bland.  Fundarmenn ræddu hugmyndir að hugsanlegri 

skemmtun og stjórn félagsins falið að vinna með þær. 

e. Næst liggur fyrir að hanna og láta vinna skilti við grjótherinn.  Rætt um hugsanlega 

staðsetningu og fundarmenn sammála um að best væri að hafa skiltið við príluna yfir 

girðingu þaðan sem gengið er að grjóthernum.  

f. Stjornin hefur rætt þá hugmynd að láta reisa hlaðinn setvegg við Viðinesskiltið í því 

augnamiði að gera staðinn að meiri áfangastað.   

g. Umræður um Fosslaug.  Fundarmenn nefna að laugin hefur á vissan hátt vaxið frá 

félaginu.  Það var vissulega félagið á Á Sturlungaslóð sem lét gera laugina í núverandi 

mynd og hugsunin var sú að tengja hana við atburði Sturlungu með t.d. 

upplýsingaskilti.  Aldrei stóð til að auglýsa hana nema þá í tengslum við eða sem 

áfangastað á söguslóð.  En laugin hefur tekið að lifa eigin lífi sem vinsæll 

áfangastaður ferðamanna sem vilja komast í náttúrulaug og er miklu fjölsóttari en 

félagsmenn sáu fyrir.  Nú er nauðsynlegt að vinna deiliskipulag fyrir laugina í 

samvinnu við landeigendur og jafnvel að koma upp salernisaðstöðu.  Ákveðið var að 

senda ályktun til Félags ferðaþjónustunnar í Skagafirði og beina því að félaginu að 

móta framtíðarsýn fyrir laugina í samráði við landeigendur. 

Sara R. Valimarsdóttir, fundarritari. 


