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1. Inngangur 

Þegar tími var kominn til að fara að huga að lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun var ég 

að vinna hjá Fornleifavernd ríkisins í sumarvinnu við að skrá inn alla fornleifauppgrefti sem 

gerðir hafa verið á Íslandi. Því kom upp sú hugmynd að ég gæti notað það verkefni í 

lokaverkefnið mitt en þar sem það var of umfangsmikið og ekki tilbúið var það ekki hægt. 

Sólborg Una Pálsdóttir deildarstjóri skráningarmála hjá Fornleifavernd ríkisins kom aftur á 

móti með þá hugmynd að ég gæti gert verkefni um friðlýstar fornleifar á Íslandi. Í gangi er 

vinna við að gera heildarúttekt á núverandi friðlýsingarskrá. Mér leist vel á það og ákvað að 

það væri raunhæfara að taka fyrir eitt sveitarfélag heldur en allt landið. Það hefði orðið allt of 

tímafrekt og mikil vinna. Ég ákvað að fjalla um friðlýstar fornleifar í Skaftárhreppi vegna 

búsetu minnar þar. Það átti svo eftir að breytast og fjallar verkefnið í staðinn um friðlýstar 

fornleifar í Dalvíkurbyggð. 

Almenningur á Íslandi hefur mjög mismunandi vitneskju um fornleifar og 

fornleifafræði. Það er því mitt mat að nauðsynlegt sé að miðla upplýsingum um greinina til 

almennings. Það getur verið vandasamt verk þar sem fornleifafræði byggir á vísindalegum 

aðferðum sem geta verið óskiljanlegar fyrir almenning. Fornleifarnar eru aftur á móti eign 

þjóðarinnar og því nauðsynlegt að miðla upplýsingum um þær til almennings.  
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2. Fornleifar og miðlun 
Á undanförnum árum hafa rannsóknir á fornleifum aukist. Fornleifafræði er ekki gömul 

fræðigrein en hefur vaxið á Íslandi frá því um 1980. Síðustu árin hafa farið fram margar 

umfangsmiklar fornleifarrannsóknir sem leitt hafa í ljós merkilegar minjar og aukið skilning 

okkar á sögu Íslands.1 Hvar sem fornleifarannsóknir fara fram eru forvitnir gestir iðulega 

komnir til að fræðast um uppgröftinn. Fornleifafræðingar reyna að sjálfsögðu eftir bestu getu 

að svara þeim spurningum sem þeir fá og vita hversu mikilvægt það er. Umfjöllun um 

fornleifafræði fer aðallega fram í gegnum fjölmiðla en einnig getur almenningur aflað sér 

upplýsinga í gegnum bækur og á söfnun.  

 Fornleifafræðingar á Íslandi og þar á meðal nýútskrifaðir fornleifafræðingar hafa verið 

mjög meðvitaðir um þá nauðsyn að miðla upplýsingum til almennings. Nefna má 

útskriftarverkefni Evu Kristínar Dal, Fornleifar við Kolkuós 2 , og verkefni Margrétar 

Valmundsdóttur, Fornleifar í Hjaltadal 3 . Einnig vinnur Sólrún Inga Traustadóttir að 

heimildarmynd um fornleifafræði fyrir almenning. Allt eru þetta lokaverkefni í Hagnýtri 

menningarmiðlun og því ljóst að fornleifafræðingum finnst nauðsynlegt að miðla 

upplýsingum til almennings. Með miðlun upplýsinga um fornleifar fær almenningur betri 

skilning á því hvað fornleifafræðingar gera og þar af leiðandi eru meiri líkur á því að 

almenningur sé meðvitaðri um nauðsyn þess að vernda fornleifarnar.  

Þar sem fornleifarannsóknir hafa aukist mikið síðustu árin hefur einnig verið aukning á 

kynningum á fornleifum. Töluvert hefur verið gefið út af bókum um fornleifauppgreftri en þar 

má nefna bók um Hofstaði í Mývatnssveit og bókina Endurfundi sem fjallar um rannsóknir 

sem voru gerðar með fjárveitingum úr Kristnihátíðarsjóði. Nokkrar sýningar hafa verið gerðar 

á fornleifarannsóknum en þar má nefna sýninguna Landnám 871±2 sem staðsett er í 

Reykjavík og sýnir landnámsskála sem grafinn var upp og er staðsettur í Aðalstræti. Einnig er 

uppgröfturinn á Skriðuklaustri til sýnis. Á vefnum má einnig finna upplýsingar um 

fornleifarannsóknir og þar má nefna vef Fornleifastofnunnar Íslands, www.instarch.is. Þar er 

hægt að nálgast upplýsingar um alla fornleifauppgrefti sem stofnunin hefur staðið fyrir og 

skýrslur tengdar þeim (http://www.nabohome.org/cgi_bin/projects.pl?coverage=iceland). 

Fornleifarannsóknin á Kolkuósi hefur einnig sinn eigin vef, 

www.holar.is/holarannsoknin/kolkuos, sem er hluti af vef Hólarannsóknarinnar. 

                                                             
1 Margrét Hallgrímsdóttir, 2009:6-7. 
2 Eva Kristín Dal, 2011. 
3 Margrét Valmundsdóttir, 2011. 
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 Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að þekking okkar er byggð upp annars vegar af 

sögum í ritheimildum og hins vegar af fornleifum sem draga upp að mörgu leyti ólíkar en þó 

sambærilegar myndir. Fræðimenn eru ósammála um það hvers konar heimildir fornu textarnir 

okkar eru. Þegar miðlað er til almennings er því nauðsynlegt að gera þeim grein fyrir því 

hvaða fortíð textarnir draga upp og gera fólki grein fyrir því að þeir er ekki samtímaheimildir 

heldur eru þeir oft listrænar frásagnir sem byggðar eru á minningum og skáldskap.4 Í 

umfjöllun um sýningu sem sett var upp í Þjóðmenningarhúsinu og fjallaði um landnám 

Íslands og Vínlandsferðirnar kom fram að fornleifar eru taldar áreiðanlegar heimildir um 

fyrstu aldir byggðar á Íslandi og Grænlandi, svo langt sem þær ná. Við miðlun á fornleifum 

getur þó verið nauðsynlegt að halda forleifunum frá sögunum svo gestir geti borið saman þá 

þekkingu sem þeir hafa og búið sér til sína heildarmynd eftir fleiri en einni leið.5  

Í grein Orra Vésteinssonar fornleifafræðings, Fornleifar eru auðlind,  kemur fram að 

það þarf ekki endilega að vera búið að grafa upp fornleifarnar til þess að hægt sé að hagnýta 

þær. „Sandblásin verbúð á eyðiströnd eða vallargróin beitartóft á lækjarbakka geta sagt meira 

um lífshætti og lífskjör Íslendinga á liðnum öldum en margar blaðsíður af ritmáli.“6 Slíkar 

fornleifar má finna um land allt og margir möguleikar eru á því hvernig nýta má þær í 

ferðaþjónustu. Best er að kynna þær með því að líta á þær sem hluta af landslaginu sem þær 

eru í. Þar með verða minjarnar hluti af því hvernig maður skynjar landslagið og „það 

gerbreytir upplifun ferðamannsins af íslenskri náttúru þegar honum er bent á minjar um 

íslenskt samfélag og komið í skilning um þá lífshætti sem hér tíðkuðust og þá lífsbaráttu sem 

hér fór fram. Það er ekki ómerkileg saga.“7 Friðlýstar fornleifar geta því nýst vel til þess að 

upplifun ferðamannsins verði sem mest og ekki er nauðsynlegt að fara út í mikil fjárútlát. 

2.1. Ólíkar leiðir við miðlun 
Miðlun fornleifafræði fer fram í gegnum marga ólíka miðla eftir því til hvaða hópa er verið að 

miðla efninu til og því er mismunandi hvaða miðill hentar hvaða þjóðfélagshópi. Miðlunin 

byggist þó alltaf á því að ákveðinn aðili sem hefur þekkingu á viðfangsefninu miðlar henni til 

annarra með einhvers konar miðli. Prentverkið er oft notað og þá er það bókin sem er 

vinsælust eða greinar í tímaritum. Það er þó ef til vill auðveldast að miðla upplýsingum með 

töluðu máli þar sem þá eru engin tæknivandamál.8 Hér fyrir neðan verður greint frá helstu 

leiðunum í miðlun í fornleifafræði, kostir og gallar hverrar leiðar ræddir. Einnig verður fjallað 
                                                             
4 Gísli Sigurðsson, 2008: 140-141. 
5 Gísli Sigurðsson, 2008: 141. 
6 Orri Vésteinsson, 2001. 
7 Orri Vésteinsson, 2001. 
8 Harding, 2007:120. 
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um mismunandi viðtakendur þar sem ekki er endilega sami miðill sem hentar hverjum 

aldurshópi svo dæmi séu tekið. 

2.2. Skýrslur og greinar 
Fornleifafræðingar nota mest skýrslur og greinar í tímaritum til að miðla upplýsingum sínum 

til annarra fornleifafræðinga. Þær eru þó oft mjög fræðilegar og innihalda hugtök og 

skilgreiningar sem almenningur skilur ekki. Einnig er oft erfitt að nálgast greinarnar og 

skýrslurnar og því eru þær ekki aðgengilegar fyrir hinn almenna lesanda. Það er því 

nauðsynlegt að fornleifafræðingar skrifi skilmerkilegan og greinagóðan texta svo að lesandinn 

skilji hann. Í greininni „Commissioning knowledge or making archaeology for books“ setur 

Peter Kemmis Betty fram stuttan lista sem gott er að fara eftir þegar skrifaður er texti um 

fornleifafræði fyrir almenning. Textinn má ekki vera of langur, hann verður að vera skýr, það 

er að segja skipulagið og skriftin, sleppa þarf tæknimáli í tilvitnunum og neðanmálsgreinum. 

Að auki telur hann mjög mikilvægt að hafa mikið af skýringarmyndum í textanum.9 Það hefur 

lengi verið vitað að fornleifafræðingar þyrftu að bæta sig í skýrsluskrifum og það á ekki síst 

við um áfangaskýrslur sem ritaðar eru meðan á rannsókn stendur. Leiðbeiningar Betty eiga 

við allan skrifaðan texta, svo sem á sýningum, á skiltum og á vefnum, en ekki bara texta í 

skýrslum og bókum. Verkefnið sem ég vann að sumarið 2010 hjá Fornleifavernd ríkisins gaf 

góða sýn á það hvernig skýrslur eiga að vera og hvernig þær eiga ekki að vera. Hjá 

Fornleifavernd ríkisins er í skoðun hvort hægt sé að setja upp einhvers konar staðla um það 

hvernig skýrslur eiga að vera uppbyggðar og hvernig er hægt að gera þær notendavænni fyrir 

almenning. 

2.3. Söfn og sýningar 
Undanfarin ár hafa risið mörg söfn og sýningar af ýmsu tagi. Söfn og sýningar eru mjög góð 

leið til að miðla sögu landsins og fornleifafræði til almennings. Í gegnum tíðina hefur að hluta 

til verið litið á söfn sem staði til að sinna þörfum fræðimanna og þau hafa ekki verið mjög 

aðgengileg fyrir almenning. Einnig hefur það verið algengt að almenningi hafi verið sagt hvað 

hann sé að horfa á í stað þess að útskýra fyrir þeim hvað þeir eru að horfa á þannig að 

almenningur hefur ekki þurft að túlka hluti sem fyrir augu ber. Stefnan hefur sem betur fer 

verið að breytast og nú er lögð meiri áhersla á það að hinn almenni safngestur fái meiri 

fræðslu út úr safnaheimsókninni og þurfi að beita meiri túlkun og skilja viðfangsefnið betur10. 

 Texti á sýningum má alls ekki vera of flókinn og hlaðinn fræðihugtökum sem 
                                                             
9 Betty, 1999:61. 
10 Merriman, 2004:85.  
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almenningur hefur ekki þekkingu til að skilja. Þar sem mikil tækniþróun hefur átt sér stað 

síðustu ár hafa söfn nýtt sér ýmsar nýjar aðferðir til að miðla upplýsingum. Það hefur þó tekið 

lengri tíma hér en í útlöndum fyrir þessa nýju tækni að finna sér leið inn á söfn og sýningar og 

er helsta ástæða þess líklegast fjárskortur.11 Dæmi um nýja tækni má nefna hljóð, mynd, lykt 

og hreyfingu. Minna er orðið af texta þar sem hann er ekki alltaf nauðsynlegur. Tæknin getur 

auðveldað sýningunni eða safninu að ná til almennings12, en þó þarf að gæta þess að hún verði 

ekki of tæknileg og fæli fólk frá.  

 Sem dæmi um sýningu sem nýtir sér endurgerð á fornleifum á myndrænan hátt má 

nefna Reykjavík 871±2. Á sýningunni er tæknin notuð til að sýna á sjónrænan hátt túlkun 

manna á byggingum, hlutum, landslagi og yfirborði. Þar er einnig notast við hreyfimyndir af 

fólki í daglegum störfum og hreyfimyndir og hljóð af dýrum. 

 Í könnun sem Eggert Þór Bernharðsson gerði kom fram að 93% gesta á sýningar taldi 

gagnvirkni á sýningum auka gildi heimsóknarinnar á sýninguna. Aðeins 1% gesta sagði að 

þem líkaði ekki við gagnvirka þætti sýningarinnar. Það er því hægt að segja að gestirnir séu 

almennt ánægðir með þróunina á gagnvirkum efnum á sýningum og tæknilegar útfærslur séu 

ein af leiðunum til að auka virkni gesta. Með því er hægt að flétta saman skemmtun og 

fróðleik og nýta betur þær ólíku miðlunarleiðir sem til eru. Þar með er líklegt að gestirnir fái 

meira út úr sýningunni13. 

2.4. Fornleifauppgröftur 
Fornleifauppgreftir eru kjörinn staður fyrir miðlun á fornleifum en þar geta 

fornleifafræðingarnir miðlað þeim upplýsingum sem þeir eru að afla hverju sinni. Að auki 

hafa þeir tækifæri til að útskýra fyrir fólki starf sitt og hversu mikilvægt það er. 

Fornleifafræðingar verða þó að gæta sín á því að hafa mál sitt skýrt og ekki of fræðilegt. 

Breytingar hafa orðið á því hvernig fólki er sagt frá fornleifauppgröftum. Áður fyrr var 

gestinum sagt hvað hann ætti að sjá en í dag reyna leiðsögumenn að lýsa uppgraftarsvæðinu 

fyrir fólki og fólk er hvatt til að hafa sína eigin skoðun á því sem það sér14. 

                                                             
11 Eggert Þór Bernharðsson, 2003:56. 
12 Eggert Þór Bernharðsson, 2007:102. 
13 Eggert Þór Bernhardsson, 2008:156-157. 
14 Copeland, 2004:133. 
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Sjónræn kynning er einnig góður kostur í 

kynningum á fornleifauppgröftum þar sem 

oft er auðveldara að skýra eitthvað út með 

mynd en orðum. Dæmi um sjónræna 

kynningu má nefna upplýsingaskilti, 

ljósmyndir og kort.  

Endurgerð fornleifa hefur aukist síðustu 

árin. Oftast byggir endurgerðin á 

fornleifarannsóknum sem átt hafa sér stað á 

nálægum stað. Þá er sýnt hvernig byggingar og umhverfi gætu hafa litið út á fyrri tímum. 

Þetta er góð leið til að sýna almenningi hvernig staðurinn leit út áður fyrr og auðvelt er fyrir 

almenning að skynja og túlka. Endurgerð er þó alltaf túlkuð að einhverju leyti af 

fornleifafræðingum eða öðrum þó nákvæmar fornleifarannsóknir hafi átt sér stað. 

Fornleifarannsókn getur aldrei sýnt nákvæmlega hvernig byggingargerð húsa var. Endurgerð 

er samt góð leið fyrir almenning til að skynja fornleifar en nauðsynlegt er að útskýra vel að 

einungis sé um að ræða túlkun fræðimanna.15 

 Eiríksstaðir í Haukadal eru gott dæmi 

um endurgerð á fornleifarannsókn. Á 

Eiríksstöðum eru friðlýstar rústir af skála sem 

búið var í á 10. öld. Á staðnum hefur verið reist 

tilgátuhús og lögð var áhersla á að styðjast við 

rústirnar, rannsóknir og fornt handbragð. 

Eiríksstaðaskáli, tilgátuhúsið, stendur um 100m 

vestan við rústirnar og þær eru að hluta til opnar 

og sýnilegar fyrir almenning. Göngustígar eru að rústunum og þær eru aðgengilegar fyrir 

almenning án þess að þær eða umhverfi þeirra séu í hættu vegna umgangs. Eiríksstaðir eru 

lifandi safn þar sem leiðsögumenn klæðast að fornum sið og fræða gesti um söguna, sýna 

fornt handverk og muni.16 

Nú á seinni tímum hefur mikið verið rætt um þann möguleika innan raða 

fornleifafræðinga hvernig aðkoma þeirra að kynningum og leiðsögn um minjastaði getur 

verið. Þá skiptir ekki máli hvort um er að ræða staði sem grafnir hafa verið upp eða staði sem 

                                                             
15 Jameson  og John, 2004:45.  
16 Sjá http://eiriksstadir.is 

Mynd 1. Upplýsingaskilti um kumlið í Hringsdal. 
Heimild: hringsdalur.is. 

Mynd 2. Tilgátuhúsið á Eiríksstöðum. Heimild: 
eiriksstadir.is. 
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verið er að rannsaka. Fornleifafræðingar hafa áhuga á því að skoða hvernig hægt er að tengja 

saman áhuga almennings á fornleifum og vinnu þeirra. 

Hér hafa einungis verið nefndar nokkrar af þeim leiðum sem til eru við miðlun á 

fornleifum. Þetta eru þó þær leiðir sem hafa verið algengastar innan fornleifafræðinnar en 

nýjar leiðir eru að ryðja sér til rúms og þar má nefna hljóðleiðsögn sem fróðlegt verður að 

fylgjast með. Ólíkar leiðir henta ólíkum stöðum og ekki hefur verið lagt mat á það hvaða leið 

sé best. Þær upplýsingar sem fornleifafræðingar leitast eftir eru ekki endilega þær sömu og 

almenningur leitast eftir og því er ekki víst að sama leið henti öllum. 
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3. Miðlun á vefnum 
3.1. Vefurinn 
Vefurinn hefur markað sín spor á íslenskt samfélag og talið er að rúmlega 9 af hverjum 10 

Íslendingum hafi aðgang að vefnum og erum við því með nettengdustu þjóðum heimsins.17 

Vefurinn er uppruninn við bandarískan háskóla sem á sjötta áratugnum sá mikla möguleika í 

því að tengja saman tölvur. Með því var hægt að sækja og miðla upplýsingum um vísinda- og 

þróunarrannsóknir. Við það spratt fram tækni til að senda skilaboð með rafrænum hætti frá 

einni tölvu til annarrar. Tæknin fólst í því að skilaboð voru brotin upp í pakka og send með 

símalínu á tiltekinn áfangastað þar sem skilaboðunum var aftur raðað saman. Frumherjar 

vefsins tóku margar góðar ákvarðanir og þar má helst nefna að vefurinn var hafður opinn. Það 

var síðan árið 1989 að maður að nafni Tim Berners-Lee, sem var vísindamaður hjá CERN 

stofnuninni í Sviss, skrifaði forrit sem nefnt var World Wide Web. World Wide Web var vafri 

sem gat fundið skjöl sem voru vistuð með ákveðnu sniði. Vafrinn var stöðugt endurbættur og 

hægt var að hlekkja saman skjöl með sérstökum tengingum sem kallast HTML (Hyper Text 

Markup Language). Ef smellt var með tölvumúsinni á hlekkinn var hægt að sækja sér skjal. 

Þessi vafri var mjög ólíkur því sem við þekkjum og ekki var hægt að nota liti og notkun 

mynda og grafískrar framsetningar var erfið.18 

Vefurinn sem við þekkjum í dag er miðill sem byggir meðal annars á myndrænni 

framsetningu og miklum hraða. Gestir sem skoða vefinn skoða hann venjulega stutt þar sem 

framboðið á vefnum er mikið. Vefgesturinn skimar yfir vefsíðuna og bíður eftir því að 

eitthvað fangi athygli hans. Ef það gerist les hann áfram og því er mikilvægt að efnið sé 

hnitmiðað og auðlesið á skjánum og mjög mikilvægt er að koma sér beint að efninu þar sem 

margir lesa einungis fyrstu línur textans og þurfa því að fá strax upplýsingar um hvað hann 

fjallar.19 Efni sem ætlað er til birtingar á vefnum og til upplýsinga fyrir almenning má ekki 

vera of fræðilegt og ekki með sérhæfðan orðaforða eða fræðileg hugtök þar sem ólíklegt er að 

almenningur hafi vit og áhuga á slíku.20 Það sem skrifað er á vefinn lýtur öðrum lögmálum en 

texti í bókum og skjölum. Notendur vefsins eru oft á hraðferð og því er mikilvægt að texti sé 

hnitmiðaður og einfaldur. Gott er að nota mikið af millifyrirsögnum og hafa hverja málsgrein 

stutta.21 

                                                             
17 Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2001:aðfararorð. 
18 Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2001:19-22. 
19 Skrifað fyrir vefinn; Þórarinn Stefánsson. 
20 Shneiderman, 2003:158-163. 
21 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007. 
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Í gegnum árin hafa skapast ákveðnar hefðir í hönnun og framsetningu efnis á vefnum. 

Til að notenda vefsins líði vel er nauðsynlegt að fylgja þeim stöðlum sem hafa mótast og 

ekkert á að koma notandanum of mikið á óvart í uppsetningu vefsins. Mikilvægt er að 

notandanum finnist hann hafa stjórn á þeim aðgerðum sem í boði eru og honum má ekki 

finnast hann ekki vita hvað hafi gerst og villuskilaboð og útskýringar þurfa að vera skýrar og 

leiðbeinandi. Best er að gera ráð fyrir að ákveðin prósenta af notendum vefsins noti hann ekki 

nógu oft til að getað nýtt sér hann til gagns. Þess vegna er best að nota viðteknar reglur eða 

aðferðir við framsetningu á upplýsingum.22 Undanfarin ár hefur mikil þróun átt sér stað hvað 

varðar nýja tækni á vefnum og mikilvægt er að nýta sér þá möguleika sem hún býður upp á, 

bæði hvað hönnun og virkni varðar.23 Vefurinn er stór hluti af daglegu lífi fólk um heim allan 

og í apríl 2010 var áætlað um 200 milljónir vefsvæða væru aðgengileg á vefnum. 24 Það má 

því segja að vefurinn sé góður miðill til að miðla upplýsingum á vegna stærðar sinnar og 

útbreiðslu. 

3.2. Vefurinn og miðlun 
Vefir og bækur eiga ýmislegt sameiginlegt. HTML kóðinn sem talað var um hér í síðasta 

kafla er kominn frá prentlistinni, það er að segja merkjamáli (e. markup) sem áður voru 

notaðir af prentsmiðjum og ritstjórum til að skilgreina ákveðinn texta. Bæði vefir og bækur 

hafa blaðsíður þó í bókum sé þeim flett en í tölvum er smellt á tengla til að fara frá einni yfir á 

aðra.25 Nú er þó farið að framleiða tölvur sem sérhæfa sig í að skoða bækur og annað efni á 

netinu eins og iPad frá Machintos. 

 Aðgengi að vefsvæðum er gott og auðvelt, 

hægt er að koma upplýsingum á framfæri til 

notenda á auðveldan og ódýran hátt. Hægt er að 

ná til mjög breiðs hóps þar sem flestir hafa nú til 

dags aðgang að netinu. Útfæra má vefinn 

nokkuð auðveldlega þannig að hægt sé að hafa 

hann á mörgum tungumálum. Stofnun og hönnun 

vefsvæðis hefur í för með sér ákveðinn 

stofnkostnað, en eftir það er hægt að halda kostnaði í lágmarki. Á vef er hægt að miðla mjög 

fjölbreytilegum upplýsingum og nota til þess fjölbreytta miðlun svo sem ljósmyndir, hljóð, 

                                                             
22 Shneiderman, 2003:27. 
23 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007. 
24 Veen, 2001:8-9. 
25 Cohen og Rosenzweig, 2006:52. 

Mynd 3. iPad í notkun við lestur bókar. Heimild: 
http://blog.bitcomet.com/post/1931811/ 
http://blog.bitcomet.com/post/1931811/ 
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hreyfimyndir auk texta. Með tiltölulega litlum tilkostnaði má breyta formi vefsins þar sem það 

er ekki endanlegt. Að auki er auðvelt að bæta upplýsingum inn á vefinn og taka upplýsingar út 

af honum sem eru úreltar.26 

 Þótt vefurinn sé orðinn mjög stór er alltaf einhver hópur sem notar hann ekki eða hefur 

ekki aðgang af honum. Það má því segja að með því að miðla ákveðnum upplýsingum bara á 

vefnum sé verið að útiloka ákveðinn hóp frá þeim. 27 Það er því aldrei hægt að ná til allra og 

líklegast er það ekki hægt með neinum miðli.  

3.3. Sýnileiki vefsins  

Til þess að vefurinn þinn verði sýnilegur á vefnum er nauðsynlegt að hann sé á topp 30 lista á 

leitarsíðum eins og Google og Yahoo. Rannsóknir hafa sýnt að fólk skoðar ekki vefsíður sem 

eru ekki á topp 30 lista. 28 Stór hluti notenda vefsins hefur ekki fullmótaðar hugmyndir um 

það af hverju hann leitar þegar hann fer um netið í leit að afþreyingu. Hann leitar ef til vill 

ekki að einu réttu svari heldur er hann að leitast við að læra eitthvað nýtt og fræðast um nýtt 

viðfangsefni. Þetta gerir neytandinn bæði meðvitað og ómeðvitað. Það er því nauðsynlegt að 

gera vefinn eins sýnilegan og hægt er í leitarvélunum. 29   

                                                             
26 Cohen og Rosenzweig, 2006:4-5. 
27 McDavid, 2004:178. 
28 Shneiderman, 2003:30. 
29 Morville og Rosenfeld, 2006:34. 
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4. Vefsmíðin 
4.1.Viðmótshönnun 
Í tölvutengdu samhengi þýðir orðið viðmót samspil og tenging forrita og stýrikerfis við 

notenda. Þegar talað er um vefviðmót er átt við það hversu vel notandanum gengur að nýta sér 

þær upplýsingar sem á vefnum eru. Upplýsingarnar þurfa því að vera vel fram settar og 

auðskyldar.30  

Nauðsynlegt er að uppsetningin á forsíðu vefsins sé einföld og gagnsæ. Aðaltenglarnir 

þurfa að hafa lýsandi nöfn og mikilvægt er að þeir sjáist allir þegar síðan er opnuð. Á 

upphafsíðunni þarf að vera texti sem segir frá innihaldi vefsins í stuttu máli. Vefurinn þarf því 

að vera einfaldur og aðgengilegur. Vefurinn þarf að vekja forvitni notandans og skipulag hans 

og útlit þarf að vekja áhuga. Notandinn þarf að vilja skoða meira þegar hann er búinn að 

skoða forsíðuna. Að sjálfsögðu þarf vefurinn svo að vera upplýsandi og gesturinn á að vera 

fróðari um innihald hans eftir skoðun. 

Nauðsynlegt er að gæta þess að sá kóði sem notaður er til að búa til vefinn virki á sem 

flestum vefskoðurum. Einnig þarf að athuga að ekki séu of stórar myndir notaðar, þar sem þær 

eru lengi að hlaðast niður, og að þeir tenglar sem eru á síðunni séu virkir. Vefurinn þarf að 

vera fljótur að birtast og sérstaklega er nauðsynlegt að forsíðan sé fljót að halast niður. Efni á 

undirsíðum vefsins má frekar vera lengur að halast niður þar sem þá er notandinn búinn að 

finna það efni sem hann er að leita að og hefur því meiri þolinmæði til að bíða eftir 

viðkomandi upplýsingum.31 Þeir þættir sem móta viðmót vefsins eru innihald, skipulag og 

útlit. Það er síðan HTML kóðinn sem tengir þessa hluti saman og myndar vefinn. 

4.1.1. Innihald 

Innihald vefsins er mikilvægasti hluti hans. Ef efni vefsins höfðar ekki til notandans eða veitir 

honum ekki þær upplýsingar sem hann leitar að hefur vefurinn misst tilgang sinn og þá skiptir 

ekki máli hversu auðvelt er að rata um hann.32 Þegar efni er unnið á vef er nauðsynlegt að 

hafa í huga hvað notandinn vill hafa á vefnum, ekki aðeins hvað sá sem vefinn býr til finnst að 

eigi að vera á honum. Það er ekki víst að það sé endilega það sama og því er nauðsynlegt að 

fara bil beggja. Einnig er nauðsynlegt að hafa það sem notandinn vill hafa sjáanlegt áberandi 

                                                             
30 Gunnar Grímsson, 2007a:6. 
31 Gunnar Grímsson 2007:5-6. 
32 Shneiderman, 2003:158. 
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en annað efni minna áberandi en þó alltaf augljóst hvar það er. Efnið þarf einnig að vera 

flokkað á vefnum til að einfalda hann.33 

4.1.2. Skipulag 

Mikilvægt er að vanda til verka þegar vefur er skipulagður en það getur vafist fyrir fólki. 

Nauðsynlegt er að vefurinn sé gegnsær og notandinn á ekki að þurfa að leita lengi að 

aðalatriði vefsins. Það atriði sem klúðrast oftast við gerð vefja er vefsmíðin sjálf og það á 

bæði við reynda vefara og óreyndum. Gott getur verið að fá álit á skipulaginu hjá öðrum áður 

en haldið er áfram með vefsmíðina. Vefsmíði er ekki auðveld og getur tekið langan tíma og 

mikilvægt er að miða skipulagið á vefnum við það efni sem verður á honum.34 

Við skipulag vefs eru nokkur atriði sem þarf að hafa í huga. „Hvernig hugsar sá sem 

skoðar vefinn, hvernig les hann og hvar smellir hann?“35 Sigta þarf út það efni sem þú telur 

vera áhugavert fyrir flesta frá því sem fáir hafa áhuga á. Notandinn á helst ekki að þurfa að ýta 

nema einu sinni á músina til að finna mikilvægustu upplýsingar vefsins. Þar sem notandinn er 

ekki alltaf þolinmóður er nauðsynlegt að auðvelt sé að finna upplýsingar. Eins og fram hefur 

komið er nauðsynlegt að auðvelt sé að finna efnið og því er grunnmarkmið vefskipulagsins að 

notandinn geti fundið það efnið sem hann leitar að á sem auðveldastan hátt. Ef skipulagið er 

ekki gott finnur notandinn ekki það sem hann leitar að vefurinn stenst ekki væntingar. Til að 

vefurinn sé auðveldari í notkun er nauðsynlegt að hafa leiðarkerfið sýnilegt á öllum 

undirsíðum vefsins. Þá er hægt að komast á yfirflokka vefsins frá öllum síðum vefsins. Útlit 

hverrar undirsíðu á einnig að vera eins svo gesturinn eigi auðveldara með að finna það sem 

hann leitar að.36  

Samkvæmt Gunnari Grímssyni er sjaldnast til einungis ein rétt leið til að skipuleggja 

vefi en algengustu leiðirnar til skipulags eru líklegast þær sem nefndar eru hér fyrir neðan en 

þeim er þó oft blandað saman. 

1. Fáa, vel skilgreinda yfirflokka með vel skilgreinda undirflokka (ef þarf).  

2. Djúp og kerfisbundin uppröðun, svipað og flokkun á bókasafni.  

3. Setja tengla í allt eða mestallt efni vefsins frá forsíðu.  

4. Eftir eðli innihalds vefsins.37 

5. Aðgerðavefir. 

                                                             
33 Gunnar Grímsson 2007:8. 
34 Gunnar Grímsson 2007:21. 
35 Gunnar Grímsson 2007:22. 
36 Gunnar Grímsson 2007:21-22. 
37 Gunnar Grímsson 2007:23. 
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Skipulag vefs er gert úr skipulagsáætlunum (organization schemes) og skipulagsbyggingu 

(organization structures). Skipulagsáætlun skilgreinir sameiginleg einkenni innihaldsins og 

stýrir rökrænni flokkun efnisins. Skipulagsbygging skilgreinir venslin milli efnisþáttanna.38 

 Gott getur verið að skoða vefi sem eiga eitthvað sameiginlegt með þeim vef sem verið 

er að búa til. Þá er hægt að athuga hvort eitthvað sé að gleymast en mikilvægt er að herma 

ekki eftir vefnum heldur reyna frekar að sjá hvað er vel gert og hvað má gera betur. 39 

4.1.3. Markmið 

Áður en hafist er handa við hönnun vefs er mikilvægt að gera sér grein fyrir markmiðum hans. 

Er það að fræða, skemmta, selja eða eitthvað annað? Markmiðin afmarka markhópinn að hluta 

til, innihald hans, virkni, og sérstakt útlit.40 Ákveða verður hvort kynna eigi allt miðlunarefnið 

eða hvort ákveðin efni þess eiga að vera sjáanleg. Einnig þarf að gera sér grein fyrir því hvort 

vefurinn eigi að vera fyrir alla eða einungis þá sem nota nýjustu útgáfurnar af vöfrum með 

viðbótum. Gott er að skrifa niður hjá sér markhópana og raða þeim í röð eftir mikilvægi. 

Markhóparnir eru mjög mikilvægir í öllu því ferli sem fer fram þegar vefur er búinn til og 

getur stýrt því hvernig vefurinn er uppbyggður.41 

4.1.4. Útlit 

Útlit vefsins er mikilvægt og því þarf hönnun þess að vera skilvirkt. Það á að auðvelda 

notandanum að finna það efni sem hann leitar að á vefnum. Oft er því best að hafa útlitið 

einfalt og stílhreint. Mikilvægir hlutar vefsins þurfa að vera sýnilegir og of miklar 

hreyfimyndir og annað slíkt geta dregið athyglina frá mikilvægustu atriðum hans. Það er mjög 

afstætt hvað er fallegt og hvað ekki og því er auðveldara að skilgreina gott vefútlit. Það er það 

útlit sem hæfir efni vefsvæðisins og auðveldar notendum vefsins að nota hann. Mikilvægt er 

að hönnun vefsins hæfi efni hans og skili þeirri ímynd sem eigandinn vill að hann geri. Ekki 

er til ein hönnun sem er best en eitt er þó alltaf sameiginlegt með góðum vefjum en það er að 

útlit vefsins styður skipulag hans. Best er að nota sömu grunnhönnunina á allar undirsíður 

vefsins en þó má hafa forsíðuna öðruvísi en það er þó vandmeðfarið.42  

4.1.5. Heimasíða 

Heimasíða vefsins, það er að segja forsíðan, á að vera góð fyrsta sýn fyrir alla þá sem skoða 

vefinn. Heimasíðan þarf að hafa alla eiginleika sem ætlað er af henni og þarf að líta út eins og 
                                                             
38 Morville og Rosenfeld, 2006:55. 
39 Gunnar Grímsson 2007:19. 
40 Shneiderman, 2003:28. 
41 Gunnar Grímsson 2007:16. 
42 Gunnar Grímsson 2007:9 og 27. 
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heimasíða fyrir notendum hennar. Heimasíðan á að sýna hlutverk vefsins og flesta 

möguleikana sem eru á honum. Best er að mest öll heimasíðan sé sýnileg á skjánum í einu og 

hún á að innihalda lítið af tilgangslausum texta. Nauðsynlegt er að auðvelt sé að fara inn á 

heimsíðuna frá öllum síðum vefsins.43 

4.1.6. Notendavænn vefur 

Mikilvægt er að vefir séu notendavænir. Gott er að notendur vefsins hafi skoðanir á því 

hvernig hann er fullgerður og nákvæmur og hvenær hann stendur undir væntingum notandans. 

Eitt af því fyrsta sem hafa verður í huga við gerð á notendavænum vef er að einblínt sé á 

notandann. Þar með hefur þátttaka notenda orðið viðtekin venja við þróun á skilvirkum 

kerfum. Virk þátttaka notandans hefur mikil áhrif þegar reynt er að mæta kröfum notandans. 

Það hjálpar líka við til að forðast lítið eða ekkert notaða  þætti. Virkir notendur eru því 

nauðsynlegir vefhönnuðum til að finna út hvernig vefurinn á að virka en ekki hvernig best er 

að setja upp vefinn.44 En eins og fram hefur komið þarf alltaf að gæta þess að vefurinn sé 

notendavænn og gott getur verið að fá upplýsingar um það hvað megi fara betur á vefnum frá 

notandanum.  

4.2. Önnur atriði sem gott er að hafa í huga 
4.2.1. Nafnakerfi 

Nafnakerfi er hluti af framsetningu vefs. Eins og við notum talað mál til að túlka hugmyndir 

og hugsanir, notuð við nafnakerfi til að túlka mikið magn upplýsinga á vefnum okkar. 

Markmið nafnakerfis er því að miðla upplýsingum á áhrifaríkan hátt. .45 

4.2.2. Nýir gluggar 

Gæta þarf að því að vefurinn eða síður á honum opnist ekki í nýjum glugga nema um sé að 

ræða skjöl svo sem wordskjöl, pdf-skjöl eða þess háttar, eða að verið sé að vísa notandanum 

yfir á annan vef. Að auki er mikilvægt að notandinn skilji að með því að smella á viðkomandi 

tengil sé hann að kalla eftir öðru en hefðbundinni vefsíðu og þá þurfa að koma fram 

upplýsingar um stærð og gerð skjalanna sem um ræðir. Þetta er mjög mikilvægt þegar 

upplýsingarnar eru ætlaðar minni tækjum svo sem farsímum.46  

4.2.3. Vefurinn í farsímanum 

                                                             
43 Shneiderman, 2003:58. 
44 Shneiderman, 2003:28. 
45 Morville og Rosenfeld, 2006:76. 
46 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007. 
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Mörg fyrirtæki hafa nú sett upp 

vefi sína fyrir þriðju kynslóðar 

farsíma og þá þarf að hafa í huga 

að vefirnir séu notendavænir og 

þarfirnar eru töluvert öðruvísi en þarfir hefðbundinna vefja. Upplýsingarnar þurfa að komast 

fyrir á minni skjá og því eru möguleikarnir minni og að auki er notkunin öðruvísi. Textinn má 

ekki vera eins ítarlegur í farsímanum og því þarf textinn að vera hnitmiðaðri.47  

                                                             
47 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007. 

Mynd 4. Möguleiki fyrir símastillingar í Wordpress. 
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5. Vefurinn Friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð 
5.1. Friðlýstar fornleifar 
Friðlýstar fornleifar má rekja aftur til þess að við upphaf 19. aldar voru þjóðríkishugmyndir 

ráðandi í Evrópu. Aukin áhersla var lögð á söfnun minja og heimilda um sögu lands og 

þjóðar. Í Danmörku var skipuð nefndin Commissionen for oldsagers opbevaring árið 1807. 

Hún hafði það markmið að vernda fornminjar í danska ríkinu og þar af leiðandi á Ísland sem 

var undir danskri stjórn. Fyrstu friðanirnar voru gerðar á Íslandi árið 1817 en þá voru friðaðar 

tíu minjar. Ekki voru neinar frekari friðlýsingar fyrr en árið 1907 með setningu fornminjalaga. 

Samkvæmt þeim skyldi þjóðminjavörður semja skrá yfir allar þekktar fornleifar sem ástæða 

þótti til að skrá. 

Matthías Þórðarson gerði flestar friðlýsingarnar á árunum 1926 til 1930 eða um 80% 

af núverandi friðlýsingum. Megintilgangur friðlýsinganna var að tengja saman örnefni og 

sögustaði úr Íslendingasögunum. Fáar fornleifar hafa verið friðlýstar síðustu áratugina og 

rekja má það til þess að árið 1989 voru sett ný lög á Íslandi sem vernda allar fornleifar sem 

eru 100 ára og eldri. Því hefur þörfin fyrir því að friðlýsa minjar sérstaklega til að vernda þær 

gegn framkvæmdum minnkað. 

Í 11. grein Þjóðminjalag 2001 nr. 107 31. stendur: 

11. gr. Fornleifavernd ríkisins lætur, eftir föngum, skrá allar þekktar fornleifar og gefur út skrá um 

friðlýstar fornleifar og skal hún endurskoðuð á þriggja ára fresti. Fornleifavernd ríkisins lætur 

skrár þessar í té Þjóðminjasafni Íslands.  

• Skylt er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, aðalskipulagi eða 

deiliskipulagi eða endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á skipulagsgerð í samræmi við 

skipulagslög standa straum af kostnaði við skráninguna.  

• Fornleifavernd ríkisins ákveður hvaða fornleifar skulu friðlýstar. Friðlýsing getur náð til 

nánasta umhverfis hins friðlýsta minjastaðar. Friðlýsa má samfelld svæði, minjasvæði, þar sem 

fleiri en einn minjastaður telst hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Friðlýsingu fornleifa skal 

birta í Stjórnartíðindum og staðurinn og ytri mörk hans tilgreind svo nákvæmlega sem unnt er á 

korti eða á annan hátt. Fornleifavernd ríkisins skal sjá til þess að friðlýstar fornleifar eða 

minjasvæði séu merkt með sérstökum merkjum. Tilkynna skal landeiganda og ábúanda með 

sannanlegum hætti um friðlýsinguna. Friðlýsingu fornleifa skal þinglýsa sem kvöð á landareign 

þá sem í hlut á. Þeim minjum, sem friðlýstar eru, skal fylgja 20 metra friðhelgað svæði út frá 

ystu sýnilegu mörkum fornleifa og umhverfis nema kveðið sé á um annað. Um stærra svæði 

skal leita samþykkis landeiganda. Friðlýstar fornleifar skulu færðar á skipulagskort. Fornleifar, 

sem friðlýstar hafa verið samkvæmt eldri lögum, skulu njóta friðlýsingar áfram.  
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• Fornleifavernd ríkisins getur afturkallað friðlýsingu og skal afturköllunin auglýst með sama 

hætti og friðlýsingin.48 

Hlutverk friðlýstra fornleifa var hér áður fyrr helsta tæki minjavörslunnar til að vernda 

fornleifarnar og skráin yfir friðlýstar fornleifar ber þess vissulega merki. Í dag má aftur á móti 

lesa út úr þjóðminjalögunum að friðlýsa skuli ákveðið úrval af fornleifum  og skila þeim 

óröskuðum áfram til komandi kynslóða. Fornleifar sem hafa verið friðlýstar eru á ábyrgð 

ríkisins og því ber ríkið allan kostnað á viðhaldi á minjastöðunum. Ekki liggja fyrir frekari 

fyrirmæli frá stjórnvöldum um stefnu í friðlýsingarmálum. Hægt er að hugsa sér að 

friðlýsingarskráin sé eitthvað í líkingu við heimsminjaskrá UNESCO. Að sjálfssögðu er hún 

mun minni og aðlöguð að íslenskum aðstæðum. Það ætti því að vera kappsmál hjá 

einstaklingum og sveitarfélögum að koma minjum inn á friðlýsingarskránna vegna kynningar 

og stuðnings frá ríkinu sem fylgir friðlýstum fornleifum. Nauðsynlegt er að fækka 

minjastöðunum sem eru í friðlýsingarskránni og auka sérstöðu þeirra minja sem þar eru. 

Friðlýsingarskráin ætti að vera í stöðugri endurskoðun, nýir áhugaverðir staðir ættu að koma 

inn í hana og einnig ættu staðir þar sem varðveislugildið hefur rýrnað að falla af skránni. 49  

Núna eru tæplega 800 staðir friðlýstir á rúmlega 500 friðlýsingarskjölum. Árið 1990 

var gefin út prentuð skrá yfir friðlýstar minjar.50 Hjá Fornleifavernd ríkisins er hafin úttekt á 

öllum friðlýstum fornleifum á Íslandi og til stendur að hefja friðlýstar fornleifar til vegs og 

virðingar. 

5.2. Af hverju að nota vefinn við kynningu á friðlýstur fornleifum? 
Notkun almennings á vefnum hefur aukist mikið síðustu árin. Samskipti fólks fara mikið fram 

á netinu og fólk aflar sér upplýsinga á vefnum. Þar af leiðandi hafa stofnanir, samtök og 

einstaklingar aukið efni sitt á vefnum og reyna að koma sínu efni á framfæri. Vefurinn hefur 

marga kosti þar sem hann lokar aldrei og fólk getur því haft aðgang að honum allan 

sólarhringinn. 

Eins og fram hefur komið hafa miklar breytingar orðið í miðlun almennt og þar með í 

miðlun fornleifafræði. Upplýsingar í fornleifafræði er nú hægt að nálgast á auðveldan hátt á 

vefnum. Ef til vill stækkar neytendahópurinn eitthvað ef upplýsingarnar verða aðgengilegri.51 

Alltaf er einhver hópur sem nýtir sér ekki internetið en hann minkar með hverjum degi. Ef 

fornleifafræðingar hætta að prenta út gögnin sín og settu þau einungis á vefinn má segja að 

                                                             
48 Þjóðminjalög frá 2001. 
49 Sigurður Bergsteinsson og Sólborg Una Pálsdóttir, 2009:5 
50 Skrá yfir friðlýstar fornleifar, 1999. 
51 Meyer, 2007:400.  
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verið væri að útiloka ákveðinn hóp frá gögnunum.52 Vefurinn er þó góður miðill til að ná til 

fræðimanna og almennings þó líklega verði aldrei hægt að ná til allra með einum miðli. 

Í ágúst 2001 kom út bæklingur hjá samgönguráðaneytinu sem ber nafnið 

Menningartengd ferðaþjónusta 53 . Bæklingurinn var gerður af fimm manna nefnd um 

menningartengda ferðaþjónustu. Formaður hennar var Tómas Ingi Olrich. Í skýrslunni kemur 

fram að ferðaþjónustan hafi tilhneigingu til að kynna einungis það sem sýnilegt er og 

áþreifanlegt af menningararfinum og því sé brýnt að finna leiðir til að kynna menningararfinn 

á margan hátt og gera hann sýnilegri. Þar eru nefndar leiðir svo sem með sviðsetningum, 

sýningum og með tölvutæku efni.54 Í skýrslunni eru settar fram þrjár tillögur og ein fjallar um 

gerð upplýsingavefs um íslenskan menningararf sem bera ætti heitið „Upplýsingasamfélag 

miðalda“og markmið hans á að vera að veita heildarsýn um samfélag þjóðveldistímans. 

Ákveðinn grunnur upplýsingavefsins á að vera tengdur ákveðnum sögustöðum en hluti 

vefsins verði vistaður á veraldarvefnum og markaðssettur þar.55 Segja má að verkefnið 

Friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð sé í raun að hluta til framhald af vinnu undanfarinna ára 

og í anda þeirra hugmynda sem settar voru fram 2001. 

Vefurinn Friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð er hannaður með það í huga að sem 

auðveldast sé að nota hann. Viðmót vefsins byggist á því hvernig við veitum vefgesti aðgang 

að upplýsingunum sem eru á vefnum. Viðmótið á því að vera þannig að sem auðveldast sé 

fyrir vefgestinn að nálgast upplýsingar á vefnum á sem skemmstum tíma.  

5.3. Markmið vefsins 
Verkefnið er heimasíða um friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð og byggist á því að kynna 

friðlýstar fornleifar fyrir almenningi. Einnig verður fjallað almennt um fornleifar og 

fornleifafræði. Umfjöllunin um friðlýstu fornleifarnar verður tengt saman við fræðsluefni um 

fornleifar og fornleifafræði. Fjallað verður um einstaka flokka fornleifa, svo sem þingstaði, 

garða, hauga og býli, út frá friðlýstu fornleifunum. Kynningarefnið er ætlað til birtingar á 

heimasíðu Fornleifaverndar ríkisins þar sem það verður tengt inn á vefsjá sem verið er að 

vinna að. Á vefsjánni verður hægt að sjá staðsetningu friðlýstu fornleifanna og einnig verður 

tenging inn á ítarefni um fornleifarnar. Á vefsjánni verður einnig hægt að sjá uppmælingar af 

fornleifunum og nýlegar úttektir sem á þeim hafa verið gerðar. Verkefnið er unnið í samstarfi 

við Fornleifavernd ríkisins og er hluti af vinnu þeirra við bætta miðlun á vefnum. Með 

                                                             
52 McDavid, 2007:178. 
53 Tómas I. Olrich, 2001. 
54 Tómas I. Olrich, 2001:8. 
55 Tómas I. Olrich, 2001:11. 
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heimasíðunni er verið að bæta aðgengi almennings að upplýsingum um friðlýstar fornleifar og 

fornleifar almennt. Með þekkingu fólks á fornleifum og minjagildi þeirra er verið að stuðla að 

friðun fornleifanna og því að fólk taki tillit til fornleifanna í framkvæmdum og skipulagsgerð. 

Með þekkingu á fornleifum stuðlum við að því að minjastaðir verði áfangastaðir ferðamanna 

þegar þeir skoða landið. 

5.4. Áfangastaðir ferðamanna 
Friðlýstar fornleifar hafa hingað til ekki verið áfangastaður margra ferðamanna enda hafa þær 

ekki verið kynntar að neinu leyti. Úr því má bæta og nú er í bígerð að gera heildarúttekt á 

Friðlýstum minjum í Húshólma á Reykjanesi með tilliti til viðhalds þeirra og 

upplýsingamiðlunar. Marka á stefnu um skiplag á staðnum með tilliti til ferðamennsku, 

verndun minjanna og aðlögun þeirra að umhverfinu.56 Þetta verður tilraunaverkefni og ef vel 

gengur verður hægt að skipuleggja fleiri friðlýst svæði sem ferðamannastaði. Koma þarf upp 

upplýsingaskiltum, gera göngustíga og bæta aðgengi fyrir ferðamenn til að vernda minjarnar.  

 Friðlýstar fornleifar eru ef til vill ekki ferðamannastaður með mikið aðdráttarafl en 

fróðlegt verður að sjá hvað kemur út úr heildarúttektinni sem áætlað er að gera um Húshólma.  

5.5. Markhópur 
Til að ná betri árangri er nauðsynlegt að greina markhóp vefsins, það er að segja hverjir 

neytendur vefsins verða. Einnig þarf að vera augljóst hvert hlutverk vefsins er og hver séu 

markmið hans. Taka þarf tillit til notenda vefsins og hvaða fróðleik þeir eiga að fá út úr 

honum. Því þarf að hanna vefinn með þarfir notendanna í huga.57 

 Markhópur vefsíðunnar er almenningur á öllum aldri. Vefurinn er ætlaður Íslendingum, 

þar sem hann er einungis á íslensku, og er því ekki aðgengilegur útlendingum á þessu stigi en 

gæti ef til vill orðið það síðar meir. Vefurinn er ætlaður þeim sem hafa áhuga á fornleifum en 

einnig þeim sem vilja kynna sér eitthvað nýtt. Möguleiki er á því að nota hann í skólaverkefni 

og hann getur hæft vel inn í Íslandssögukennslu grunnskólabarna. Þar má nefna að hægt er að 

nota hann til að kynna fyrir nemendum mismunandi gerðir rústa þegar vefurinn verður 

fullgerður.  

 

 

 

                                                             
56 Sjá: http://www.vinnumalastofnun.is/sumarstorf/jobsview.aspx?pk_job_id=1106 
57 Áslaug Friðriksdóttir og Jóhanna Símonardóttir, 2007 
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5.6. Heimildir 
Heimasíðan er byggð á skýrslunni Friðlýstar fornleifar í 

Dalvíkurbyggð eins og fram hefur komið. Í skýrslunni er vísað í 

ýmis gögn svo sem örnefnaskrár, fornleifaskráningarskýrslur, 

árbækur, jarðabækur, Íslendingasögur og sýslu- og sóknarlýsingar 

svo eitthvað sé nefnt. Gögnin má nálgast á bókasafni eða hjá 

viðeigandi stofnun. Myndirnar á heimasíðunni eru einnig fengnar 

úr skýrslunni og þær tóku Sigurður Bergsteinsson og Sólborg Una 

Pálsdóttir starfsmenn Fornleifaverndar ríkisins. Uppmælingar á 

rústum  gerði  Sólborg  Una  Pálsdóttir.  Kortin   í  skýrslunni   voru  

fengin hjá Landmælingum Íslands og loftmyndirnar koma frá Loftmyndum ehf. 

5.7. Vefsmíðin 
Við gerð vefs er margt sem þarf að huga að og 

vefurinn Friðlýstar fornleifar tók miklum 

breytingum í ferlinu. Hér til hliðar má sjá mynd af 

vefnum eins og hann leit út til að byrja með.  

 Ég byrjaði á því að setja heimasíðuna upp í 

WordPress-vefumsjónarkerfinu til að hjálpa mér að 

fá einhverja mynd á verkið þó óvíst væri hvort það 

forrit yrði notað. Að auki teiknaði ég upp í Power Point tillögu að útliti á heimasíðunni og sjá 

má mynd af henni hér til hliðar.  

Eftir töluverða umhugsun ákvað ég 

að best væri að heimsíðan yrði 

áfram sett upp í Wordpress þar sem 

það er nokkuð auðvelt forrit og 

notendavænt fyrir fólk sem ekki 

hefur mikla kunnáttu á vefforritum. 

Vefurinn tók nokkrum breytingum 

frá fyrstu útfærslu og þar sem 

Wordpress er ætlað til bloggfærslna 

þurfti ég að breyta vefnum þannig 

að ekki kæmu fram dagsetningar á 

vefsíðum og annað slíkt. 

Mynd 6. Vefurinn eins og hann leit út fyrst. 

Mynd 7. Endanlegt útlit forsíðu vefsins. 

Mynd 5. Aðalheimildin. 
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Ég lenti í vandræðum með myndatextann í Wordpress þar sem mér fannst ramminn utan um 

myndirnar vera of stór og svo var myndatextinn svo ljós og óskýr. Ekki tókst mér að finna út 

úr því hvernig ég gæti breytt því í Wordpress svo ég tók á það ráð að setja allar myndirnar inn 

í Power Point, setja myndatexta undir og taka svo mynd af því með Grab forritinu. Þetta var 

talsvert tímafrekt en ég varð ánægðari með útkomuna. Hér fyrir neðan má sjá myndir af 

myndunum fyrir og eftir breytingu. 

 
 

5.8. Skipulag vefsins 
Þegar heimildir höfðu verið skoðaðar, textasmíðin komin á fullt og leit að myndum langt 

komin kom að því að setja heimasíðuna upp og ákveða skipulag hennar. Vefnum er skipti upp 

í efnisflokka og helstu flokkar eru Fornleifar, Friðlýstar fornleifar og Hlutverk minja. Þar 

fyrir utan má nefna flokkana Dalvíkurbyggð, Heimildir og Tenglar.  

• Forsíða. 

o Upplýsingar um efni vefsins.  

• Fornleifar.  

o Upplýsingar um fornleifar. 

• Friðlýstar fornleifar.  

o Upplýsingar um friðlýstar fornleifar og síðan eru undirkrækjurnar 

Göngustaðakot, Grund, Hof í Svarfaðardal, Stærri-Árskógur, Stóru-

Hámundarstaðir, Syðra-Kálfskinn, Tungufell, Vellir og Ytri-Mástaðir/Syðri-

Másstaðir. Þar er sagt nokkuð nákvæmlega frá hverri friðlýstri fornleif fyrir sig 

og einnig má sjá mynd, uppdrætti, tengil yfir á hlutverk minjanna og 

staðsetningu þeirra á korti. 

• Hlutverk minja.  

Mynd 8. Útlit mynda og myndatexta fyrir og eftir breytingar. 
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o Sagt er frá mismunandi hlutverkum minja. 

• Dalvíkurbyggð.  

o Stutt Lýsing á Dalvíkurbyggð. 

• Heimildir.  

o Nefndar eru helstu heimildirnar sem notaðar voru. 

• Tenglar.  

o Vísað á nokkrar vefsíður sem tengjast fornleifafræði. 

Heimasíðan var sett upp með það að leiðarljósi að auðvelt væri að bæta inn upplýsingum um 

friðlýstar fornleifar í fleiri byggðarlögum síðar meir. Mér þótti mikilvægt er að ekki væru of 

margir valkostir á forsíðunni þar sem þá yrði meiri hætta á því að notendur síðunnar tækju 

ekki eftir valkostunum og myndu ekki átta sig á skipulagi síðunnar. 

5.9. Þróun vefsins og viðhald 
Heimasíðan um Friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð er hugsuð sem sýnidæmi um það 

hvernig hægt er að miðla upplýsingum um allar friðlýstar fornleifar á Íslandi. Í framtíðinni er 

gert ráð fyrr því að gerð verði heimasíða fyrir allar friðlýstar fornleifarverður á Íslandi en ekki 

er orðið ljóst hvenær af því getur orðið. 

 Verkefnið býður upp á marga möguleika um áframhaldandi vinnu svo sem með 

bæklingagerð, skiltagerð og hljóðleiðsögn. Hljóðleiðsögn er mjög áhrifarík miðlunarleið og 

gerðar hafa verið nokkrar tilraunir með hana á Íslandi. Þar má nefna hljóðleiðsögn sem gerð 

hefur verið um Vatnsdalinn. Hljóðleiðsögnin um Vatnsdalinn var gefin út á diski og er hugsað 

fyrir ferðamenn og aðra áhugasama sem aka um dalinn. Á disknum er sagt frá mörgu 

áhugaverðu og fjallað um það helsta sem fyrir augu ber.58 Hljóðleiðsögn fyrir friðlýstar 

fornleifar væri til dæmis hægt að útfæra á þann hátt að gengið væri á milli staða ef ekki er of 

langt á milli. Hljóðleiðsögnin getur verið á því tungumáli og hraða sem hver og einn kýs og á 

þeim tíma sem hentar hverjum og einum. Auðvelt er að hafa sérsniðnar hljóðleiðsagnir fyrir 

mismunandi aldurshópa og hún er mikilvægur liður í málum er varða bætt aðgengi. 

5.10. Verk- og tímaáætlun 
Hér fyrir neðan má sjá framkvæmdaáætlun verksins sem var búin til í ágúst 2010 en þá gerði 

ég ráð fyrir því að klára verkefnið í febrúar. Einnig var hugmyndin að fjalla um friðlýstar 

fornleifar í Skaftárhreppi en ekki í Dalvíkurbyggð. Þær heimildir sem verkefnið byggist á 

                                                             
58 Sjá: http://www.vatnsdalur.is/index.php?option=com_content&view=article&id=84%3Ahljoeleiesoegn&lang 
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reyndust vera aðgengilegri fyrir Dalvíkurbyggð og því ákvað ég að einbeita mér að 

Dalvíkurbyggð. 

Mánuður Hvað skal gera 

September Safna upplýsingum um friðlýstar fornleifar í Skaftárhreppi. Fara á staðina 

og kanna aðstæður. 

Október Vinna úr upplýsingum um hverja fornleif fyrir sig, finna myndir, teikningar 

og staðsetningu fornleifanna. 

Nóvember Athuga hlutverk hverrar rústar í fornleifafræðilegu samhengi. 

Desember Textasmíði, myndvinnsla og útlit heimasíðu. 

Janúar Textasmíði, myndvinnsla og útlit heimasíðu. 

Verk- og tímaáætlunin breyttist töluvert og var í raun eftirfarandi. 

Mánuður Hvað skal gera 

September Lesa vel skýrsluna Friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð. Finna út hvað á að 

standa á heimasíðunni og í hvaða flokka hún á að skiptast.  

Október Vinna úr upplýsingum um hverja fornleif fyrir sig, finna myndir og teikningar. 

Febrúar Athuga hlutverk hverrar rústar í fornleifafræðilegu samhengi. Útliti heimasíðu 

og gerð hennar. 

Mars Textasmíði, útlit heimasíðu og vinna við greinargerð. 

Apríl Textasmíði, myndvinnsla, útlit heimasíðu og vinna við greinargerð. 

Maí Ljúka heimasíðu og greinargerð. 

 

Heimasíðan er tilbúin og verður aðgengileg á www.unnurmagg.wordpress.com og inn á vef 

Fornleifaverndar ríkisins, www.fornleifavernd.is. Ekki er hægt að tala um lokaútgáfu vefs þar 

sem vefur er í eðli sínu síbreytilegur og í stöðugri þróun. Vefurinn er hugsaður sem upphaf á 

mun stærra verkefni eins og fram hefur komið og vonandi verður hægt að halda áfram með 

það verkefni sem fyrst.  
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5.11. Kostnaðaráætlun 
Þegar ég sótti um styrk í Þjóðhátíðarsjóð gerði ég kostnaðaráætlun í samstarfi við 

Fornleifavernd ríkisins. Kostnaðaráætlunina fylgir hér með í Fylgiskjali 1. Þegar 

kostnaðaráætlun var gerð var verkefnið enn hugsað sem friðlýstar fornleifar í Skaftárhreppi og 

áætlunin ber þess merki. Samtals fjármögnun fyrir verkefnið var áætluð 2.433.900. Ekki 

fékkst neinn styrkur úr Þjóðhátíðarsjóði og ekki var reynt að afla fleiri styrkja. 

5.12. Markaðssetning 
Ekki er gert ráð fyrir sérstakri markaðssetningu á heimasíðunni heldur verður hún kynnt á 

heimasíðu Fornleifaverndar. Þegar og ef eitthvað meira verður úr verkefninu og upplýsingar 

um friðaðar fornleifar frá öðrum sveitarfélögum verða komnar inn á heimasíðuna verður hún  

kynnt betur fyrir almenningi og auglýst á viðeigandi hátt. Ekki er gert ráð fyrir því að 

heimasíðan skili ágóða heldur er hún einungis hugsuð sem upplýsingartæki fyrir almenning.  

5.13. Kostir og gallar 
Eins og fram hefur komið hefur vefurinn marga kosti sem henta við miðlun á upplýsingum. 

Við verkefni eins og Friðlýstar fornleifar í Dalvíkurbyggð hentar vefurinn mjög vel. 

Veraldarvefurinn er stór og notendahópurinn er mjög stór og auðvelt er að finna upplýsingar á 

vefnum. Þó verður að hafa í huga að mikil samkeppni ríkir á veraldarvefnum og mikil vinna 

felst í því að fanga athygli notendanna. Til að vefur sé lifandi og gleymist ekki er nauðsynlegt 

að uppfæra hann reglulega. Ekki er gert ráð fyrir því á Heimasíðunni um friðlýstar fornleifar 

en það er eitthvað sem vert er að athuga. Hugsanlega mætti koma með fréttir reglulega um 

eitthvað sem tengist friðlýstum fornleifum eða t.d. kynna eina og eina fornleifa á forsíðu 

vefsins til að forsíðan yrði breytileg. Mikil tækifæri felast þó í notkun á veraldarvefnum og 

gaman verður að fylgjast með þeim nýjungum sem eiga eftir að koma fram á næstu misserum.  
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6. Að lokum 
Þjóðminjar bera vitni um störf og líf þjóðarinnar fyrr á öldum. Þær sýna okkur kjör forfeðra 

okkar sem voru oft mjög kröpp og ólík því sem við eigum að venjast. Fornleifar segja okkur 

sögu þeirra þótt þær séu misvel varðveittar og finna má þær á öllu landinu, nánast á hverri 

einustu jörð. Gott samstarf er því nauðsynlegt til að verndun og nýting minjanna verði tryggð. 

„Þjóðminjavarslan treystir því að landsmenn vilji leggja sitt af mörkum til varðveislu og 

skráningar sögulegra minja og um leið nýta þekkingu sína til að koma henni á framfæri við 

ferðamenn og komandi kynslóðir“59. Með aukinni umræðu og þverfaglegri vinnu er hægt að 

vekja áhuga almennings á mikilvægi þess að taka höndum saman og nýta þau sóknarfæri sem 

möguleg eru í samstarfi við minjavörsluna og landsmenn alla. 60 Með kynningu á friðlýstum 

fornleifum, hlutverki þeirra og staðsetningu getum við aukið áhuga manna á sögu landsins og 

mikilvægi þess að varðveita hana og ef til vill skapað atvinnutækifæri til að nýta þær í 

samvinnu við heimamenn. 

 Vefurinn er góður og skemmtilegur miðill til að kynna menningararfinn og það sem 

heillar einna mest við hann er hvað er hægt að gera margt á honum. Miklar tækniframfarir 

eiga sér stað dag hvern og því býður hann upp á mjög marga möguleika. En eins og fram 

hefur komið er nauðsynlegt að fylgja þeim stöðlum sem lúta að vefsíðugerð að einhverju leyti 

svo notandanum finnist hann hafa stjórn á vefnum og geti nýtt sér hann til fulls.  

 Þar sem ég hafði nánast enga þekkingu í gerð vefsíðna tók gerð vefsíðunnar nokkuð á 

enda mörg tæknileg atriði sem ég þurfti að tileinka mér. Þetta var þó mjög skemmtilegt og 

fróðlegt og gaman verður að fylgjast með því hvort vefurinn muni njóta vinsælda. Ef svo 

verður er hægt að álykta að vefurinn sé góður miðill við kynningu á fornleifum.  

 

                                                             
59 K. Hulda Guðmundsdóttir og Margrét Hallgrímsdóttir, 2002. 
60 K. Hulda Guðmundsdóttir og Margrét Hallgrímsdóttir, 2002.  
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Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1  

 

 

 

 

 

ÞJÓÐHÁTÍÐARSJÓÐUR 
 

 

Umsókn um styrk úr Þjóðhátíðarsjóði 

 

Útfyllist af ritara.  
Númer umsóknar:  

 
_________ 

 

Stofnun/félag (ef við á):  

Nafn einstakl./verkefnisstjóra Unnur Magnúsdóttir Kennitala 020383-5189 

Heimilisfang Skerjavellir 10 Póstnr./staður 880 

Netfang unm1@hi.is 

Heiti verkefnis Vefsíða um friðlýstar fornleifar 

Umbeðin styrkupphæð 1.858.900 

 

Hefur Þjóðhátíðarsjóður áður styrkt verkefni 
umsækjanda? 

Hefur Þjóðhátíðarsjóður áður synjað styrkbeiðni? 

Nei  xx  Já Nei    Já 

Hvenær: Fjárhæð: Hvenær: Fjárhæð: 

 

Framhalds- 
umsókn:   

Framhaldsumsóknir verða ekki teknar til greina nema þeim fylgi framvinduskýrsla þar sem fram koma greinargóðar 

upplýsingar um stöðu verkefnisins og framvindu miðað við áætlun. Með framvinduskýrslum skal fylgja nákvæmur 

rekstrarreikningur, þ.e. nákvæmt yfirlit yfir ráðstöfun styrks sjóðsins fyrir síðasta styrkár. 
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• Skila verður umsókn í fimm eintökum. 

• Umsóknir til Þjóðhátíðarsjóðs skal senda Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, 150 Reykjavík.  

 Umsóknir um styrki skulu kennimerktar á umslagi "Þjóðhátíðarsjóður - 2011".  
 

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst 2010.  

Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs 

 

Staðfesting á móttöku umsóknar 

Þjóðhátíðarsjóður staðfestir hér með að hafa móttekið umsókn þessa. 

 

_________________________ 

 _____________________________________ 

 Dagsetning F.h. Þjóðhátíðarsjóðs 

 

1. Hnitmiðuð lýsing á því verkefni, sem sótt er um styrk til. 
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Verkefnið byggir á því að kynna friðlýstar fornleifar fyrir almenningi. Fjallað verður almennt um fornleifar og 
fornleifafræði og  byrjað verður á Skaftárhreppi og friðlýstu fornleifarnar í honum. 

Umfjöllunin um friðlýstu fornleifarnar verður tengd saman við fræðsluefni um fornleifar og fornleifafræði. 
Fjallað verður um einstaka flokka fornleifa, svo sem þingstaði, garða, og býli, út frá friðlýstu fornleifunum.  

Kyningarefnið er ætlað til birtingar á heimasíðu Fornleifaverndar ríkisins þar sem það mun vera tengt inn á 
vefsjá Fornleifaverndarinnar sem verið er að vinna í. Á vefsjánni verður hægt að sjá staðsetningu friðlýstu 
fornleifanna og einnig verður tenging inn á ítarefni um fornleifarnar. Á vefsjánni verður einnig hægt að sjá 
uppmælingar af fornleifunum og nýlegar úttektir sem á þeim hafa verið gerðar. 

Verkefnið býður upp á marga möguleika um áframhaldandi vinnu svo sem með bæklingagerð, hljóðleiðsögn 
og skiltagerð. Einnig verður hægt að setja inn upplýsingar um friðlýstar fornleifar á fleiri svæðum á landinu 
og bæta því inn á heimasíðuna þar til allar upplýsingar um allar friðlýstar fornleifar verða komnar inn á 
hana. 

Verkefnið tengist lokaverkefni styrkumsækjanda í mastersnámi hans í Hagnýtri menningarmiðlun við 
Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið í samstarfi við Fornleifavernd ríkisins og er hluti af vinnu þeirra við 
bætta miðlun á vefnum. Með heimasíðunni er verið að bæta aðgengi almennings að upplýsingum um 
friðlýstar fornleifar og fornleifar almennt. Með þekkingu fólks á fornleifum og minjagildi þeirra er stuðlað að 
friðun fornleifa og því að fólk taki tillit til fornleifa í framkvæmdum og skipulagsgerð. 

Starf styrkumsækjandi mun aðallega snúast um heimildaöflun, textavinnu, mótun vinnulags og forms fyrir 
þær upplýsingar sem fram munu koma um friðlýstu fornleifarnar á heimasíðunni. 

 
 

2. Hvenær hefst/hófst vinna að verkefninu og hvenær er gert ráð fyrir að henni ljúki? 

Verkefnið hefst/hófst 
árið: 

September 2010 Verkefninu lýkur 
árið: 

Febrúar 2011 

 

  3. Kostnaðarliðir og kostnaðaráætlun (Mikilvægt er að skila greinagóðri kostnaðaráætlun). 

Uppgjör Kostnaðaráætlun 
Sundurliðun helstu kostnaðarliða 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. Textagerð, myndvinnsla, 
upplýsingasöfnun 

    1.750.000 

2. Tæknivinnsla (lausnir fyrir 
heimasíðu) 

    400.000 

3. Bifreiðakostnaður     108.900 

4. Tækjakostnaður     75.000 

5. Skrifstofuhúsnæði     100.000 

Kostnaður samtals:     2.433.900 
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4. Skýringar á einstökum kostnaðarliðum 

1. Textagerð, myndvinnsla, upplýsingasöfnun. Gert er ráð fyrir fimm mannmánuðum í þennan lið 
(5x350.000). 

2. Tæknivinnsla (lausnir fyrir heimasíðu). Áætlað að um 40 stundir fari í þennan lið sem kosti um 10.000 hver 
stund. Fornleifavernd ríkisins mun greiða þennan kostnaðarlið. 

3. Bifreiðakostnaður. Gert er ráð fyrir tveimur ferðum (Reykjavík – Kirkjubæjarklaustur) og einni 
vettvangsferð um Skaftárhrepp (1100 km á 99 kr.) 

4. Tækjakostnaður. Megintæki eru tölvur og myndavélar en einnig þarf að gera ráð fyrir kostnað vegna 
forrita. Áætlað að um 15.000 krónur fari í þennan lið hvern mánuð (5x15.000). Fornleifavernd ríkisins mun 
greiða þennan kostnaðarlið. 

5. Skrifstofuhúsnæði. Aðgangur að skriftstofuhúsnæði í Reykjavík um 20.000 krónur á mánuði (5x20.000). 
Fornleifavernd ríkisins mun greiða þennan kostnaðarlið. 

 
  5. Fjármögnunarliðir og fjármögnun. 
 

Yfirlit1 
Áætluð 

fjármögnun1 Fjármögnunarliðir 

2007 2008 2009 2010 2011 

Sótt um til 
Þjóðhátíðarsjóðs: 

    1.858.900 

Tekjur af verkefninu:      

Framlag annarra, þá 
hverra? 

     

1. Fornleifavernd     575.000 

2.      

3.      

4.      

5.      

Fjármögnun samtals:     2.433.900 

 
1  Í krónum. 
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6. Annað sem umsækjandi óskar að koma á framfæri, svo sem skrá yfir fylgiskjöl, umsagnaraðila og lýsing á 
fyrri verkefnum sem Þjóðhátíðarsjóður hefur styrkt. 
 

 

 

Með umsókninni fylgja tvö fylgiskjöl. 

Fylgiskjal 1. Framkvæmdaáætlun. 

Fylgiskjal 2. Starfsferilsskrá umsækjanda. 
 

 

 

 

 

 
 

 

7. Óskar umsækjandi eftir að fá fylgiskjölin endursend?          Já             Nei  
 

 

 

_______________________________ 

Dagsetning 

 

_________________________________________________________________________________
_ 

Undirskrift 

 

 


