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ÁGRIP 
 

Í þessari greinargerð, sem er annar tveggja hluta lokaverkefnis til meistaragráðu í 

hagnýtri menningarmiðlun, verður fjallað um uppsetningu ljósmyndavefsíðu. Farið 

verður yfir uppsprettu hugmyndarinnar sjálfrar, undirbúning, framkvæmd og 

uppsetningarferli á ljósmyndasýningu á vef. Ennfremur verður fjallað um mikilvægi 

menningargildis ljósmynda Brynjólfs Sveinssonar af heimabæ sínum, Ólafsfirði, 

mannlífi í bænum og nærsveitum. Farið verður yfir hvert efnið er, hvernig þess var 

aflað, það flokkað, sett fram og loks komið á framfæri. Einnig verður fjallað um 

fræðileg efnistök greinargerðarinnar. Þar er um að ræða grunn vefs, vefinn sem 

miðil, miðlun ljósmynda og mikilvægi menningararfs og heimildagildis og almennar 

reglur og hefðir sem hafðar voru til hliðsjónar. Í niðurlagi greinargerðarinnar verður 

vinnuferlið og útkoman gerð upp, skoðað hvað gekk vel, hvað mátti betur fara og 

hver séu næstu mögulegu skref í vinnslu verkefnisins.  

 

Seinni hluti þessa verkefnis er svo fullkláruð vefsíða, binnisveins.net, tileinkuð 

ljósmyndum Brynjólfs, eða Binna eins og hann var kallaður, og menningargildi 

þeirra. Viðfangsefnið er því ljósmyndasýning sem var uppsett og síðar yfirfærð, 

flokkuð og tengd við sögu Ólafsfjarðarbæjar og miðlað á veraldarvefinn. Einnig 

verður fjallað um Binna sjálfan og farið yfir ágrip af fyrri sýningum. Markmiðið er að 

gera vettvang fyrir sögulega tengingu sem er ef til vill ekki möguleg án þessara 

ljósmynda og framsetningar þeirra til almennings. Í lok greinargerðarinnar verður 

svo farið yfir framsetningu og undirbúning vefsíðunnar ásamt því að skoða hver gætu 

verið næstu skref Í vinnuferlinu.  
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INNGANGUR 
 

Í þessari greinargerð verður fjallað um undirbúning, framkvæmd og uppsetningu 

vefsíðu tileinkaðri ljósmyndum Brynjólfs Sveinssonar. Ljósmyndirnar eru af 

heimabæ hans, Ólafsfirði, mannlífi bæjarins og nærsveita. Upphafið má rekja til 

ljósmyndasýningar sem sett var upp í Ólafsfirði og í Reykjavík en síðar yfirfærð, 

flokkuð og tengd við menningararf bæjarins og sett upp á vefsíðu. Verkefnið er 

tvíþætt, en það samanstendur af greinargerð sem gerir framkvæmd og uppsetningu 

vefsíðunnar skil og svo fullkláraðri ljósmyndasýningu á vefsíðu. Vinnu við vefsíðuna 

má einnig skipta í tvo hluta. Fyrst ber að nefna uppsetningu ljósmyndasýningarinnar 

en þar fór fram stór hluti undirbúnings og flokkunar og svo gerð vefsíðunnar sjálfrar 

og hvernig sýningin er þar með gerð aðgengileg til lengri tíma og fyrir fleira fólk.  

 

Ljósmyndasýningin samanstóð af ljósmyndum úr safni áhugaljósmyndarans 

Brynjólfs Sveinssonar, eða Binna eins og hann var jafnan kallaður. Hann tók 

myndirnar á fimmtíu ára tímabili, um það bil frá 1930 til 1980. Binni var afi minn í 

föðurætt og vann ég undirbúning sýningarinnar ásamt dætrum hans, Helgu Pálínu 

og Ragnheiði Brynjólfsdætrum. Í fórum afkomenda Binna eru hátt í sjö þúsund 

ljósmyndir á filmum, pappír og öðrum formum. Það er ekki hægt að segja að Binni 

hafi haft jafn gaman af flokkun og hann hafði af ljósmyndun því það var mikið verk 

að vinna sig í gegnum filmusafnið. Skortur á flokkun er ef til vill ekki skrítinn þegar 

horft er til þess fjölda ljósmynda sem safnið hefur að geyma. Megnið af myndunum 

hefur síðustu ár verið til varðveislu á Minjasafninu á Akureyri, yfir fimm þúsund 

myndir á ýmsu formi. Því til viðbótar voru grafnar upp um eitt þúsund ljósmyndir í 

heimahúsum. Upphaf verkefnisins má rekja til þess að á síðasta ári voru liðin 100 ár 

frá fæðingu Binna og vildu afkomendur hans minnast þess með einhverjum hætti. 

Nú fækkar óðum þeim einstaklingum af þeirri kynslóð sem getur borið kennsl á 

einstaklinga og skýrt frá þeim viðburðum sem á ljósmyndum Binna má sjá. Því þótti 

fjölskyldunni mikilvægt að koma ljósmyndunum á framfæri og varðveita þær. Við 

töldum áhugann auðvitað mestan hjá heimafólki og því var ákveðið að setja upp 
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ljósmyndasýningu í Ólafsfirði, í Menntaskólanum á Tröllaskaga. Síðar er önnur 

sýning sett upp í Sjóminjasafninu í Reykjavík til þess að ná til fleira fólks en mikill 

fjöldi fólks sótti hvora sýningu fyrir sig. Starfsfólk Sjóminjasafnsins talaði um að 

aðsókn Íslendinga á sýninguna hafi verið með því mesta sem það hafi séð og aðsókn í 

Ólafsfirði var gífurleg eins og búast mátti við enda áhugi mikill þar á bæ. Þó komast 

að sjálfsögðu ekki allir og enn fleiri eiga jafnvel eftir að heyra af sýningunni sjálfri og 

missa því af þó að áhugi væri fyrir hendi. Því er markmiðið með uppsetningu 

þessarar vefsíðu að koma upp ágætis ágripi af Binna, ljósmyndum hans og helstu 

verkum. Vefsíða sem á að fjalla um hann og mikilvægi heimildagildis ljósmyndanna 

fyrir Ólafsfjarðarbæ og nágrenni var því næsta skref.  

 

Þegar ég hóf nám á meistarastigi varð hagnýt menningarmiðlun fyrir valinu. Það sem 

heillaði mig mest við námið var fjölbreytileiki námskeiða og verkefna sem unnin 

voru á tímabilinu. Breitt úrval gaf víðtækan grunn og kynningu á sem flestum 

aðferðum við miðlun. Við það fékk ég smá sýnishorn af verkefnavinnu helstu miðla. 

Þar má nefna vinnu tengda uppsetningu sýninga af ýmsu tagi, líkt og 

ljósmyndasýninga og annarra sögusýninga. Að sama skapi fékk ég tækifæri til þess 

að vinna með mitt eigið efni. Bæði framsetningu ljósmynda á vef og ritað efni á 

ýmsum miðlum. Þessi fjölbreytileiki gaf mér færi á að finna þann miðil sem mér þótti 

best að vinna með. Námskeið á borð við Ljósmyndir og miðlun, Lifandi vefrit og 

Miðlunarleiðir opnuðu möguleikann á að setja saman þetta verkefni sem eina heild. 

Við vinnslu verkefnisins nýttust ótal þættir menntunar og umfjöllunar á sviði 

miðlunar. Þar má nefna miðlun ljósmynda, vinnu við uppsetningu vefs og 

fjölbreyttar leiðir til miðlunar, mikilvægi arfleifðar og sögulegs menningargildis. 

Vefsíðan tengir svo saman þessa þætti með þeirri miðlunarleið sem valin var. Kostir 

námsins við gerð þessa verkefnis eru meðal annars þekking á því að sameina 

möguleika hvers miðils fyrir sig. Þar ber helst að nefna aðgengileika vefsins, 

heimildagildi ljósmynda, framsetningu og gildi texta í eitt heildstætt verk. Þetta nám 

hefur því gefið góðan grunn að opnum, einföldum en að sama skapi fjölþættum og 

ítarlegum miðlunarleiðum.  
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Á sama tíma og þessi skýrsla fjallar um undirbúning, framkvæmd og niðurstöðu við 

gerð vefsíðunnar verður farið yfir hvað þarf til þess að miðla þessu efni á sem 

markvissastan hátt og tengja það við fræðilegar aðferðir og fræðilegan grundvöll 

miðilsins. Vefur þar sem koma má ljósmyndum og almennum upplýsingum um 

ljósmyndarann til stærri markhóps og varðveita um leið efnið. Vefurinn 

binnisveins.net er því afraksturinn. Það er von mín að vefurinn komi fólki vel fyrir 

sjónir og muni nýtast einhverjum í framtíðinni.  
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HUGMYNDIN 
 

Hér verður farið yfir það hvernig hugmyndin að verkefninu varð til og hvernig hún 

þróaðist. Allt frá upphaflegri ljósmyndasýningu á verkum Binna og undirbúningi 

fyrir hana til lokaafurðarinnar sem er fullbúin vefsíða tileinkuð ljósmyndum hans. 

Einnig fer ég yfir hver markmið mín voru og hvaða tilgangi er vonast til þess að ná 

með uppsetningu síðunnar.  

 

 

Val á verkefni 

 

Ástæða mín fyrir valinu á þessu verkefni er að miklu leiti mikilvægi 

menningararfsins. Þar má telja upp fjölskyldutengsl, heimildagildi, útbreiðsla 

efnisins og mikilvægi fyrir Ólafsfjörð. Áhugi á fjölbreyttum miðlunarleiðum og 

tækifæri til þess að prófa sig áfram og spreyta sig á nýjum viðfangsefnum var líka 

ástæða út af fyrir sig. Það var því kjörið að takast á við þetta verkefni, að setja upp 

vefsíðu til þess að koma ljósmyndasafni Binna sem best á framfæri.  

 

Brynjólfur Sveinsson fæddist 26. október árið 1914 í Ólafsfirði, misvísandi heimildir 

eru reyndar á fæðingardegi hans en aðrar heimildir segja hann fæddan 28. október. 

Binni var sjálflærður ljósmyndari og byrjaði ungur að taka myndir, á sextánda ári. 

Hann byrjar því að taka myndir í kringum 1930 en ljósmyndir hans eru fyrst birtar 

árið 1933. Megnið af ljósmyndum hans eru teknar á Ólafsfirði og í nágrenni. Það var 

ekki mikið um það að ljósmyndir væru teknar á þessu svæði á þessum tíma. Hann 

tekur mikið af myndum almennt, af helstu viðburðum, ýmsu tengt sínu starfi, 

landslagsmyndum og annað í þeim dúr.  

 

Binni var afkastamikill áhugaljósmyndari og tók myndir með miklu heimildagildi. 

Gildi ljósmyndanna er gífurlega mikið fyrir Ólafsfjörð enda hefur aðsókn og áhugi á 

ljósmyndum hans verið nokkuð mikill. Sambærilegar myndir á löngum tíma, varpa 
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ljósi á breytingu bæjarins og sögu hans. Að koma þessum ljósmyndum upp á vef svo 

sem flestir geti notið þeirra var því afar mikilvægt fyrir sögu Ólafsfjarðar.  

 

 

Tilgangur, markmið og markhópur 

 

Tilgangur og meginmarkmið verkefnisins er að koma verkum Binna á framfæri og 

gera þeim góð skil. Mikilvægt er að gera það á meðan tími er enn til þess að þeir sem 

tengjast myndunum á einhvern hátt fái að njóta þeirra og hjálpa jafnvel til við að 

tengja nöfn við andlit myndanna. Með því er hægt að víkka heimildagildið enn 

meira. Ennfremur er tilgangurinn að afla heimilda og skrá markvisst til þess að gera 

sögu bæjarins betur skil í myndum. Þessu verkefni ættu ótalmargir að geta notið 

góðs af. Má þar nefna Ólafsfirðinga sem lifðu á þessum tíma og geta rifjað upp og 

upplifað gamla tíma, yngra fólk sem getur í gegn um myndirnar fundið tengingu við 

fortíðina, áhugafólk um sögu landsbyggðarinnar almennt og ótal fleiri.  

  

Markhópurinn sem búast má við að hafi áhugu á þessari vefsíðu er því heldur 

breiður. Leiða má að því líkum að eldri íbúar Ólafsfjarðar og nágrennis, fólk sem 

hefur alist upp á þeim tíma sem ljósmyndirnar voru teknar, hafi mestan áhuga á því 

að skoða, rifja upp, hjálpa til við að fylla í eyðurnar og tengjast á nýjan hátt. Það 

getur verið erfitt að þóknast svo stórum markhópi. Þá þarf að forgangsraða og í þeirri 

forgangsröðun leit ég til bókarinnar, Website Owner’s Manual: The Secret to a 

Successful website, eftir Paul Boag. Þar skiptir hann stórum markhópum upp í þrjá 

flokka. Aðal flokkur, annar flokkur og aðrir.1 Aðalmarkhópinn tel ég vera þá sem 

ólust upp á þessum tíma, muna eftir viðburðunum og kannast við þá sem birtast á 

ljósmyndunum. Annan flokkinn þá sem voru börn á þessum tíma eða eiga forfeður 

sem voru uppi á þessum tíma og aðrir eru allir þeir sem myndu hafa áhuga á 

heimildagildi ljósmyndanna. Þar sem viðfangsefnið er einfalt, saga Ólafsfjarðar í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Boag, Website Owner’s Manual, 35.   
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ljósmyndum ættu þessir markhópar allir að geta notið vefsíðunnar. En mér þótti þó 

mikilvægt að hafa vefsíðuna sem einfaldasta svo eldri notendur gætu nýtt sér hana 

þó það væri á kostnað fjölbreytileika sem yngri notendur myndu mögulega hafa 

áhuga á. Vonin er að vefurinn verði bæði notaður til að finna ákveðna atburði, svæði, 

fólk eða viðburð jafnt og að gefa möguleikann á að finna eitthvað nýtt og spennandi 

við skönnun efnisins. Því þarf viðmótið að vera bæði opið og aðgengilegt jafnt því að 

vera ítarlegt þegar dýpri skoðun á sér stað. Þegar farið var af stað með verkefnið var 

einfaldleiki því hafður í huga. Að setja vefsíðuna upp á þann veg að efnið nái til 

breiðs markhóps.  

 

Aðferðin til að ná til markhópsins var sú að hafa opinn og aðgengilegan vef. 

Hópurinn var stór og því var einfaldur og notendavænn vefur markmiðið. Einfaldleiki 

í lit, uppsetningu, flokkum og valmynd, skýrir stafir og aðgengilegt viðmót sem 

kristallast í einfaldleika síðunnar. Eins og hægt er að sjá í flestum þeim heimildum 

sem getið er hér í næsta kafla, sem fjallar um vefinn sem miðil, er minna meira. Þar 

fer ég yfir helstu ráðleggingar Sigurjóns Ólafssonar, Steve Krug og Dave Kerpen og 

setti vefinn upp með aðaláherslu á skýran og einfaldan vef. Einföld uppsetning, 

skannanleiki og aðgengilegt viðmót fyrir fjölbreytta notendur er lykilatriði í 

uppsetningu vefs. Á þann hátt fannst mér ég geta sett upp vef sem hentaði sem allra 

flestum notendum. !  
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VEFURINN SEM MIÐILL 
 

Hér verður farið yfir vefinn sem miðil og hver grunnurinn að góðum vef er. Farið 

verður yfir helstu lögmál og sannfæringar spekinga á sviði vefhönnunar og kosti þess 

að setja upp ljósmyndavefsíðu ígrundaðir. Hvað þarf helst að hafa í huga við 

uppsetningu vefsíðu, hvaða þætti er mikilvægast að hafa í huga og hverju má helst 

búast við að þurfa að taka á í ferlinu.  

 

 

Notandinn í fyrirrúmi 

 

Þegar kemur að vefhönnun er mikilvægt að hagur notanda sé í fyrirrúmi þar sem 

hann er í raun viðskiptavinurinn. Markmiðið á að vera þægilegur, einfaldur, 

auðskannanlegur og hnitmiðaður vefur. Byrjum á því að skoða bókina Don’t Make Me 

Think þar sem höfundur bókarinnar, Steve Krug, byrjar á stuttri kynningu á sjálfum 

sér og sínu starfi. Hann talar sérstaklega um það að markmiðið hafi verið að gera 

stutta og hnitmiðaða handbók, líkt og hann vill gera þegar vefsíða er hönnuð, til þess 

að hún nýtist sem best í vefhönnun.2 Sömuleiðis nefnir hann að það sé engin ein rétt 

leið í vefhönnun en markmiðið sé að veita hönnuði leiðbeiningar sem vert er að hafa 

í huga við hönnun vefsíðu.3 Bókin hamrar einmitt á því að það sem mikilvægast er að 

hafa í huga við hönnun vefsíðu er einfaldleiki. Ekki láta notandann hugsa um það 

hvað hann eigi að gera eða hvert hann sé að fara. Vefsíðan þarf þar að auki 

nauðsynlega á því að halda að geta útskýrt sig sjálf (e. self explanatory). Notandi þarf 

að ná innihaldi efnisins án þess að erfiða.4 Einfaldleiki framar vef í óreiðu. Notandi á 

að geta séð það sem hann vill finna um leið og á ekki að þurfa að leita eða komast að 

aðferðinni við að leita, ef svo má að orði komast. Notandi á ekki að þurfa að efast um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 6. 

3 Sama heimild, 7.  

4 Sama heimild, 11. 
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leiðina. Þegar talað er um einfaldleika gerir óþarfa dúllerí engum gott jafnvel þó það 

geti verið skemmtilegt eða sniðugt. Það sem er ekki hnitmiðað missir líklega marks 

hjá stórum markhópi. Skýrir og sýnilegir valmöguleikar flýta einnig fyrir og gera 

vefsíðuna auðvaldari að renna í gegnum. Krug varpar einnig fram nokkrum 

spurningum sem gott er að hafa í huga;  

 

•! Hvar er ég?  

•! Hvar á ég að byrja?  

•! Hvert settu þau... ?  

•! Hvað er það mikilvægasta á síðunni?  

•! Hver var ástæða nafngiftarinnar?  

•! Er þetta auglýsing eða hluti af síðunni? 5 

 

Notandi á ekki að þurfa að spyrja sig að þessum spurningum. Það er verkefni þess 

sem hannar vefinn að gera þessar spurningar óþarfar með því að setja vefinn upp á 

þann veg að hann svari þeim sjálfur. Best er að vera ekki beint að hugsa út í þessar 

vangaveltur en hafa þær samt sem áður á bak við eyrað og reyna eftir fremsta megni 

að koma í veg fyrir allar spurningar svo skönnun síðunnar gangi hnökralaust fyrir sig. 

Krug talar svo aftur um einfaldleika og það að notandi þurfi að ná tilgangi síðunnar 

án þess að hugsa.6 Það er einnig talað um að vera ekki meira en einum smell frá 

markmiðinu. Styttri og augljósari leiðir laða að frekari notkun síðunnar. Góð 

upplifun ýtir undir endurteknar heimsóknir en ef notandi finnur það sem hann leitar 

að með herkjum minnka líkur á fleiri heimsóknum þó svo að markmiðinu væri í sjálfu 

sér náð.  

 

Skannanleiki 

Krug ræðir einnig um skannanleika og ranghugmyndir um það hvernig við höldum 

að við notum vefinn. Í stað þess að við lesum allar upplýsingar sem hægt er að finna 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 17.  

6 Sama heimild, 18. 



! 11!

á vefsíðunni gaumgæfilega til þess að ganga úr skugga um að við séum á réttri leið 

reynir notandinn frekar þá leið sem hann telur fljótlegasta. Notandi leitar í snatri að 

öllu áhugaverðu sem tengist því sem hann leitar að á einhvern hátt og hvort það sé 

smellanlegt. Ef það gengur ekki upp er sama aðferð reynd aftur.7 Þarna hefur 

einfaldleiki enn og aftur vinninginn gegn of ítarlegri og flókinni leið að markmiðinu. 

Notandi les ekki vefsíður heldur skannar þær. Augað leitar uppi þau lykilorð sem 

tengjast leitinni best og Krug talar einmitt um þá þjálfun sem notandi hefur tileinkað 

sér. Hann er að flýta sér og veit að hann þarf ekki að lesa allt. Eftir áralanga notkun 

dagblaða, tímarita og vefsíðna er hann góður í því að skanna.8 Sigurjón Ólafsson fer 

einmitt yfir það hvernig notendur lesa vefinn í bók sinni, Bókin um vefinn. Við 

verðum að mæta notandanum þar sem hann er, taka mið af þörfum hans og hegðun 

og ná sambandi við notandann.9 

 

Jakob Nielsen talar um að notendur lesi ekki vefi heldur skanni þá í svokölluðu F-mynstri.10 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 21. 

8 Sama heimild, 22.  

9 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 59.  
10!Sama heimild, 60.!
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Uppsetning þarf því að miða að þessu mynstri og hönnuður þarf að koma 

aðalatriðum á framfæri á þann hátt að notandi geti snögglega fundið þau með því að 

skanna yfir vefinn. Sigurjón bætir svo við umfjöllun um skönnun síðar í bókinni þar 

sem hann vitnar í Krug og mikilvægustu atriði hans þegar kemur að hönnun vefs og 

skannanleika.  

 

•! Skýr virðingarröð á hverri síðu, lykilverkefni séu í forgangi 

•! Skýrt afmarkaðir þættir síðunnar, t.d. aðgreina fréttir og þjónustu 

•! Skýr notkun á hefðum 

•! Augljóst hvar eigi að smella 

•! Lítið af truflunum, hávaða 

•! Efni þarf að vera skannanlegt11 

 

Þessir punktar eru ágætis yfirlit yfir þá mynd sem verður teiknuð upp af lykilatriðum 

við vefhönnun í þessum hluta. Aðalatriði í forgangi, skýr afmörkun flokka og hvar 

eigi að smella, notkun á hefðum, truflanir og hávaði í lágmarki og mikilvægi 

skannanlegs vefs.  

 

Logo – Leiðarkerfi – Leit 

Til þess að ná þessum markmiðum talar Sigurjón um þrjú L Steve Krug: Logo – 

Leiðarkerfi – Leit.12 Krug segir að notendur þurfi að geta fundið þessa þrjá hluti um 

leið og komið er inn á vefsíðu. Logoið þarf að vera sýnilegt á hverri síðu svo notandi 

sé með það á hreinu hvar hann sé.13 Þar sem við getum auðveldlega hoppað á milli 

vefsíðna með einum smelli er nauðsynlegt að vita hvar maður er á hverri stundu. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 84.!
12!Sama heimild, 85.!
13!Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 63.!



! 13!

Hann líkir leiðarkerfinu og leitinni við sama ferli og við notum í verslunum eða öðru 

sem kemur við sögu í daglegu lífi. Leitin þarf nauðsynlega að vera sýnileg og 

auðfundin. Ástæðan fyrir því er sú að hann skiptir notendum upp í tvo hópa. Annars 

vegar þá sem finna næsta starfsmann til að finna það sem leitað er að og hins vegar 

þann sem skoðar sig um og bjargar sér sjálfur.14 Það er þá gífurlega mikilvægt að 

leitin og logoið sé á stað sem notendur kannast við, sé smellanlegt á hverri síðu og að 

leiðarkerfi sé einfalt og skýrt svo sú leið sé einnig aðgengileg þeim sem hana kjósa. 

Eins og við þekkjum flest er afar algengt að logo sé ofarlega til vinstri eða fyrir miðju 

og leit sé auðfundin á hægri hluta síðunnar. Notendur eru vanir þessum hefðum og 

ætlast til þess að farið sé eftir þeim til þess að stytta tímann sem tekur að komast á 

leiðarenda.  

 

Ef þessi leið gengur ekki upp og ef takmarkinu er ekki náð hefur vefsíðan ekki sinnt 

skyldum sínum. Þá er líklegt að notandi gefist upp og finni aðra síðu til þess að ná 

sínu markmiði. Frekar en að komast að niðurstöðunni á þessum stað með óþarfa 

vinnu er leitað að öðrum vettvangi sem uppfyllir þessar kröfur. Notandi vill ekki 

endilega gera hlutina eins og vefsíðan ætlast til heldur frekar aðferð sem hefur nýst 

honum jafnt og þétt í gegnum tíðina. Reglur og venjur sem hann hefur sjálfur byggt 

upp með sinni netnotkun og því er mikilvægt að fylgja þeim. Það er því verkefni 

vefhönnuðar að mæta notandanum á þeirra forsendum frekar en sínum eigin. Þessar 

hefðir hafa svo þróast á þann hátt að það sem virkar heldur velli, verður algengara og 

notendur ætlast því til þess að hlutirnir séu þar sem þeir eru vanalega. Því er 

mikilvægt að halda í hefðirnar sé markmiðið að hafa aðgengilega vefsíðu.  

 

Skýrt leiðarkerfi 

Þegar kemur að forsíðunni þarf að hafa í huga að notandi fái strax upplýsingar um 

hvað sé að finna á síðunni og hvað sé hægt að gera. Leitarmöguleiki þarf að vera 

sýnilegur og aðgengilegur ef hans er þörf, forsíðan þarf að sýna það besta sem 

vefsíðan inniheldur og allt annað sem notandi þarf að vita sem fyrst eða er að leita 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 54.!
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að.15 Annar punktur sem Krug talar um í tengslum við heimasíðuna er þegar 

hönnuðir halda að þeir þurfi ekki að útskýra tilgang síðunnar á heimasíðunni. Hann 

nefnir ástæður á borð við það að síðan sé svo augljós að hún útskýri sig sjálf, það séu 

óþarfa endurtekningar í hverri heimsókn, þeir sem noti síðuna viti til hvers hún er, 

að auglýsingar séu næg útskýring og nóg sé að setja upp tengil fyrir nýja gesti.16 En 

þó svo að síðan sé hönnuði augljós og notandi þreyttur á endurtekningum sem hann 

veit allt um eða haldi að auglýsing á öðrum vettvangi sé nóg er ekki verið að setja sig 

í spor notenda. Allar útskýringar þurfa að vera einfaldar og sýnilegar þannig að nýjir 

notendur komist fljótt að tilgangi síðunnar og þeir sem þekkja síðuna geta 

auðveldlega hunsað leiðbeiningarnar á leið sinni að efninu. Vefur sem útskýrir sig 

sjálfur og er einfaldur, aðgengilegur og skannanlegur er því það sem notandinn er að 

leita að og vefhönnuður ætti að einbeita sér að því að setja upp slíka síðu.  

 

Dæmi um vef sem klúðrar þessu algjörlega er vefsíða símafyrirtækisins Nova og 

nefnir Sigurjón einmitt eitt og annað í tengslum við markaðssetningu þeirra sem víti 

til að varast. Þar eru tenglaheiti á borð við Stóllinn fyrir þjónustuver viðskiptavina, 

Barinn er vefverslun, Dansgólfið þar sem hægt er að kaupa tóna og Baksviðs hefur að 

geyma upplýsingar um fyrirtækið.17 Ein breyting hefur svo orðið á síðan bók 

Sigurjóns kom út en þar var talað um VIP sem þjónustuvef fyrirtækja en það er búið 

að breyta því á vef Nova í Fyrirtæki enda sagði nafnið ekkert um innihald tengilsins.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 95-96.!
16!Sama heimild, 100.!
17 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 88. 
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Notendum gæti reynst erfitt að tengja tenglaheiti við innihald á vefsíðu Nova. 18  

 

Þó sumir geti mögulega giskað á hver merkingin er á bakvið hvern  tengil fyrir sig er 

þetta óskiljanleg uppsetning sem brýtur allar þær hefðir sem vefhönnuði ber að fara 

eftir. Einkennisorð Krug og Sigurjóns Don’t make me think eða Ekki láta mig hugsa! eru 

algjörlega hunsuð og notendur þurfa að pæla í öllum tenglum og jafnvel smella á þá 

alla til þess eins og komast að því hvaða upplýsingar og leiðir liggja að baki. Frekar 

óaðgengilegt og flókið miðað við nútíma fyrirtæki á borð við Nova og þarfir 

notandans ekki hafðar í fyrirrúmi. Hér hafa hönnuðir farið fram úr sér í nýjungum á 

kostnað notenda. Það er því augljóst að heiti á tenglum og flokkum þarf að vera skýrt 

og fyrirsjáanlegt svo notendur gefi sér tíma til þess að skoða vefsíðuna.  

 

Í bókinni Likeable Social Media, eftir Dave Kerpen, er einmitt talað um að setja sig í 

spor notandans. Ekki hugsa eins og markaðshönnuður  (e. marketer), hugsaðu frekar 

sem notandi.19 Mun notandi kunna að meta skilaboðin, myndi hönnuður sjálfur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Nova, vefur.  

19 Kerpen, Likeable Social Media, 40.  
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njóta, vera sáttur og vilja taka á móti þessum skilaboðum.20 Þessi umræða á eflaust 

frekar við um efni eða fyrirtæki sem eru að reyna að selja notanda efni eða þjónustu 

með notkun samfélagsmiðla. Það má samt sem áður hafa þessa leið í huga í því 

samhengi að auglýsa efni sem unnið er með á þann hátt að ná til notandans. 

Markmiðið er því að koma þeim upplýsingum á framfæri sem þú myndir vilja fá 

samhliða efninu.  

 

 

Einfaldleiki framar magni 

 

Það virðist vera sem einfaldleiki og aðgengileiki fyrir notanda sé rauður þráður í 

umfjöllunum bóka sem snúa að vefhönnun. Til þess að notandi geti nýtt sér vefinn á 

sem bestan hátt er gott að hafa í huga að forðast óþarfa framsetningu efnis í miklu 

magni. Leiðin sem notandi er að fara þarf að vera augljós og smellanleg, síðum þarf 

að vera skipt niður á skýran og skilvísan hátt, engar óþarfa truflanir og hefðir eru 

vinur þinn þegar kemur að auðveldri uppsetningu.21 Hlutirnir eiga að vera á sama 

stað og notandi er vanur, uppsetning eins og hann kannast við. Óþarfa viðbætur, 

krókaleiðir og óskýrt málfar eða uppsetning hjálpar engum. Hvort sem það eru heiti á 

flokkum, staðsetning valmyndar eða leitarhnapps, kunnugleg tákn og fleira því um 

líkt. Hefðir sem við þekkjum komu ekki að sjálfu sér heldur eru það sem hefur virkað 

fyrir stóran hluta notenda í gegnum tíðina. Því nær sem vefurinn er hefðinni því nær 

takmarkinu að ná til notandans er hann. Þó það gæti verið freistandi að fara 

óhefðbundnar leiðir til að koma efninu á framfæri er það afar hættulegt og þarf að 

heppnast gífurlega vel til þess að réttlæta áhættuna á að flækja vefinn og virka 

fráhrindandi á notandann. Ef það á að fara nýjar leiðir þarf að gera það á úthugsaðan 

og vandaðan máta.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Kerpen, Likeable Social Media, 41. 

21 Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 29. 
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Hefðir 

Eitt af meginmarkmiðunum við gerð þessarar vefsíðu var að komast hjá því að brjóta 

hefðir. Vert er að benda á að ef brjóta skal hefðirnar þarf að hafa eitt lykilatriði í 

huga. Notkun nýju leiðarinnar þarf að vera deginum ljósari, útskýra sig algjörlega á 

eigin spýtur og bæta einhverju mikilvægu við.22 Ef ávinningur er ekki mikill eða 

jafnvel enginn er áhættan á að koma flatt upp á notanda óþarfi. Þeir sem eru að 

hanna vef verða að vera nokkuð viss um að þeirra aðferð sé betri en hefðin og það 

sama á við um stöðugleika. Ef breytingin er góð þarf samt að hafa í huga að hafa hana 

„eins“ í hvert sinn. Breytingin þarf að vera þannig úr garði gerð að notandi sjái strax, 

án þess að hafa of mikið fyrir hlutunum, hver breytingin er og sé kunnugur henni á 

hverjum stað fyrir sig. Þó skal hafa í huga að einfaldleiki toppar stöðugleika.23 Óþarfa 

tilraunir eru því eitthvað sem ég passaði mig á við uppsetningu vefsíðunnar. 

Staðsetning og hreinlæti eru tveir góðir punktar til viðbótar sem ég hafði í huga við 

uppsetninguna og skipulagið í tengslum við skönnun. Þegar notandi skannar vefsíðu 

tekur hann eftir því sem er fyrir miðju og því sem er úthlutað mesta plássinu. 

Nauðsynlegt er að hafa það sem tengist á sama stað og gefa því sem er mikilvægast 

sitt pláss. Því mikilvægara sem eitthvað er því meira áberandi þarf það að vera og það 

sem tengist rökrétt á að tengjast sjónrænt.24 Það sem er mikilvægast verður að fá 

sinn sess svo lesandi gefi því gaum. Halda truflunum í lágmarki, skipta hlutum 

síðunnar niður og það sem er smellanlegt á að vera augljóslega smellanlegt.25 

Notandi á að vita nákvæmlega hvert hann á að leita eða smella, hvaða svæði tengjast 

og tilheyra hverju öðru og það græðir enginn á því að texti, auglýsing eða annað öskri 

á athygli frá notanda sem er að einbeita sér að einhverju öðru.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 32.  
23 Sama heimild, 33. 

24 Sama heimild, 34. 

25 Sama heimild, 36-38. 
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Virkni og einfaldleiki 

Þegar kemur að einfaldleika er mikilvægara að notandi geti nýtt sér vefinn frekar en 

að dást að honum eða eins og Sigurjón segir; „Virkni og einfaldleiki vega með öðrum 

orðum þyngra en fagurfræði.“26 Samkvæmt könnun HubSpot sem Sigurjón vitnar í 

töldu 76% svarenda mikilvægast að „vefurinn auðveldaði þeim að finna það sem þeir 

leituðu að.“27 Notandi á að geta gengið að því vísu að vefsíða haldi í hefðirnar þegar 

kemur að tenglum, flokkum og almennri hönnun vefsíðunnar. Innihald og auðveldur 

aðgangur að því sem notandi leitar að skiptir töluvert meira máli en útlit og óþarfa 

skraut. Hreinlæti, röð og regla helst því í hendur við einfaldan og skýran vef. Það er 

verkefni hönnuðar að auðvelda notanda vöfrun og skönnun með augljósum leiðum 

að áfangastað eða uppástungum að afþreyingu. Þó einfaldleiki virðist einfaldur talar 

Sigurjón um það að hann geti verið til trafala.28 Það getur verið vandasamt að koma 

sér að efninu á sem einfaldastan og stystan hátt og því ákveðinn hæfileiki sem vert er 

að tileinka sér þegar kemur að miðlun efnis á vef þar sem hraði er lykilatiði.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 91. 

27 Sama heimild, 91. 

28 Sama heimild, 94. 
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Mikilvægi skipulags 

Skipulagsleysi, óþarfa áreiti og óreiða er óþarfa truflun fyrir lesanda.29 Skipta þarf 

texta eða miðlunarefni niður svo það sé skannanlegt, flokkar og svæði þurfa að vera 

niðurnjörfuð og við þurfum að vita nákvæmlega hvaða fyrirsögn tengist hvaða texta, 

hvaða texti tengist hvaða mynd og hvaða myndir tengjast hverjum flokki fyrir sig. 

Notandi þarf að finna lykilatriði um leið og  á ekki að hafa fyrir því að komast að því 

sem við erum að reyna að miðla. Að koma sér um leið að efninu hjálpar okkur við 

miðlun efnisins. Það minnkar óreiðu og áreiti og bætir sýnileika efnisins, meira fyrir 

minna.30 Þú átt ekki að þurfa að útskýra neitt.31 Efnið á að tala fyrir sig sjálft og á ekki 

að þurfa á neinum útskýringum að halda.  

 

Talað er um mikilvægi skipulagningar þegar kemur að heildarmyndinni í bókinni 

Above the Fold, eftir Brian Miller. Góð skipulagning myndar ramma og fjarlægir 

huglægni úr sköpunarferlinu.32 Heildarrammi (e. wireframe) er eitthvað sem er vert 

að hafa í huga þegar á að gera sér í hugarlund hvernig vefsíðan sem unnið er að á að 

koma út. Ég nýtti mér einmitt þessa hugmynd sjálfur við uppsetningu vefsíðunnar án 

þess þó að hafa gert mér grein fyrir því þá að um væri að ræða þekkt vinnutæki. Það 

kom þó ekki á óvart að það væri þekkt tól sem hægt væri að nýta sér. Enda heldur 

góður rammi vel utan um vefsíðuna. Miller talar um heildarramma sem uppkast sem 

á að setja upp mikilvægustu hluti síðunnar eins og hönnuður vill að þeir komi fram. 

Þó að niðurstaðan sé ekki nákvæmlega eins og upphafleg mynd var ættu meginhlutar 

hennar þó að koma fram á svipaðan máta. Hverjir og hvar mikivægustu hlutar 

síðunnar eru, hvernig þeir eru settir upp og hvað eigi að vera í bakgrunn.33 Greining 

getur stutt vel við vefhönnuði og er afar aðgengileg þegar kemur að vefvinnslu. Um 

mögulega þjónustu sem má nýta sér við uppsetningu vefsíðu og í eftirliti og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Krug, Don’t Make Me Think, Revisited, 38-39. 

30 Sama heimild, 49. 
31 Sama heimild, 51. 

32 Miller, Above the Fold, 150-151. 

33 Sama heimild, 162. 
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uppbyggingu hennar eftir á má benda á Google Analytics.34 Hægt er að fá greinargóða 

yfirferð á kostum og göllum vefsíðunnar sem snýr að umferð þar sem þjónustan tekur 

saman og tilkynnir eiganda hver umferðin sé. Þar sem umferð síðunnar er í raun ekki 

komin í gang hef ég ekki getað nýtt mér þessa þjónustu enn sem komið er en hún 

mun mögulega nýtast mér þegar fram líða stundir.   

 

 

Helstu lögmál við vefhönnun 

 

Síðast en ekki síst er hægt að enda þennan hluta á því að skoða helstu hugmyndir, 

lögmál og reglur sem Sigurjón fer yfir í Bókinni um vefinn. Að sama skapi gat ég rennt 

yfir þessa samantekt við gerð vefsíðunnar til þess að draga úr líkum á því að einhver 

lögmál og hefðir færu framhjá mér í uppsetningunni. Þar sem Sigurjón er nú einn af 

kennurum hagnýtrar menningarmiðlunar ætti bókin að geta aðstoðað við faglegar 

framkvæmdir í náminu. Sigurjón telur upp fimmtán lykilpunkta sem hann telur 

mikilvæga í vefhönnun og hafði ég nokkra þeirra í huga við uppsetningu síðunnar 

sem ég ætla að skoða í töflunni hér á eftir.  

 

 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Google Analytics Standard, vefur. 
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Sannfæringar Sigurjóns 

•! Funksjón ofar fagurfræði 

 

 

•! Að hafa samúð með notendum 

 

 

•! Vefur á að vera öllum 

aðgengilegur 

•! Hægt er að einfalda og minnka 

alla vefi 

 

•! Einblína á aðalverkefnið 

 

•! Hreinlæti á vef er höfuðatriði 

 

Mín skýring og notkun 

•! Mikilvægi þess að hafa notkun 

vefsins ofar á lista heldur en 

útlit.  

•! Að ætlast ekki til þess að 

notendur viti það sem þú ert að 

bjóða upp á. 

•! Fara eftir þeim hefðum sem 

hægt er til einföldunar. 

•! Stytta leiðir, minnka óþarfa 

upplýsingar og koma því sem er 

nauðsynlegt á framfæri. 

•! Aðalatriði á að fá stærsta plássið 

og vera sýnilegt. 

•! Passa upp á að takmarka óreiðu 

og hávaða. 

35 

 

Hreinlæti á vef 

Sigurjón talar um Krug og skrif hans um mikilvægi þess að skera megi alla vefi niður. 

En um þrjú af hverjum fjórum orðum á síðu, eins og Krug talar um, telur hann heldur 

mikið.36 Þeir félagar eru þó sammála um það að með niðurskurði fær aðalatriðið 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 12. 

36 Sama heimild, 70. 
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meira pláss á kostnað óþarfa hávaða. Hreinlæti á vef er annað sem hefur komið upp í 

undirbúningi fyrir vefsíðuna. Aftur er Sigurjón með góðan lista yfir leiðbeiningar, nú 

fyrir hreinlæti.  

 

 

Leiðbeiningar um hreinlæti á vef  

•! Aðalatriði strax í fyrstu 

málsgrein 

•! Lýsandi fyrirsögn 

•! Yfirlestur bætir gæðin. Betur sjá 

augu en auga 

•! Upplestur er góð prófun 

•! Listar (bullets) auðvelda lestur 

•! Texti styttur, út með óþarfa orð 

 

•! Lykilorð feitletruð 

•! Millifyrirsagnir í lengri texta 

•! Notið lýsandi tengla í ítarefni 

•! Lyktar efnið? Uppfærið 

reglulega 

Mínir punktar   

•! Koma sér að efninu um leið 

 

•! Innihald fer ekki á milli mála 

•! Auðvelt er að yfirsjást sín eigin 

mistök  

•! Fara yfir sem notandi 

•! Samanber listan hér 

•! Einfaldleiki framar óþarfa 

upplýsingum 

•! Auðveldar lestur 

•! Auðveldar einnig lestur 

•! Skýr leið fyrir notendur 

•! Út með úrelt og óþarft efni 

 

37 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 73. 
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Vel hannaður vefur 

Hvað er vel hannaður vefur? Það þarf að hafa margt í huga en skýrasta dæmið 

samkvæmt Sigurjóni eru orðin „Ekki láta mig hugsa!“38 Vefurinn þarf að vera 

hjálpartæki notenda til þess að leysa þau verkefni sem eru fyrir hendi, að komast að 

upplýsingum eða fá hjálp við leit af einhverju tagi. Sigurjón tekur einnig skemmtilegt 

dæmi úr bók Gerry McGovern, The Stranger’s Long Neck, þar sem aðkomu að vef er 

líkt við rúllustiga á flugvelli.39 Notandi á að geta komist á leiðarenda á stuttum og 

þægilegum tíma og leiðbeiningar eiga að vera notendum skýrar og auðveldar í 

notkun. Það getur verið hrikalega pirrandi og þreytandi að vinna sig í gegnum lélegar 

eða óskýrar leiðbeiningar sama hvort það er til að komast á leiðarenda, vinna 

verkefni eða við almenna leit. Því er afar mikilvægt að hafa leiðbeiningar eins 

þægilegar og notendavænar og hægt er.  

 

Eftir þessa fræðilegu umfjöllun um uppsetningu vefsíðu ætla ég að fara yfir vinnuna 

sem liggur á bak við sýningarnar og taka saman ýmsar upplýsingar um upphaflegu 

sýninguna. Hvernig undirbúningi var háttað og hvaða hugmyndir fyrri sýningar gáfu 

af sér. Frá því tengi ég svo þessa fræðilegu umfjöllun við ferlið við gerð vefsíðunnar.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 83.  

39 Sama heimild, 83.  
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FYRRI SÝNINGAR, UPPSETNING OG FRAMKVÆMD 
 

Áður en kom að gerð vefsíðunnar voru settar upp tvær ljósmyndasýningar með 

verkum Binna. Við vinnu að þessum sýningum kom í ljós gífurlegt umfang verka sem 

ekki var möguleiki á að koma á framfæri á þessum miðli. Því kviknaði áhugi á því að 

koma efninu á framfæri á stærri vettvangi sem næði sömuleiðs til fleira fólks. Það var 

því ekkert annað í stöðunni en að setja upp vefsíðu og í raun nauðsynlegt til þess að 

varðveita efnið og gera það aðgengilegra.  

 

 

Ljósmyndir Binna 

  

Efniviður verkefnisins er að sjálfsögðu ljósmyndir og ljósmyndaferill Binna. 

Ljósmyndasafn hans telur nú þegar á sjöunda þúsund ljósmynda á filmum, 

skyggnum, prenti og á öðru formi og enn tínist til áður óþekkt efni sem unnið er að 

því að skrá og flokka. Stærsti hluti safnsins var varðveittur á Minjasafninu á Akureyri 

en einnig á heimilum afkomenda. Af því sem búið er að taka saman á Minjasafninu á 

Akureyri eru 3.363 filmur á 301 filmublaði, 1.858 kópíur og 77 skyggnur. Alls eru 

þetta því 5.298 myndir og enn á eftir að taka saman lausar filmur og er sú vinna 

fyrirhuguð á næstu mánuðum. Efnið var að stórum hluta óflokkað og nokkuð dreift. 

Var því umfangsmikið verk að ná heildaryfirsýn yfir efnið þó það hafi að vissu leyti 

verið nokkuð aðgengilegt. Fyrsta mál á dagskrá var því flokkun og samantekt allra 

verka Binna og að gera sér grein fyrir gífurlegu umfangi sem enn er að koma í ljós á 

meðan á þessu verkefni stendur. Það sem við höfðum í höndunum í upphafi 

verkefnisins voru fjölmargar ljósmyndir og filmur sem þurfti að fara yfir, telja og 

skrásetja.  

 

Binni tók ljósmyndir í ýmsum tilgangi og eru ljósmyndir hans því gífurlega 

fjölbreyttar og sýna afar áhugaverða vinkla á mannlíf í Ólafsfirði. Binni lifði á 

uppgangstíma þar sem mikið var um framkvæmdir og viðburði. Þar má helst nefna 
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bygging sundlaugarinnar í Ólafsfirði, framkvæmd við Múlaveginn, mikil þensla 

bæjarins, uppbygging Gagnfræðaskólans og almenn mannfjölgun. Þökk sé Binna er 

mikið til af ljósmyndum frá þessu tímabili. Ásamt því að taka myndir af merkilegum 

viðburðum, almennum samkomum, landslags- og bæjarmyndir tók hann einnig 

ljósmyndir í atvinnutilgangi. Hann fúnkeraði meðal annars sem bæjarljósmyndari og 

var til að mynda oft leitað til hans vegna passamynda, ferminga og ýmissa álíka 

viðburða. Hann var sömuleiðis sá fyrsti sem tók ljósmyndir og myndbandsupptökur í 

Ólafsfirði fyrir Sjónvarpið. Þar að auki tók hann myndir fyrir Morgunblaðið og það 

kom fyrir að myndir eftir hann birtust í öðrum blöðum líkt Fálkanum40 og Vísi. Hann 

átti einnig einhverjar myndir í Ólafsfirðingi, blaði sem gefið var út í Ólafsfirði af 

sjálfstæðismönnum. 

 

 

Umfjöllun um Binna á binnisveins.net.41  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 „http://timarit.is/files/13647590.pdf#navpanes=1&view=FitH“ 
41 „http://binnisveins.net/um-binna/“ 
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Upphaflega sýningin og vinna tengd henni 

 

Ég ætla rétt að tala um söfnun ljósmynda, val mynda og uppsetningu á upphaflegu 

sýningunni á verkum Binna. Fyrsta verkefnið var að fara yfir gífurlegt magn af 

filmum og skoða hvaða efni var í raun til. Það hamlaði verkefninu mikið hve stór 

hluti ljósmyndanna komust ekki að á sýningunni þar sem takmarka varð fjölda 

ljósmynda við það sýningarrými sem fyrir hendi var. Um mikinn fjölda frambærilegra 

mynda var að ræða og það tók á að þurfa að velja og hafna ljósmyndum úr safninu. 

Því gerðu aðstandendur sér fljótt grein fyrir því að umfangsmeiri sýning gæti vel 

komið til greina.  

 

Fyrsta sýningin var sett upp í Ólafsfirði í tilefni þess að hundrað ár voru liðin frá 

fæðingu Binna. Sýningin var haldin í Menntaskólanum á Tröllaskaga þar sem við 

fengum veggpláss á einum gangi skólans og tvær skólastofur þar sem ljósmyndum og 

myndskeiðum var varpað á tjald. Sýningin stóð yfir í tvær vikur og var aðsókn og 

áhugi framar vonum. Margir brottfluttir Ólafsfirðingar óskuðu eftir að fá sýninguna 

til höfuðborgarinnar og var því ákveðið að setja sýninguna einnig upp í Reykjavík. 

Þar varð Sjóminjasafnið í Reykjavík fyrir valinu. Þar fengum við aðgang að Hornsílinu 

undir sýninguna. Aðgengi að þeirri sýningu var að vissu leyti þægilegra þar sem 

meira pláss var í salnum. Þar að auki fékk sýningin að standa lengur, um sex vikur. 

Staðsetningin var því góð á báðum stöðum en mig langaði enn að ná að miðla efninu 

til fleira fólks.  

  

 

Flokkun, merking og uppsetning 

 

Til þess að kynna mér efnið eins vel og ég gat var farið yfir allar filmur, ljósmyndir og 

annað efni sem til var. Mikil yfirferð efnisins átti sér stað við undirbúning fyrstu 

sýningarinnar og tóku frænkur mínar, dætur Binna, þær Helga Pálína og Ragnheiður 

þátt í því með mér. Við fórum svo yfir efnið í sameiningu og fékk ég þá góða tengingu 
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við það sem ég þekkti ekki sjálfur. Fólk, staðir, tímaröð og ártöl, þekktir atburðir og 

margt fleira var meðal þess sem ég fékk greinargóða kynningu á frá þeim sem þekktu 

til.  

 

Við gerð upphaflegu sýningarinnar var hugmyndin að setja sýninguna upp í nokkrum 

flokkum. Þeir urðu að sjálfsögðu allt of margir og fjöldi ljósmynda meiri en 

veggpláss. Flokkar sem komu upp voru til að mynda tímalína og stækkun bæjarins, 

ljósmyndir tengdar fiskvinnslu, atburðir sem eiga sinn stað í sögu Ólafsfjarðar líkt og 

flugslysið í Héðinsfirði árið 1947, Hvítasunnuhvellurinn árið 1935, marsvínavaða árið 

1933 og bygging ýmissa mannvirkja á borð við sundlaug bæjarins og Múlaveginn. Þar 

að auki var hægt að setja upp ljósmyndir af snjóþunga, skíðamótum og einkenni 

bæjarins, skíðastökkpallinum. Ennfremur voru flokkar eins og almennt mannlíf þar 

sem sjá mátti myndir af grímuböllum, leikritum, úr fermingum og fjöldi annarra 

mannamynda og svo má lengi telja.  

 

Þessar ástæður sem taldar hafa verið upp í þessum hluta líkt og fjöldi ljósmynda, 

aðgengileiki fyrir markhópinn, skortur á plássi, varðveiting gagna og annað sem 

komið hefur fram ýttu heldur betur undir viljann til að setja upp vefsíðu. Ástæður að 

baki vefsíðunni eru að miklu leiti komnar fram hér en næst fer ég þá yfir hvað var 

gert til að setja upp aðgengilega ljósmyndasýningu á vefsíðu og hvernig sú vinna fór 

fram.  
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BINNISVEINS.NET 
 

Til þess að koma ljósmyndum Binna á framfæri var besta leiðin í mínum augum að 

setja upp vefsíðu. Þær takmarkanir sem söfn og önnur svæði þar sem hægt er að setja 

upp ljósmyndasýningar setja líkt og plássleysi, viðvera starfsfólks, kostnaður, 

staðsetning, aðgengileiki gesta og margt fleira hverfa að vissu leiti með 

miðlunarverkefni á vef. Þessi vefur var því niðurstaðan og verður uppsetningu 

vefsíðunnar og tilgangi hennar gerð skil hér í þessum hluta.  

 

 

Gerð vefsíðu 

 

Sigurjón talar um undirbúning í kaflanum, Undirbúningur vefverkefna, sem talaði til 

mín og tengist þessum hluta að miklu leiti. Þar talar hann um hve mikilvægur 

undirbúningurinn sé þó maður sjái ef til vill ekkert eftir sig að honum loknum.42 

Undirbúningur fyrir þetta verkefni er nefnilega töluverður. Verkefnið byrjar að 

mótast og undirbúningur hefst á sama tíma og ljósmyndirnar eru settar á sýningu í 

Ólafsfirði 25. október 2014. Heildarmynd er svo komin á verkefnið um það bil einu 

ári eftir að undirbúningur hefst þar sem vefsíðan er loksins að verða að veruleika og 

efni komið sem hægt er að „handleika“. Hann nefnir einnig að varast skuli 

ofurundirbúning og stöðugar umbætur séu bestar.43 Þarna tengi ég aftur við minn 

undirbúning. Þó hann hafi verið ansi langur voru einmitt stöðugar viðbætur og 

breytingar sem áttu sér stað hægt og rólega á löngu tímabili. Ef til vill hefur þessi 

langi undirbúningur þó verið of mikill og hægt hafi verið að gera verkefnið á töluvert 

styttri tíma.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 31. 

43 Sama heimild, 36.  
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WordPress 

Ég notfærði mér vefumsjónarkerfið WordPress44 við vinnslu og uppsetningu 

vefsíðunnar. Þar er að finna notendavænt viðmót við uppsetningu bloggsvæða og 

vefsíðna sem og nokkuð gott samfélag þar sem hægt er að koma með fyrirspurnir og 

óska eftir tillögum eða aðstoð við nokkurn veginn hvað sem er tengt hönnun vefsíðu. 

Þar nýttist mér námskeiðið Lifandi vefrit sem ég sat í hagnýtri menningarmiðlun og 

tók þátt í uppsetningu og þróun vefsíðu. Ég var því nokkuð kunnugur útliti og 

uppsetningu forritsins og gat með nokkuð góðu móti sett upp, breytt og bætt 

einfalda útgáfu af því þema sem ég valdi mér. Vefumsjónarkerfið býður upp á tvenns 

konar þjónustu. Annars vegar er í boði leið þar sem WordPress sér um hýsingu og 

viðhald vefsíðunnar, wordpress.com.45 Sú aðferð er í grunnin ókeypis en kostnaður 

bætist við með hverri aukaþjónustu sem er nýtt, líkt og léni eða ítarlegri stillinga. 

Hins vegar ókeypis þjónustu á wordpress.org. Þar sem notandi sér sjálfur um hýsingu 

og allt utanumhald vefsíðunnar eða finnur sér aðila til þess.46  

 

WordPress samfélagið 

Samfélag WordPress er nokkuð umsvifamikið og til að mynda eru allskonar 

ráðleggingar og samantektir. Eina slíka hafði ég í huga við uppsetningu þar sem talað 

er um mikilvægi innihaldsins. Þar kemur fram að stór hluti vefhönnuða sem nýta sér 

WordPress taki of mikinn tíma í val á þemum og útlitshönnun án þess að huga að 

innihaldinu.47 Ég hef einmitt sett vefsíðuna upp á þann hátt að ljósmyndirnar hafa 

mesta vægið á vefsíðunni og hef ekki haft miklar áhyggjur af þemanu. Einfalt þema 

varð fyrir valinu og ljósmyndirnar áttu að fá að njóta sín á einföldum vef. Einnig er 

það nefnt að það sé nauðsynlegt að vera með innihald sem vekur athygli svo 

notendur hafi ástæðu til þess að staldra við, skoða vefsíðuna og snúa aftur síðar. Í 

þessari grein er einnig farið yfir nokkur skref sem gott er að fylgja í upphafi. Sjá til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 WordPress.com, vefur.  
45 Sama heimild.  
46 WordPress.org, vefur 
47 Scott, „Measure Twice, Cut Once.“ 
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þess að þú sér með gott efni, hvernig þú ætlar að skipuleggja það og hvernig það 

verður framreitt.48  

 

Einnig skoðaði ég ljósmyndaflokkinn á vefnum awwwards.com.49 Þar er samantekt á 

ljósmyndavefsíðum sem þykja vel heppnaðar á einhvern hátt. Ég sótti mér innblástur 

í þá síðu og hef skoðað ótal flokka vefsíðna. Þar var einnig að finna ágætis 

ráðleggingar og hugmyndir til þess að byggja upp sinn eigin ljósmyndavef. Til að 

mynda það að hafa létta litasamsetningu í stað  þess að velja yfirgnæfandi liti. 

Þannig fær efnið frekar að njóta sín. Þar mátti finna ótal ljósmyndavefsíður sem 

skiluðu innihaldi sínu á smekklegan hátt. Helst tók ég eftir vefsíðu Chris Niedenthal 

vegna þess hvernig ljósmyndirnar fengu að njóta sín án óþarfa truflana. Enginn 

óþarfa texti fylgir ljósmyndunum, þær fá að standa sjálfar án áreitis og auðvelt er að 

vafra um síðuna og skoða hvern flokk fyrir sig.  

 

  
Skjáskot af ljósmyndavefsíðu Chris Niedenthal.50   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Scott, „Measure Twice, Cut Once.“  
49 „Photography websites.“ 
50 Niedenthal, „463 photographs by Chris Niedenthal.“ 
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Flokkun og uppsetning ljósmynda 

Þegar kom að því að velja hvaða ljósmyndir yrðu þær fyrstu til að vera settar upp á 

vefinn valdi ég þá flokka sem voru hugsaði fyrir upphaflegu sýninguna. Flokkarnir 

urðu því vetrarmyndir, flugslysið í Héðinsfirði, Hvítasunnuhvellurinn, portrett og 

hópmyndir, framkvæmdir, samkomur, leiklist og marsvínavaða. Þegar verkefnið var 

sett af stað hugsaði ég með mér að stór hluti ljósmyndasafnsins yrði settur inn um 

leið. Við undirbúning vefsíðunnar snérist mér svo hugur og ákvað ég að fara þá leið 

að hafa vefinn einfaldan og aðgengilegan. Því voru flokkarnir ekki hafðir of margir og 

mikilvægustu ljósmyndunum gefið pláss til þess að njóta sín. Einu takmarkanirnar 

voru því ekki plássleysi heldur hreinlæti.  

 

 

Flokkar ljósmynda á binnisveins.net.51 

 

Uppsetningin var einföld. Forsíða með stuttri og hnitmiðaðri kynningu á vefsíðunni, 

síða með samantekt og umfjöllun um sögu Binna og verk hans, umfjöllun frá fyrri 

sýningum og síða þar sem hægt er að hafa samband vegna fyrirspurna eða 

athugasemda. Síðast en ekki síst síða tileinkuð ljósmyndunum sjálfum þar sem finna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 „http://binnisveins.net/ljosmyndir/ “ 
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má undirsíður fyrir hvern flokk fyrir sig. Notendur ættu því að geta skoðað 

ljósmyndirnar hratt og örugglega og átt auðvelt með að finna ákveðnar ljósmyndir 

eða flokka ef það væri markmiðið. Einnig er hægt að kynna sér sögu ljósmyndarans 

og hafa samband við aðstandendur vefsíðunnar og annarra verkefna tengdum Binna 

ef þörf eða áhugi er á því.  

 

 

Forsíða binnisveins.net.52 

 

 

Tilgangur vefsíðunnar 

 

Með gerð vefsíðunnar hefur hverjum flokki fyrir sig verið gefið stærra rými en á fyrri 

sýningum. Að sama skapi verður heildarverkinu komið til mun stærri markhóps. Von 

mín er sú að síðan muni standa um ókomna tíð og haldi þannig áfram að miðla 

þessum menningararfi áfram. Með uppsetningu vefsíðunnar verða ljósmyndirnar 

aðgengilegar og auðveldar hún fólki sem hefur áhuga á efninu að skoða, upplifa og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 „http://binnisveins.net/ “ 
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kynna sér Binna og sögu hans, Ólafsfjörð og ljósmyndirnar almennt. Með gerð 

vefsíðunnar er orðið mun auðveldara að koma ljósmyndunum á framfæri með því 

einu að vísa í vefsíðuna.  

 

Aðgengileiki vefsíðunnur var að sjálfsögðu eitt af því sem heillaði mig við það að 

koma efninu á framfæri. Auðvelt aðgengi almennings er töluvert meira en þegar 

sýning er sett upp á safni eða á sambærilegu afmörkuðu svæði í takmarkaðan tíma. 

Það ýtti því undir löngun mína til þess að koma sýningunni fyrir á einföldum og 

aðgengilegum stað. Þó ljósmyndasýning á vefnum sé ef til vill ekki eins glæsileg og á 

safni var hugsunin um einfaldleika framar óþarfa framsetningu magns höfð í huga og 

mikilvægi þess að sem flestir fengju að sjá sýninguna þegar þeim hentar.  

 

Markmið við gerð vefsíðu 

Paul Boag fer yfir þá þrjá lykilpunkta sem hann telur vefsíðu þurfa að innihalda til 

þess að ná markmiði sínu í bókinni, Website Owner’s Manual: The Secret to a 

Successful website.  

 

•!Markmið félagsins: Hvert er markmið félagsins? 

•!Markmið vefsíðu: Til hvers er vefsíðan? Hvaða tilgangi þjónar hún? 

•!Markmið verkefnis: Hvernig þjónar verkefnið tilgangi vefsíðunnar?53  

 

Hér verð ég að yfirfæra markmið fyrirtækisins yfir á aðstandendur Binna og get þá 

skoðað hvernig markmið og tilgangi vefsíðunnar er náð. Markmiðið var að koma 

verkum Binna á framfæri og varðveita. Markmið vefsíðunnar er svo að gefa 

ljósmyndum hans stað þar sem þær fá að njóta sín og séu eins aðgengilegar og hægt 

er. Síðast er það svo markmið verkefnisins sem er í raun undirbúningur vefsíðunnar 

og það að gera ljósmyndirnar tilbúnar fyrir vefinn með flokkun og skipulagi. Þessir 

þrír punktar haldast því í hendur og gera heildarmyndina mögulega.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Boag, Website Owner’s Manual, 20. 
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Með uppsetningu vefsíðunnar hefur ljósmyndum Binna og sögu hans verið gerð góð 

skil ásamt því að ljósmyndirnar verða varðveittar á síðunni. Þær eru orðnar mun 

aðgengilegri fyrir þá sem hafa áhuga á og mögulega mun einhver sem er ekki einu 

sinni að leita að þeim ramba inn á áhugaverða ljósmyndavefsíðu og uppgötva nýja 

hluti, eða öllu heldur gamla hluti. Með þessari vefsíðu er hægt að fá almennt yfirlit 

yfir sögu bæjarins á þessum tíma þar sem hver og einn flipi á síðunni segir um leið til 

um það hvaða viðfangsefni hann er tileinkaður og heldur utan um hvern flokk fyrir 

sig. Með góðu yfirliti er von mín sú að hægt verði að fara annars vegar ítarlega yfir 

vefinn, eitt viðfangsefni í einu eða skoða hinsvegar það helsta á einum stað. Með því 

að hafa bæði einfalda sýningu á forsíðu og svo flokka til að velja úr á hverri 

ljósmyndasíðu fyrir sig verður uppsetningin aðgengileg. Að sama skapi er markmiðið 

að notandi geti verið fljótur að átta sig á því hvert á að leita til að finna það 

viðfangsefni sem leitað er að. Forvitnir geta svo bæði skoðað vinnuna á bak við 

upphaflegu sýningarnar á einfaldan hátt og þeir sem hafa eitthvað við að bæta eða út 

á að setja geta auðveldlega haft samband og komið á framfæri athugasemdum eða 

fyrirspurnum. Aðgengileiki ætti því að vera mikill í leit að ákveðnu viðfangsefni og 

kemur viðfangsefninu því vonandi vel til skila. 

 

 

Mat á verkefni 

 

Með notkun WordPress voru mögulega einhverjar takmarkanir á mína eigin sköpun. 

Það leit ég þó ekki á sem einhvers konar hömlur heldur nýtti ég mér það sem 

markmið að því að hafa vefsíðuna sem einfaldasta. Bæta engum óþarfa leiðum við né 

setja of mikið af upplýsingum eða efni á hverja síðu fyrir sig. Einbeitingin fór því að 

mestu leiti í það að hafa vefinn sem aðgengilegastan fyrir þann breiða markhóp sem 

ég var að vinna með í stað þess að troðfylla hann af upplýsingum og ljósmyndum. Þó 

það hefði verið hægt að flokka á annan hátt, bæta við litaskiptingu, auka smellanleg 

svæði á forsíðu og fara mögulega aðrar leiðir í framsetningu var þessi leið farin. Þar 
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sem einfaldleiki var hafður til hliðsjónar við gerð síðunnar er vonin að allt hafi 

komist vel til skila. Einfaldur skannanleiki síðunnar á svo að gera það að verkum að 

eitt megin markmið mitt, aðgengileiki vefsíðunnar fyrir almenning, náist. 

 

Þegar kemur að kostnaði við uppsetningu og viðhald vefsíðu þarf að hafa nokkur 

atriði í huga. Það sem þarf helst að huga að tengt kostnaði er ársleiga á léni, 

vefhýsing og þema vefsíðunnar ef það á að nýta sér þá þjónustu. Möguleikarnir eru 

margir og verð getur verið breytilegt eftir því hvað valið er. Kostnaður minn við gerð 

vefsíðunnar var eftirfarandi og þarf að greiða árlega. Varðveislu til frambúðar fylgir 

því árlegt gjald og kostar því einhverjar krónur að halda vefnum uppi;  

 

Kostnaður 

WordPress býður upp á áskrifarleið þar sem hýsing og lén er innifalið auk þess sem 

auglýsingar eru fjarlægðar af vefsíðunni. Sú leið varð fyrir valinu og er kostnaður 

hennar 99 $ á ári eða um 12.860 kr.54 Hægt var að velja um ótal lén og varð lénið 

binnisveins.net svo fyrir valinu. Ef velja á .is lén kostar árgjald 5.980 kr sem bætist við 

heildarkostnaðinn. Hægt er að greiða fyrir skráninguna á vefsíðunni isnic.is.55  

 

Þemað sem varð fyrir valinu var frítt en þemun geta kostað allt upp í 150 $ eða um 

19.490 kr.56 Endanlegur kostnaður getur því verið afar breytilegur eftir því hvaða leið 

er valin. Allt frá því að vera ókeypis yfir í kostnað upp á tugi þúsunda.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 WordPress.com Store, vefur.  
55 ISNIC, vefur.  
56 WordPress Themes, vefur.  
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SAMANTEKT 
 

Hér á undan er bæði búið að fara yfir fræðilegar aðferðir sem unnið var eftir, gera 

grein fyrir umfangi undirbúnings og framkvæmdar í tengslum við vefsíðuna sjálfa. 

Það sem eftir er í þessari greinargerð er að fara yfir stöðuna og athuga hvaða 

möguleikar eru framundan.  

 

 

Framundan 

 

Þó nú þegar hafi fjölda ljósmynda Binna verið miðlað á vefinn nær það ekki yfir allt 

það efni sem til er. Það gæti því komið að því að það efni verði skannað og komið á 

vefinn auk þess sem ekki er ólíklegt að enn sé að finna í fórum fólks myndir sem 

Binni hefur tekið. Það sem er þá næst á dagskrá er að halda áfram að fylla á vefinn 

því enn er til mikið magn af filmum og öðru efni sem hægt væri að bæta við 

ljósmyndasafnið. Þó vefurinn gefi möguleika á fjölmörgum flokkum og ljósmyndum í 

hverjum flokki fyrir sig þarf að hafa í huga að ofgera ekki og passa upp á hreinlæti 

vefsins. Eitthvað sem ég mun hafa í huga eftir gerð þessa verkefnis.  

 

Auk þess sem mikið er til af ljósmyndum eftir Binna eru einnig til 

myndbandsupptökur í safni Binna. Ein hugmynd um viðbætur við vefinn er að setja 

inn myndbúta úr því efni sem til er. Ef til vill verður myndskeiðum því gerð skil og 

bætt við vefsíðuna enda um áhugavert myndefni að ræða. Það gæti því bæst við einn 

flipi í leiðarkerfið tileinkaður hreyfimyndefni af Ólafsfirði.  

 

Að sama skapi þarf að huga að markaðssetningu. Það eru ekki mikil plön um 

markaðssetningu sem þarf að greiða fyrir að þessu sinni önnur en þau að auglýsa 

vefsíðuna á fésbókar síðu tileinkaðri Binna og ljósmyndum hans. Auk þess sem 

vefsíðan verður að öllum líkindum auglýst á öllum viðburðum tengdum efninu í 

framtíðinni. Í náinni framtíð er hugmynd um það í Ólafsfirði að setja upp safn sem 
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myndi halda utan um ýmiskonar sögu tengda bænum, þar á meðal ljósmyndir. 

Möguleiki er á því að bjóða þessu safni að taka við vefsíðunni á einhverjum 

tímapunkti til þess að halda utan um þann mikla menningararf sem um ræðir enda 

myndi vefsíðan líklega passa vel inn í slíkan hóp og arfleifðinni komið betur á 

framfæri. Síðan yrði þá fyrir augum þeirra sem væru að leita eftir efni tengdu sögu og 

menningu Ólafsfjarðar. Þá væri hægt að hafa vefsíðuna á aðgengilegu svæði sem 

tengist sögu Ólafsfjarðar. En þetta mun allt koma í ljós með tímanum og þróun 

vefsíðunnar sjálfrar.  

 

Þar sem gildi ljósmyndanna er nokkuð mikið fyrir Ólafsfjarðarbæ kom upp sú 

hugmynd að setja saman ljósmyndabók með verkum Binna. Bókagerð er því eitt af 

mögulegum verkefnum sem ráðist verður í á næstunni.  

 

 

Niðurlag 

 

Svo ég haldi áfram að vitna í Bókina um vefinn talaði Sigurjón um mikilvægi 

endurmats eftir að vefur hefur komið í loftið.57 Því miður er ekki komin reynsla á 

vefinn enn sem komið er en mér fannst ég þó geta nýtt ýmis konar endurmat þar sem 

greinargerðin er unnin að miklu leiti samhliða vinnunni við uppsetningu 

vefsíðunnar. Það hafa því verið áherslubreytingar við vinnuna sem hjálpuðu til við að 

móta vefinn. Þar má þá helst nefna þann þráð að vinna að eins einfaldri uppsetningu 

og kostur var á, almennum skannanleika og því að helstu upplýsingar séu sem 

augljósastar. Sem og mikilvægi hreinlætis og auðvelds aðgengis.  

  

Við undirbúning og gerð verkefnisins kom í ljós að mikið af ljósmyndum frá þessum 

tíma eru mögulega ranglega merktar. Miðað við að mikill fjöldi mynda í bókum sem 

fjalla um sögu Ólafsfjarðar fundust í filmusafni Binna en eru samt sem áður ekki 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, 53. 
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merktar honum undirstrikar það mikilvægi þess að skrásetja verk hans. Binni er í 

byrjun að merkja myndir með nafninu sínu en það dettur hinsvegar út. Hægt er að sjá 

dæmi um það á grindhvalamyndunum í flokknum Marsvínavaða.58 Mögulega hafa 

myndir hans farið á eitthvað flakk þar sem við höfum fundið filmur af ljósmyndum 

sem hafa birst merktar öðrum ljósmyndurum og eru því líklega ranglega merktar í 

þeim tilvikum. Með þessari skrásetningu verður ljósmyndunum betur haldið til haga.  

 

Viðtökur upphaflegu sýninganna voru gífurlega góðar og aðsókn framar vonum. Það 

gerði vefsíðugerð að sjálfsögðu framhaldi til þess að útbreiðsla ljósmyndanna væri 

sem mest og þær fái að njóta sín sem best. Vonandi hefur markmiðinu verið náð að 

einhverju leiti með gerð þessarar vefsíðu.  

 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Sjá ljósmynd úr myndaflokknum í viðauka.  
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VIÐAUKI 
 

Ljósmynd úr myndaflokknum Marsvínavaða 

 
Ljósmynd eftir Brynjólf Sveinsson merkt Binni.  

 

 

Umfjöllun úr sýningarskrá 

 

Brynjólfur Sveinsson,�áhugaljósmyndari, kaupmaður og síðar stöðvarstjóri Pósts og 

síma í Ólafsfirði, fæddist þann 26. október 1914 og lést árið 1981. 

 

Til að heiðra minningu Brynjólfs, eða Binna eins og hann var kallaður, þegar 100 ár 

voru liðin frá fæðingu hans, stóð fjölskylda hans fyrir sýningu á ljósmyndum hans og 

kvikmyndum í Menntaskólanum á Tröllaskaga. Þetta var í fyrsta sinn sem úrval 

ljósmynda Brynjólfs var sýnt opinberlega. Þegar leitað var til Borgarsögusafns 
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Reykjavíkur um sýningarrými á höfuðborgarsvæðrinu, bauð safnið salinn Hornsílið í 

Sjóminjasafninu í Reykjavík undir sýninguna.  

 

Frá árinu 1997 hefur Minjasafnið á Akureyri varðveitt hluta af filmum og 

ljósmyndum Brynjólfs. Safnvörður ljósmyndadeildar Minjasafnsins á Akureyri vann 

filmurnar fyrir stafræna framköllun og leggur safnið þannig drjúgan skerf til 

sýningarinnar. 

 

Brynjólfur var sjálflærður ljósmyndari og tók fyrstu myndirnar 1930 þegar hann var á 

sextánda ári. Hann var með fyrstu mönnum sem tóku ljósmyndir í Ólafsfirði og hélt 

þeirri iðju áfram til dauðadags. Myndir Binna hafa verið lánaðar víða og birtar í 

tímaritum, blöðum og bókum allt frá árinu 1933, en oft á tíðum hafa þær ekki verið 

eignaðar honum. Kvikmyndir tók hann um árabil frá því um miðjan fimmta áratug 

20. aldar og var  hann fyrsti myndatökumaður í Ólafsfirði fyrir Sjónvarpið. 

 

Brynjólfur missti föður sinn ungur og 6 ára að aldri fór hann til sumardvalar úr 

Svarfaðardal til föðurbróður síns, Árna Bergssonar, kaupmanns og útgerðarmanns í 

Ólafsfirði, og konu hans, Jóhönnu Magnúsdóttur, og ólst eftir það upp hjá þeim. 

Hann tók við verslun fóstra síns árið 1947 og varð þá einnig stöðvarstjóri Pósts og 

síma. Sama ár gekk hann að eiga Sigurbjörgu Helgadóttur og eignaðist með henni 

fjögur börn. 

 

Árið 1935 stofnaði hann innflutningsverslun með sportvörur en flutti þá verslun til 

Akureyrar 1944. Frá 1949 til 1961 rak hann, í samstarfi við fleiri í Ólafsfirði, 

verslunina Brynjólfur Sveinsson s/f þar til hlutafélagið Valberg var stofnað og var 

hann þar formaður stjórnar til æviloka. 

 

Brynjólfur var með afbrigðum hæglátur, dulur og orðfár, en fylginn sér og lét mjög til 

sín taka í félagsmálum bæjarins. Hann var frumkvöðull og stóð að baki mörgum 

framfaramálum í Ólafsfirði. 
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Boðskort á seinni ljósmyndasýningu 

!
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Auglýsing fyrir fyrstu ljósmyndasýninguna 

 

 

S ý n i n g i n   
MYNDIR FRÁ ÓLAFSFIRÐI 1930-1980
opnar í Menntaskólanum á Tröllaskaga, 
Ólafsfirði, laugardaginn 25. október 
2014, kl 14-17. Sýningin verður opin 
tvær helgar, til 2. nóvember, kl 14-17.
Aðgangur ókeypis. Verið velkomin!

Afkomendur Brynjólfs Sveinssonar 
og Minjasafnið á Akureyri
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F Á L K I N N 

Marsvínaveiðar í Ólafsfirði 
Tii vinstri; Öll marsvinin 

„strönduð". Á myndinni er maður 
að brölta á hvalbökanum, líklega 
sá hinn sami, er ,,setlist á bak" og 
iciladi dýrið að renna með hann 
til hafs, en bútar björguðu bæði 
riddara og ,,reiðskjóta" til lands 
aftur. 

Til hægri: Marsvínator/an rekin 
upp í flæðarmálið. Dýrin reyna að 
sleppa út í mitli bátanna, en aðeins 
örfá lomust undan. 

Ólafsfjörður Aiggur .fyrir .opnu 
háfi og er þar sjaldan brimlaust. 

Hinn 9. þ. m. bar það við, 
sem sjaldan skeður, að mar-
svínatorfa óð inn Ölafsfjörð. 
Nokkrir þátar voru í róðri og 
sáu til gestakomunnar óg ráku 
torfuna inn fjörðinn, en þegar 
nær kom landi sá til ferða mar-
svinanna þaðan og brugðu þá 
menn' við með alla báta er flotið 
gátu og aðstoðuðu við rekstur-
inn, enda tókst að koma torf-
unni upp í fjöru. Voru það á 
fjórða bundrað marsvín alls, 
6—25 feta löng og vógu frá 

5 0 0 - 3 0 0 0 pund. Ólafsfirðingar 
skiftu á milli sín rekanum. 
þannig að allir fengu nægar 
birgðir kjöts og rengis til vetr-
arins, en utansveitarmenn, sem. 
komu á vettvang fengu meðan 
entist það sem afgangs var, fyr-
ir 6—50 kr. stykkið, eða sem 
svarar 1—2 aura pundið og 
eru það góð matarkaup . Var 
þegr farið að skera marsvinin 
og morguninn eftir var allur 
rekinn genginn út. 

Mikið bafði gengið á meðan 

verið var að reka marsvínin i 
!and, að því er beimildarmaður 
blaðsins, Tlieodór Árnason, seg-
ir frá. Höfðu menn að vopnum 
ljái, barefli, byssur og grjót og 
svo röddina, sem eigi er ábrifa-
ninsta vopnið við tækifæri sem 

þetta, því að marsvínin ganga 
best undan bávaðanum. Lá oft 
nærri , að torfan næði að 
smjúga á haf út milli bátanna 
og voru sumir þeirra hætt 
komnir , en þó tókst að befta 
flóttann eins og fyr er sagt. I 

f læðarmálinu hófst önnur orra-. 
briðin og má nefna það atvik úr 
viðureigninni þar, að maður 
einn settist klofvega á bak einu 
marsvíninu, en það tók á rás 
með hann og sneri til hafs og 
munaði niinstu, að það kæmist 
undan með manninn. En þessi 
nýtisku Sæmundur á selnum 
komst þó heilu og höldnu úr 
re iðtúrnum. 

Myndirnar báðar tók Bryn-
jólfur Sveinsson verslunarmað-
ur á Ölafsfirði. 

hin fagra aðeins taka lionum 
opinberlega sem biðli sinum, 
eftir að hafa tekið ástlotum hans 
á laun svo lengi, heldur mundi 
hinn voldugi faðir hennar, sjálf-
ur Piero dei Bardi innsigla hjú-
skaparsamning þeirra. 

Baldessare liljóp götur og 
sund og leigði sjer hest á flutn-
ingsstöð við norðurlilið borgar-
innar og reið sem harðast úpp 
l)rekkurnar við Fiesole, þar sem 
sumabús Bardifjölskyldunnar 
var, en þangað var fjölskyldan 
þegár farin, til þess að forðast 
sótt irnar í borginni, sem ávalt 
voru verstar á vorin. 

Hesturinn gafst upp undir 
honum og til þess að gera ekki 
alveg út af við hann stökk hann 
af baki og bljóp síðasta spölinn. 
Þcgar hann kom að Villa Bardi, 
en ilminn af öllum útsprungnu 
blómunum í garðinum þár 
lagði að vitum hans, fór hann 
ekki að sið venjulegra gesta, 
að ganga inn um hliðið, nei, 
hann klifraði þarna i morgun-
sólinni yfir múrgarðinn þar 
senl lítið sást til úr húsinu, þar 
hjá sem þau höfðu sett hvort 
öðru stefnumót Lucrezia og 
hann, á tunglskinsnóttum. 

Hann bjóst ekki við að hitla 
Lueresiu bak við blómgaða 
runnana á stefnumótsstaðnum. 
En hún var þar.Og hún var 
ekki ein. 

Hún hafði sett dauðanum 
stefnumót. 

Dauðinn sat á steinbekk bak 
við rósarunninn, undir skugga-
sælum limgarði úr blómguðum 
vínviði, og á hnjám dauðans 
sat hin fagra Lucrezia og ljet 
ófeimin vel máluðu vaxvarirn-
ar kyssa sig — var i rnar sem 

liuldu glotlandi tanngarð dauð-
ans. Dauðinn var faður, hann 
var eins og æskuvinur Baldess-
are, Giuilo degl Alberti - - hann 
var jafnvel ennþá fallegri en 
bann bafði nokkurnt íma verið. 
Og þetta var snild Baldessare 
að þakka. Með sínum eigin 
höndum bafði hann i nótt mót-
að þetta andlit, gefið þvi liinn 
i'agra yfirlit, myndað línurnar-
í hiímm fögru vörum, sem nú 
snertu munn Lucreziu. Og þessi 
tindrandi augu sem horfðu inn 
í augu hennar, hafði hann sjálf-
ur málað. 

Hann varð óður af bræði, 
dró korða sinn úr slíðrum, óð 
fram og miðaði korðanum und-
ir fimta rif vinstra megin og 
rak korðann gegnum Dauðann 
svo að oddurinn stoð út um 
bakið. 

„Lucrezía æpti upp: 
„Drottinn veri mjer l iknsam-

ur. Þú hefir drepið Giuilo, þú 
befir drepið unnusta minn, þú 
héfir drepið besta vin þinn, 
liernsku vin þinn!" 

„Þegi þú, Lucrezia", sagði 
Baldessare reiður. „Það er ekki 
Giuilo — það er Dauðinn, sem 
jeg hefi drepið". 

Meðan hann var að segja 
þetta tók hann eftir því að stór 
blóðpollur bafði myndast á 
mölinni undir bekknum, þar 
sem likið lá. Og gripinn skelf-
ingu skildi Baldessare, að hon-
um hafði skjátlast. Það var 
Giuilo sem hann hafði drepið 
en ekki Dauðinn — því að i 
Dauðanum er ekkert blóð. 

Hann vatt sjer æðisgenginn 
yfir múrgarðinn og hljóp sem 
fætur toguðu til Flórens, opn-
aði með skjálfandi höndum 

Myndin hjer aS ofan er ekki úr umsjónarmönnum hússins bíflugna-
sveit heldur tekin Úppi á þakinu bú og hefir góðar aukatekjur af þvi. 
á þinghúsi Prússa í sjálfri stór- að selja hunang. . 
borginni Berlín. Þar hefir einn af 

dyrnar að húsi sínu i Via Neri 
og hljóp inn í vinnustofuna, 
þar sem alt gullið átti að vera. 

En þar var ekkert gull. Grátt 
íyk huldi gólfið - - og það voru 
engin ný spor í rykinu. Þar 
hafði enginn komið í nótt. Hann 
bafði skapað meistaraverk sitl 
í d raumórunum, sem fylgdu 
hitasóttinni. 

Hann hvarf frá Flórens 
og spor hans hafa glatast um 
aldur og æfi í ryki þjóðveganna. 

Þýska lögreglan fjekk nýlega 
skipun um að leita uppi hina ^\-
kunnu kvikmyndaleikkonu Birgitte 
Helm. Hún hafði verið íið aka í. 
bifreið og farið , óvarlega og ekið 
ylir mann á hjóli og slasað hann 

v.) að hann beið bana. Hafði 
stúlkan þá lagt á flótta dg er bú-
ist' v i ð a ð hún hafi farið til' Noregs 
eða Svíþjóðar. 

x 
tiíkasti maður i Kína er kín-

verskur tin- og gúmmikonffu:;. 
Heitir hann En-Yang-Sang og byrj-
aði ungur riieð efnaverslun. Harin 
er orðinn 57 ára g a m a l l - o g - á -20 
miljón slerlingspund. 
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Þegar sumarsíldveiðin heíst fyrir Norðurlandi, er mikil önn á Ölafsfirði, karlar, konur, 
ungir og gamlir, allir leggja hönd að verki. 

Þegar 

- » ... 

stormveður vetrarins sendir úthafsöldur upp að strönd Ólafsfjarðar, mæðir 
þungt á hafnarmannvirkjum. 

Margvísleg keppni fer fram við sundlaugina í Ólafsfirði. 

S j ómannadagur inn 

á Ólafsfirði 
Sjómannadagurinn hefur verið 

haldinn hátíðlegur í Ólafsfirði frá 
árinu 1939. En þá efndi íþróttafélag 
staðarins til hátíðahalda í tilefni af 
fjársöfnun til sundlaugarbyggingar 
sem þá var að hefjast. 

Síðan hefur Slysavarnasveitin séð 
um hátíðahöld dagsins. Forsvars-
menn sjómannadagsins hafa að sjálf-
sögðu verið stjórnarmenn Slysa-
varnasveitarinnar og sjómannadags-
nefnd sem kosin hefur verið á hverju 
ári til að sjá um hátíðahöld dagsins. 
Hátíðahöldunum hefur í flestum til-
fellum verið háttað á þann veg að 
þau hafa hafist með sjómannaguðs-
þjónustu, síðan hafa verið útisam-
komur (þegar veður hefur leyft) 
með ræðuhöldum, útileikjum og 
íþróttum, sundkeppni, kappróðri o. 
s. frv. einnig samkomur í Samkomu-
húsi og að sjálfsógðu dansleikir. 
Flest árin hafa útihátíðahöld dags-
ins farið fram við Sundlaug bæjar-
ins .S. 1. 10 ár hefur verið keppt í 
róðri milli skipshafna á heimabátum 
um snotran verðlaunagrip (stýris-
hjól), sem gefinn var af þeim bræðr-
um Alfreð og Rögnvaldi Möller, en 
Afreð smíðaði gripinn, einnig hef-
ur verið sérstök sundkeppni sjó-
manna hin síðari ár um annan verð-
launagrip, „Alfreðsstöngina", sem 
einnig var smíðaður af Alfreð Möll-
er og gefinn af þeim bræðrum og 
Guðmundi Þorsteinssyni. Er hér um 
að ræða keppni í björgunar og 
stakkasundi. Ágóða af hátíðahöld-
um dagsins var í fyrstu varið til 
sundlaugarbyggingar, en hin síðari 
til starfsemi Slysavarnafélags Is-
lands m. a. til kaupa á björgunar-
skútu norðurlands, meðan sú fjár-
söfnun stóð yfir. 

Margir hafa unnið vel fyrir Sjó-
mannadaginn og allir Ólafsfirðingar 
ungir sem gamlir halda þennan dag 
hátíðlegan, enda lifa þeir í svo nán-
um tengslum við sjóinn og sjó-
mennina, og eiga allt sitt undir sjó-
sókn og afla úr sjónum að það segir 
sig sjálft að Sjómannadagurinn verð-
ur þessu fólki að einum af stærri 
hátíðisdögum ársins. 

Þ. Þ. 
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