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Útdráttur 
Greinargerð þessi er hluti af MA-verkefni í fornleifafræði sem snýr að miðlun upplýsinga um 

fornleifauppgreftra sem framkvæmdir hafa verið í Borgarfjarðar- og Mýrarsýslu. Meginuppistaða 

verkefnisins er vefsíða (með slóðina: www.fornleifauppgroftur.is) þar sem skoða má gagnvirkt 

kort með áðurnefndum upplýsingum, auk þess sem hver og einn uppgraftrarstaður fær undirsíðu 

með nánari upplýsingum, myndum, teikningum, heimildum o.fl. Áhersla var lögð á að hafa 

vefinn einfaldan og skemmtilegan í notkun, með það takmark í huga að hann nýttist ófaglærðum, 

skólabörnum og almenningi vel. Vefsíðan hefur einnig verið fínstillt fyrir snjallsíma en nýtur sín 

þó best á tölvuskjá, eins og margir aðrir kortagrunnar. Í greinargerðinni verður fjallað um önnur 

verkefni af svipuðum toga, auk þess sem farið verður yfir vinnslu verkefnisins ásamt 

uppsetningu og notkunarmöguleikum vefsins. 

 

Abstract 
This report is a part of an MA-project in archaeology, aimed at communicating information on 

archaeological excavations in Borgarfjarðar- and Mýrarsýsla. The main part of the project is a 

website (www.fornleifauppgroftur.is) where users can access information about the 

aforementioned excavation sites through an interactive map. Each site also gets its own page 

where one can read more about the excavation, look at pictures and maps/drawings related to it, 

as well as access further sources, etc. Making the website user-friendly, fun and easy to navigate 

was important as the main users would be laymen, the public and school children. The website is 

mobile compatible but the desktop version provides optimal user experience. This report was 

written alongside working on the website and will situate it within a discussion of other similar 

projects, the work that went into this project, how the website was set up as well as its 

functionality. 
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Formáli 
Vefsíður og kortasjár fela í sér óendanlega möguleika þegar kemur að miðlun upplýsinga. Hægt 

er að ná til mun fleiri einstaklinga í gegnum veraldarvefinn en með hefðbundinni prentútgáfu, þó 

að sjálfsögðu hafi báðir möguleikar kosti og galla í för með sér. Verkefni þetta hefur verið mér 

hugleikið um nokkurt skeið en það snýst um að miðla upplýsingum um fornleifauppgreftri, á 

ákveðnu landsvæði, á stafrænan hátt, og vann ég að verkefninu meðfram vinnu frá september 

2019 til september 2020. 

Ég vil þakka öllum sem aðstoðuðu mig og studdu við vinnslu þessa verkefnis. Fyrst vil ég 

koma á framfæri innilegustu hjartans þökkum til eiginmannsins, hans Agnars Darra Lárussonar. 

Án hans hefði ég líklegast hlaupið beint á vegg þar sem tækniþekking mín hefði dugað skammt 

við að útbúa kortasjána frá grunni. Leiðbeinanda mínum, Gavin Lucas, þakka ég kærlega fyrir 

aðstoð, hvatningu og faglegar ábendingar. Þá vil ég einnig þakka yfirmanni mínum, Margréti 

Jónsdóttur Njarðvík, innilega fyrir aukið svigrúm í vinnu minni á síðustu metrum verkefnisins, 

auk þess sem hún hlýtur kærar þakkir fyrir prófarkarlestur. Einnig þakka ég starfsmönnum 

Minjastofnunar, þeim Oddgeiri Isaksen og Sólrúnu Ingu Traustadóttur, fyrir veittar upplýsingar 

og áhuga þeirra á verkefninu. Þá sendi ég innilegar þakkir til þeirra aðila sem prófuðu vefsíðuna 

og gáfu umsögn um hana. Að lokum kann ég svo fjölskyldu minni og vinum kærar þakkir fyrir 

þolinmæði, stuðning og hvatningu meðan á verkefnavinnunni stóð. 
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1 Inngangur 

Íslendingar eru mikil sagnaþjóð og státa af sagnaarfi sem enginn fer varhuga af. Skólabörn 

landsins eru látin lesa þekktustu sögur okkar en minna virðist þó fara fyrir skipulagðri fræðslu 

um íslenskar fornleifar og minjastaði sem geyma áþreifanlegan þjóðararf okkar. Auk þess getur 

verið erfitt að nálgast þægilegar og samrýmdar upplýsingar um fornleifauppgreftri í landinu sem 

nýta má til að fá betri mynd af sögu lands og þjóðar. Hefur þessi vöntun verið ofarlega í huga 

höfundar í þó nokkurn tíma. Meistaraverkefni þetta er því sprottið upp úr þörfinni fyrir að skila 

upplýsingum um sameiginlegan menningararf Íslendinga til almennings, og gera það á 

skemmtilegan, kvikan og fræðandi hátt.  

Markmið verkefnisins var að útbúa vefsíðu með íslensku landakorti sem geymdi 

upplýsingar um fornleifauppgreftri sem framkvæmdir hafa verið á Íslandi, og var upplýsingum 

safnað um slíkt innan tveggja sýslna, þ.e. Borgarfjarðar- og Mýrarsýslu. Vefsíðan skyldi vera 

þægileg í notkun og skila upplýsingum á skemmtilegan, kvikan og hnitmiðaðan hátt, með 

myndum og samantekt á helstu upplýsingum um uppgröftinn sem um ræðir, ásamt stuttum 

útdrætti um hvern uppgröft fyrir sig. Einnig skyldi bjóða upp á ýtarlegri heimildir sem notandi 

getur nýtt sér, skyldi hann vilja fræðast nánar um uppgröftinn. Vefsíðan er hugsuð fyrir hinn 

almenna leikmann, skólabörn og almenning, sem hefur áhuga á efninu en myndi ekki endilega 

leita uppi fræðigreinar, skýrslur og aðra fræðilega umfjöllun um fornleifauppgreftri sem gerðir 

hafa verið. Þessi greinargerð er svo skrifuð samhliða vefsíðuvinnslunni, til skýringar á 

verkefninu sem heild, en hér verður farið yfir vefsíður og verkefni af svipuðum toga, 

aðferðafræðina sem notuð var, afmörkun verkefnisins og úrvinnslu þess. Meginuppistaða 

verkefnisins er þó vefsíðan sjálf sem nálgast má á slóðinni: www.fornleifauppgroftur.is, og eru 

lesendur greinargerðarinnar hvattir til að skoða bæði vefsíðu og greinargerð samtímis. 

Von höfundar er sú að vefsíðan og kortið sem þar er að finna muni vekja áhuga 

almennings og leiða til aukinnar vitundarvakningar og þekkingar á málefnum fornleifafræðinnar. 

Um ræðir sameiginlegan menningararf þjóðarinnar sem á að vera aðgengilegur þjóðinni allri, og 

á ekki að þurfa að hafa próf úr efri skólastigum til að geta skilið þær upplýsingar sem settar eru 

fram um hann. Einnig er það von höfundar að verkefnið geti verið innspýting fyrir fræðigreinina 
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sjálfa, vakið athygli á henni og mætti nota til gagns og gamans, eða jafnvel í ferðamannalegu 

samhengi. Þar að auki væri hægt að halda áfram með vefsíðuna seinna meir, og safna og birta 

upplýsingar um fornleifauppgreftri á landinu öllu.  

2 Fyrri rannsóknir og sambærileg verkefni 

Þegar hugmynd verkefnisins kviknaði var auðvitað fyrsta mál á dagskrá að skoða hvort nú þegar 

væri mögulega búið að setja upp svipaða vefsíðu. Það fyrsta sem kom upp við nánari 

eftirgrennslan var hin svokalla Minjavefsjá, sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar Íslands. 

Um ræðir kortavefsjá sem geymir „upplýsingar um fornleifaskráningu og friðlýst hús og 

mannvirki í landinu“ . Kortið er augsýnilega afrakstur gríðarstórs verkefnis en þó á enn eftir að 1

setja þar inn nokkurt magn gagna, eins og fram kemur í umfjöllun um kortið á vefsíðu 

Minjastofnunar . Minjavefsjáin virkar þannig að hægt er að skoða punkta á Íslandskorti og er 2

hægt er að velja einhvern (eða alla) eftirfarandi valmöguleika: 

 

● Friðlýst hús 

● Fornleifaverkefni 

● Friðaðar fornleifar 

● Friðlýstar fornleifar 

● Hættusvæði 

● Þjónusta og afþreying 

 

Ákveðnir annmarkar eru þó á kortinu, fyrir utan það auðvitað að vera ekki tæmandi yfirlit. Þá má 

t.d. benda á að við fyrstu sýn virðist kortið fremur vera ætlað fræðimönnum til notkunar en 

almenningi, líkt og verkefni höfundar. Upplýsingarnar sem settar eru fram þegar smellt er á 

punkt á kortinu, eftir að hafa valið að sjá t.d. friðaðar fornleifar eða friðlýstar fornleifar, eru 

nokkuð þurrar. Þær vísa í fornleifanúmer og á eftir fylgir upptalning á hinum helstu upplýsingum 

sem fylgja fornleifinni sem um ræðir, svo sem heiti, tegund, aldursgreining, jarðarheiti, 

1 Minjastofnun Íslands, e.d.-b. 
2 Minjastofnun Íslands, e.d.-b. 
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dagsetning skráningar og nafn skrásetjara. Engar myndir eða frekari umfjöllun fylgir og skapar 

það tækifæri fyrir þetta verkefni. Valmöguleikinn fornleifaverkefni gefur ekki punkta á korti 

heldur litast ákveðið landsvæði sem hægt er að smella á. Þegar það er gert koma upplýsingar um 

skráningarverkefni fyrir þetta tiltekna svæði og virðast flestir staðirnir sem hægt er að smella á, 

bjóða upp á hlekk þar sem hægt er að nálgast skýrsluna sem fylgir skráningarverkefninu. Þegar 

valmöguleikinn hættusvæði er valinn kemur hins vegar ekkert upp. Mögulega á eftir að bæta 

upplýsingum inn í þann flokk. Undir valmöguleikanum þjónusta og afþreying koma svo 

undirflokkar, en þar er m.a. hægt að skoða yfirlit tjaldsvæða, veitingastaða o.s.frv. Ekki fæst séð 

hvaða tilgangi þessi valmöguleiki þjónar í heildarsamhengi síðunnar en mögulega er hér um að 

ræða einfalda viðbót aðgengilegs gagnasafns sem umsjónarmenn Minjavefsjárinnar hafa sett inn 

fyrir menningartengda ferðaþjónustu, heimsækjendum síðunnar til gagns og gamans. Eins 

áhugaverð og nauðsynleg Minjavefsjáin er þá verður þó að viðurkennast að hún er ekki sérlega 

skemmtileg að uppbyggingu eða í notkun, ef hinn almenni leikmaður er hugsaður sem notandi 

hennar. Engar ljósmyndir eða teikningar af minjum, friðuðum húsum, fornleifum eða öðru álíka 

eru í boði, og engar nánari textaskýringar koma fram, á síðunni sjálfri, um hvern stað fyrir sig, 

utan stikkorða. Úr þessu er því auðvelt að bæta. Við vitum flest að í dag þarf að setja upplýsingar 

fram á myndrænan, menntandi og skemmtilegan hátt, með stuttum og hnitmiðuðum texta eða 

textum, til að ná til þeirra sem annars myndu mögulega skauta framhjá þessu viðfangsefni. 

Minjavefsjáin sinnir þó að sjálfsögðu sínu hlutverki, sem er tiltekið hér rétt framar í textanum, en 

fer ekki út fyrir það. Vefsíðan sem höfundur vann að, og kortið sem fylgir henni, er hugsuð sem 

viðbót við það sem fyrir er, þar sem hinn almenni og ófaglærði notandi er settur í forgang. Þar 

má finna  upplýsingar um íslenska fornleifauppgrefti, en ekki er til samræmt yfirlit yfir slíkt 

annars staðar, hvorki á Minjavefsjánni sjálfri né á öðrum vettvangi eða vefsíðu. 

Að lokinni eftirgrennslan höfundar á sams konar verkefnum skaut verkefni 

Fornleifastofnunar Íslands, frá árinu 1999, upp kollinum. Verkefnið hafði heitið Miðlun 

menningarsögulegra upplýsinga og má lesa um það í skýrslu Fornleifastofnunar Íslands undir 

sama heiti, frá árinu 2004 . Verkefninu var ætlað það hlutverk: 3

 

3 Sjá Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred, 2004. 
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annarsvegar að þróa gagnakerfi um staðbundnar      

menningarsögulegar upplýsingar þannig að hægt væri að miðla        

upplýsingum á veraldarvefnum, og hinsvegar að miðla       

upplýsingunum á þann hátt að þær mættu nýtast sem flestum, ekki           

bara fræðimönnum, heldur einnig nemendum, ferðamönnum og       

stjórnsýslu og verða til þess að efla atvinnulífið, sérstaklega á          

landsbyggðinni og bæta nám í samfélagsgreinum . 4

 

Ljóst er að markmið verkefnis Fornleifastofnunar Íslands og höfundar eru af sama meiði, þ.e. að 

miðla upplýsingum (en hluti verkefnis Fornleifastofnunar beindist að miðlun um 

fornleifauppgreftri félagsins) á vefsíðu sem nýtast almenningi og hinum almenna leikmanni, jafnt 

ungum sem öldnum og öllum þar á milli, hvort sem þeir tengjast ferðamennsku, fræðimennsku 

eða öðru. Verkefni Fornleifastofnunar stýrði Orri Vésteinsson en starfsmenn verkefnisins voru 

þau Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred, auk annarra sérfræðinga, svo sem kennara, 

fjölmiðlafræðinga, fornleifafræðinga, sagnfræðinga, mannfræðinga, jarðfræðinga, landfræðinga, 

tölvunarfræðinga, verkfræðinga og annarra ráðgjafa. Auk þess komu fyrirtæki, stofnanir og 

bæjarfélög að verkefninu og veittu m.a. aðgang að kortagrunni og aðstoð við tæknilegar hliðar 

verkefnisins. Upplýsingarnar sem veita átti á vefsíðunni komu svo úr gagnagrunnum 

Fornleifastofnunar: ÍSLEIFAR (ÍSLEIF) sem geymir upplýsingar um íslenskar fornleifar og 

GREFILS (GREFILL) sem geymir upplýsingar um uppgraftragögn stofnunarinnar. Verkefninu 

átti upphaflega að ljúka á fimm árum, eða á árunum 1999 til 2004, og fékkst styrkur frá Rannís 

fyrir hluta þess. Samkvæmt skýrslunni um verkefnið átti að opna vefinn í tilraunarskyni árið 

2004 , en vefsíðan sem gefin er upp í skýrslunni er óaðgengileg í dag. Sé hlekk síðunnar þó rennt 5

í gegnum hina svokölluðu Wayback machine, sem er stafrænt skjalasafn er safnað hefur gögnum 

og afritum af vefsíðum frá árinu 1996 , sést að eitt afrit er til af síðunni frá 9. apríl 2004. Um 6

ræðir einfalda forsíðu en því miður hafa flestir hlekkir, tákn, myndir o.fl. dottið út af síðunni. 

Eftir stendur hrár forsíðutextinn, en augljóst er að mikil áhersla hefur verið lögð á að útbúa 

4 Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred, 2004: 4. 
5 Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred, 2004: 16. 
6 Internet Archive, e.d. 
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sérstakt viðmót fyrir mismunandi markhópa síðunnar, en á forsíðunni var hægt að velja að 

komast inn á síðu fyrir a) ferðalanga og áhugamenn, b) nemendur og kennara, c) fræðimenn og 

háskólastúdenta og d) stjórnsýslu . Ljóst er að ólíkar þarfir milli notendahópa eru til staðar þegar 7

kemur að stafrænni miðlun á fornleifafræðigögnum en verkefni þetta lagði áherslu á að miðla 

upplýsingum fyrir almenning og ófaglærða. 

Umsjónarmenn verkefnis Fornleifastofnunar tala einnig um að hafa notið góðs af 

samstarfi við evrópsku verkefnin ARENA (Archaeological Records of Europe - Networked 

Access) og HEIRPORT (Historic Environment Search Portal), og hafi með þessu samstarfi 

hlotið leiðbeiningar og tæknilega aðstoð sem nýttust við íslenska verkefnið . ARENA-verkefnið 8

var unnið af sérfræðingum fornleifafræðideildar Arts and Humanities Data Service á Englandi en 

í því voru þróaðar aðferðir fyrir miðlun stafrænna gagna tengdum fornleifafræði, á 

veraldarvefnum . Vefur ARENA-verkefnisins gefur til kynna að verkefninu hafi verið hætt fyrir 9

þó nokkru síðan og litlar upplýsingar hægt að sækja þangað. Við nánari eftirgrennslan virðist 

sem verkefnið ARIADNE hafi tekið við af ARENA-verkefninu, en því er ætlað að veita 

notendum aðgang að upplýsingum og gögnum um fornleifafræði margra landa, á einum 

vettvangi. Gagnaveita ARIADNE er aðgengileg á netinu  en vefurinn virðist óþarflega flókinn í 10

uppsetningu. Ekki má með góðu móti finna kortavefsjá eða yfirlit um gagnasöfn, 

fornleifauppgreftri eða rannsóknir á korti. Mögulega er vefurinn fremur ætlaður fræðimönnum 

sem vita hverju þeir eru að leita að frekar en almenningi sem hefur áhuga á að skoða, grúska og 

fá almenna yfirsýn yfir upplýsingar um fornleifar og uppgreftri. HEIRPORT-verkefnið var 

einnig af svipuðum meiði og ARENA- og ARIADNE-verkefnin, en það var unnið af 

Archaeology Data Service á Englandi. Vefur HEIRPORT-verkefnisins, sem gefinn er upp í 

skýrslunni, er þó óaðgengilegur í dag  og ekki er hægt að lesa annað um verkefnið á síðu 11

Archaeology Data Service en að það hafi falist í sameiginlegum fornleifagagnagrunni og að 

verkefninu hafi verið lokið árið 2005 .  12

7 Sjá hér: https://web.archive.org/web/20040409091906/http://www.instarch.is/mmu/forsida.php 
8 Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred, 2004: 8. 
9 ARENA, e.d. 
10 ARIADNE, e.d. 
11 Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred, 2004: 8. 
12 Archaeology Data Service, e.d. 
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Verkefni Fornleifastofnunar Íslands var hins vegar aldrei lokið og virðist sem helsti 

flöskuhálsinn hvað það varðar hafi verið tæknin sem var í boði á þeim tíma sem verkefnið stóð 

yfir. Eftir tölvupóstasamskipti við annan umsjónarmanna verkefnisins, Oscar Aldred, er ljóst að 

verkefnið var vel gerlegt en það sem stóð því fyrir þrifum var skortur á tæknilegri þekkingu sem 

varð til þess að verkefnisstjórar þurftu að stóla á tölvuaðstoð utanaðkomandi aðila, sem oft á 

tíðum var seinleg og óáreiðanleg. Aldred bendir þó einmitt á að nú sé rétti tíminn til að ganga í 

samsvarandi verkefni vegna þeirrar tæknilegu þróunar sem orðið hefur á síðustu árum . Vefsíður 13

frá árunum rétt upp úr síðustu aldamótum eru einmitt langflestar orðnar úreltar í dag, og hafa 

tækniframfarir síðan þá verið gríðarlegar, sérstaklega á sviði vefhönnunar og framsetningu gagna 

á vefnum. Í dag geta jafnvel einstaklingar, með enga menntun á sviði vefkóðunar o.s.frv., útbúið 

vefsíðu út frá fyrirfram ákveðnum sniðmótum eða vefsíðuskapalónum (e. template website), á 

einfaldan hátt. 

Árið 2011 skilaði Margrét Valmundsdóttir af sér meistaraverkefni í hagnýtri 

menningarmiðlun undir heitinu Fornleifar í Hjaltadal: Miðlun fornleifa með notkun kortasjár . 14

Margrét vann verkefnið út frá sumarstarfi sínu við Hólarannsóknina árið 2010, en hún vann þá að 

gerð landfræðilegs gagnagrunns sem safnaði upplýsingum um byggð í Skagafirði. Lokaverkefnið 

varð svo til við þá ákvörðun að miðla þessum gagnagrunni til almennings á stafrænan hátt. 

Verkefnið var síðan afmarkað við Hjaltadal, og átti kortasjáin að miðla upplýsingum um bæi í 

dalnum, en á bakvið hverja bæjarstaðsetningu á kortinu voru geymdar ákveðnar aukaupplýsingar

. Upplýsingarnar sem komu fram í kortasjánni virðast hafa verið margs konar, en Margrét talar 15

um að hafa tengt m.a. örnefni, jarða- og hreppamörk, upplýsingar um bæi úr rituðum heimildum, 

ásamt fornleifum með hnitum, inn í kortasjána . Í umfjöllun sinni um kortasjána kemur einnig 16

fram að Margrét nýtti sér landakort frá m.a. Google og Yahoo!, en hægt var að velja hvort birt 

væri loftmynd eða loftkort af svæðinu, og voru valmöguleikarnir sem hægt var að skoða á 

kortinu eftirfarandi (hægt var að velja einn eða fleiri þessara möguleika): 

 

● Bæir (Staðsetning bæja í Hjaltadal) 

13 Aldred, O. munnleg heimild, 21. ágúst 2020. 
14 Sjá Margrét Valmundsdóttir, 2011. 
15 Margrét Valmundsdóttir, 2011: 3. 
16 Margrét Valmundsdóttir, 2011: 22 - 23. 
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● Hreppamörk (Hreppamörk eins og þau voru 1970) 

● Jarðamörk (Jarðamörk fyrir jarðir í Hjaltadal) 

● Staðir (Upplýsingar um staði nálægt Hjaltadalnum, svo sem byggðakjarna og annað slíkt)

 17

 

Hægt var svo að smella á hvern bæ fyrir sig og opnaðist þá upplýsingablaðra þar sem sjá mátti 

helstu upplýsingar um bæinn. Einnig var hægt að smella á blöðruna sjálfa og opnaðist þá ný síða 

með frekari upplýsingum í rituðu máli um bæinn, auk nýs korts. Upplýsingar sem birtust þar 

fyrir hvern bæ voru m.a. um upphaf búsetu á bænum og hvar hann kæmi fram í rituðum 

heimildum. Þar sem það átti við voru einnig veittar upplýsingar um fornleifar og örnefni á 

viðkomandi jörð. Þá var einnig hægt að opna upplýsingablöðru fyrir hverja fornleif og örnefni á 

kortinu . 18

Því miður virðist sem svo að kortasjá Margrétar og Hólaverkefnisins sé ekki lengur 

aðgengileg á veraldarvefnum. Hlekkurinn sem gefinn er upp í greinargerð Margrétar skilar 

notandanum á dauða síðu og taka skilaboðin: „Page not found“ (í. „Síða finnst ekki“) á móti 

honum þar. Höfundur gerði þó heiðarlega tilraun til að finna kortasjána og fannst líklegt að hún 

hefði verið flutt til innan vefsíðunnar sem hún tengdist, en vefslóðin sem upphaflega hefur verið 

tengd kortasjánni er eftirfarandi: www.holar.is/holarannsoknin. Þegar farið var inn á forsíðuna, 

þ.e. www.holar.is, býðst heimsækjendum hennar að smella á hnappinn „Rannsóknir og samstarf“ 

og þaðan er hægt að smella á hnappinn „Hólarannsóknin“ sem einnig skilar manni á dauða síðu 

(á slóðina: www.fornleifar.holar.is) með skilaboðunum: „Forbidden. You don’t have permission 

to access / on this server“ (í. „Bannað. Þú hefur ekki leyfi til aðgangs / á þessum vefþjóni“). 

Höfundur reyndi þá að finna síðuna með hjálp Wayback Machine, ásamt því að leita að 

kortasjánni með hjálp leitarvélarinnar Google, en því miður án árangurs. Svo virðist því sem 

kortasjáin sé óaðgengileg í dag. 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar má skoða hina svokölluðu Borgarvefsjá þar sem settar 

eru fram ýmsar landfræðilegar upplýsingar um höfuðborgina og nágrenni, á korti . Þegar farið er 19

17 Margrét Valmundsdóttir, 2011: 24 - 25. 
18 Margrét Valmundsdóttir, 2011: 25. 
19 Reykjavík, e.d.-a. 
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inn á kortasjána sjálfa má velja að skoða t.d. borgarskiptingu, götur, hús, mælipunkta, 

menningarminjar o.fl. Undir menningarminjum er svo hægt að haka við fornleifar, og koma þá 

upp staðsetningarpunktar fyrir slíkt . Því miður fylgja þó engar nánari upplýsingar, ekki er hægt 20

að smella á punktana sem birtast auk þess sem þeir eru hvorki merktir með heiti, tegund minja, 

örnefni né öðru sem gæti lýst umræddum fornleifum betur. Notagildi kortsins er því lítið hvað 

þetta varðar, og getur aðeins veitt hugmynd um hvar fornleifar er að finna á viðkomandi svæði. 

Sé litið til sams konar verkefna, þ.e. miðlun upplýsinga um fornleifar, utan landsteinanna 

kemur í ljós að nokkur gróska hefur verið í þeim málum, en fornleifafræðingar virðast hafa verið 

fljótir að átta sig á notagildi veraldarvefsins og stafrænna möguleika fyrir miðlun 

rannsóknargagna sinna og -upplýsinga . Ekki hafa þó margar ritrýndar greinar verið skrifaðar 21

um samsvarandi verkefni, þ.e. verkefni í líkingu við vefsíðu höfundar þar sem upplýsingum um 

marga uppgreftri eru birtar á gagnvirku landakorti, þó fjöldi greina hafi verið skrifaður um 

mikilvægi stafrænna gagna, samræmingu gagnasafna og kosti þess að miðla slíkum gögnum til 

endurtúlkunar.  

Eitt fyrirferðamesta verkefnið (þ.e. vefsíða með kortasjá sem miðlar upplýsingum um 

menningararf) sem kemur upp þegar leitað er eftir slíku í ritrýndum tímaritum fornleifafræðinnar 

er tengt gagnagrunni EAMENA (Endangered Archaeology in the Middle East & North Africa). 

Um ræðir stórt samvinnuverkefni nokkurra háskóla og miðlunarfyrirtækja á fornleifasviðinu. 

Kortasjáin, sem aðgengileg er á vefsíðu verkefnisins , miðlar upplýsingum um minjastaði í 22

Mið-Austurlöndum og norðanverðri Afríku, en í henni má finna rannsóknarskýrslur tengdar við 

gögn og myndir úr gervitunglum. Markmið verkefnisins og aðferðafræði felst í því að safna 

saman miklum fjölda stafrænna gagna sem leið til að vernda menningarminjar í hættu og 

viðhalda skrá yfir sameiginlegan menningararf svæðisins. Í gagnagrunninum eru geymdar yfir 

150.000 skráningar svo það er augljóst að hér er um að ræða feykistórt verkefni sem nær yfir 

stórt landsvæði og er það unnið í þverfaglegri samvinnu m.a. við annað verkefni sem fólst í að 

greina loftmyndir af menningarminjum svæðisins sem um ræðir. Mikil áhersla er einnig lögð á 

aðgengi almennings að efninu sem verkefnið miðlar, en t.d. hægt er að skipta á milli ensku og 

20 Reykjavík, e.d.-b. 
21 Law og Morgan 2014: 1. 
22 Sjá hér: https://database.eamena.org/map. 
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arabísku á vef verkefnisins. Er þetta sérstaklega gert þar sem arabíska er móðurmál stórs hluta 

íbúa svæðisins og með þessari litlu viðbót á sá íbúahópur mun greiðari aðgang að upplýsingum 

um sameiginlegan menningararf sinn . Því miður vill svo til að á meðan þessi greinargerð er 23

skrifuð er unnið að uppfærslu á gagnagrunninum sem tengdur er kortasjá vefsins, svo ekki var 

hægt að nálgast upplýsingarnar (skýrslur o.fl.) sem tengjast punktum í kortasjánni .  24

Svo virðist sem verkefni af svipuðum toga hafi mörg hver lent í kröggum þegar kemur að 

tæknilegu hliðinni. Verkefni Fornleifastofnunar Íslands strandaði á tíma- og fjárskorti, varð 

hægara í vinnslu vegna þess að umsjónarmenn þurftu að stóla á utanaðkomandi tækniaðstoð, auk 

þess sem þær heimasíður sem höfðu verið settar upp í kringum verkefnið eru allar óaðgengilegar 

í dag. Vinnsla verkefnisins virðist einnig hafa verið óþarflega flókin í framkvæmd þegar litið var 

til tæknilegra mála. Erlendu verkefnin sem tengdust verkefni Fornleifastofnunarinnar eru einnig 

flest óaðgegnileg í dag, eða hafa tekið breytingum, og eru gagnasöfn tengd þeim, t.d. ARIADNE, 

ómeðfærileg fyrir hinn almenna leikmann. Verkefni Margrétar Valmundsdóttur er einnig 

óaðgegnilegt í dag, þ.e.a.s. vefsíðan sjálf, sem geymdi gagnagrunn verkefnisins og miðlaði 

honum á stafrænan hátt. Þá stendur eftir Minjavefsjáin, sem Minjastofnun Íslands hefur umsjón 

með. Sú kortavefsjá sinnir sínu hlutverki, en er þó enn í vinnslu auk þess sem upplýsingum 

hennar er miðlað á frekar einfaldan hátt. Erlendu kortasjárnar fara ekki varhuga af tæknilegum 

vandræðum heldur, og geta verið óaðgengilegar í nokkurn tíma t.d. þegar verið er að uppfæra 

þær, líkt og fjallað var um varðandi kortasjá EAMENA. 

Það er ljóst af því sem hér hefur verið fjallað um að verkefni af þessu tagi hafa sprottið 

upp hér og hvar, og fræðimenn hafa snemma áttað sig á möguleika veraldarvefsins til að miðla 

slíkum upplýsingum. Málin vandast hins vegar þegar fylgja á verkefnunum úr vör, en uppfærslur 

og viðhald á slíkum vefsíðum hlýtur að vera flókið í framkvæmd miðað við hversu margar 

síðanna, sem hér hefur verið fjallað um, eru óaðgengilegar í dag.  

Í grein sinni, um samvinnu innan fornleifafræðisviðsins ásamt uppsetningu stórra 

gagnasafna og miðlunar þeirra á netinu, tala fræðimennirnir Wright og Richards um hversu mikil 

áhersla hefur frá upphafi verið lögð á þróun stafrænna tækni- og aðferðafræðilegra nýjunga innan 

fornleifafræðinnar. Nú séu fræðimenn þó að átta sig betur og betur á því hvaða aukalegu áhrif 

23 Zerbini, 2018. 
24 EAMENA, e.d. 
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flóknir samfélagslegir þættir geta haft á varðveislu, nú eða glötun, slíkra gagna. Í dag segja þau 

mikla vitundaraukningu og umræðu vera um það hvernig hægt er að leggja grunn að stafrænum 

innviðum greinarinnar, þ.e. að búa til samræmt kerfi sem heldur utan um rannsóknarupplýsingar 

og -gögn, ásamt því að vera aðgengilegt, jafnvel milli landa, svo aðrir fræðimenn og leikmenn 

geti nýtt sér niðurstöðurnar til miðlunar, endurtúlkunar og fróðleiks. Slíkt kerfi þarf að vera 

sjálfbært og þannig útbúið að það verði ekki úrelt á skömmum tíma og glati þar með 

mikilvægum upplýsingum. Þau segja þessa áskorun geta leitt til aukinnar samvinnu innan 

fornleifafræðinnar sem og við aðrar fræðigreinar, og verið sameiginleg lyftistöng. Þá tala þau 

einnig um hversu rótgróin sú hugmynd er, hjá fornleifafræðingum, að um leið og gögn séu 

komin á netið séu þau eilíf og ávallt hægt að nálgast þau til notkunar síðar meir. Þetta sé þó fjarri 

sannleikanum, og að fræðigreinin líði fyrir skammsýni á þessu sviði þar sem flestir innan hennar 

vinna frá verkefni til verkefnis, sem orsakast líklega af því að fjárveiting til 

fornleifafræðirannsókna byggir oftar en ekki á tímabundnum styrkjum sem eru háðir ýmsum 

samfélagslegum þáttum, t.a.m. pólitík og efnahagsárferði. Oft er þá mikil áhersla og talsvert af 

rannsóknarfénu sem fæst sett í nýsköpun og í að þróa tækninýjungar sem mögulega gætu skapað 

aðilum sem standa að rannsókninni eða miðlun hennar tekjur. Þegar verkefnið og styrkurinn eru 

svo uppurin þá er enginn sem heldur utan um stafrænu gögnin áfram og viðheldur þeim. Þessi 

áhersla á nýstárlegar tækniframfarir innan fornleifafræðigeirans, þá m.a. með gróðamarkmið að 

sjónarmiði, getur þó snúist upp í andhverfu sína og orðið til þess að erfiðara verður fyrir hinn 

almenna fornleifafræðing að stunda samstarf með kollegum sínum á tæknisviðinu, einfaldlega 

því hann hefur ekki reynsluna og þekkinguna sem þarf til að sameina þessi tvö fög. Sameiginleg 

umræða, hvatning og þverfagleg samvinna er því afar mikilvæg til að komast yfir þennan hjalla. 

Höfundar greinarinnar leggja einnig til að megináhersla, í þessu samhengi, verði í framtíðinni 

lögð á stjórnun og stefnumótun (e. stewardship) á, og gagnaaðgengi (e. equity) að, 

rannsóknargögnum sem þessum, til að viðhalda sjálfbærni innan fagsins, og koma í veg fyrir að 

stafræn gögn hverfi með tækniþróunum nútímans . 25

Árið 2014 gerðu fræðimennirnir Law og Morgan einmitt könnun á sjálfbærni og viðhaldi 

vefsíða sem miðluðu upplýsingum um fornleifafræði. Útkoman var vægast sagt slæm en af þeim 

25 Wright og Richards, 2018: 60-62. 
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88 vefsíðum sem þau skoðuðu hurfu 72 þeirra við það eitt að árið 2009 lagði netþjónninn Yahoo! 

niður undirsíðu sína, Geocities, sem var ókeypis hýsingaraðili fyrir litlar vefsíður og virðist 

mikið hafa verið notuð af fornleifafræðingum. Þá skipti ekki máli hvort umræddar síður voru 

hluti af verkefni sem hafði átt gott bakland og fengið háa styrki, eða ekki. Nokkrum árum eftir 

lokun Geocities hafði þó nokkur hluti síðanna sem upphaflega hurfu verið endurbyggður á 

öðrum vettvangi sem sýnir skýran vilja fræðimanna til að gera betur í baráttunni við glötun 

stafrænna gagna. Áhættan virðist þó m.a. koma upp þegar fræðimenn notfæra sér hýsingaraðila 

sem ekki þarf að greiða fyrir, líkt og áðurnefnda Geocities . Við þekkjum öll orðatiltækið um að 26

netið gleymi engu, en það er ljóst að þetta á ekki við um viðhald gagna og upplýsingabanka á 

veraldarvefnum. Áhugavert verður því að fylgjast með hvort fræðimenn framtíðarinnar muni 

ráðast í fornleifauppgröft á netinu í leit að viðlíka gögnum. 

3 Aðferðafræði 

Höfundur hefur ekki áður spreytt sig á viðlíka verkefni, þ.e. að miðla upplýsingum og 

fornleifafræðilegum gögnum á stafrænan hátt, en hefur þó á síðustu árum öðlast ágætis reynslu af 

því að vinna með einfaldar vefsíður, setja inn á þær upplýsingar, söluvörur, myndir o.fl. Við 

upphaf verkefnisisvinnunar var strax ljóst að vinna þyrfti að þremur aðskildum hlutum varðandi 

verkefnið. Í fyrsta lagi var það vinnan við gagnasafnið sjálft sem fól í sér heimildavinnuna, í öðru 

lagi var það hönnun og uppsetning vefsíðunnar sem miðlaði gögnunum sem safnað yrði. Þriðji 

hluti verkefnisins fólst svo í því að skrifa þessa greinargerð. 

3.1 Afmörkun verkefnisins 

Þegar farið var af stað með verkefnið var höfundur með tvær hugmyndir að afmörkun þess. 

Annars vegar að safna upplýsingum um alla fornleifauppgreftri á landinu frá árinu 2013, en þær 

upplýsingar er hægt að nálgast í yfirlitsskýrslum Minjastofnunar Íslands (búið er að gefa út 

skýrslur fyrir árin 2013 - 2018). Hins vegar að safna upplýsingum um fornleifauppgreftri á 

ákveðnu landsvæði og finna þá alla uppgreftri á því svæði, frá upphafi. Báðir valmöguleikarnir 

26 Law og Morgan, 2014. 
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höfðu kosti og galla. Fyrri afmörkunin myndi vera yfirgripsmikil og skila heildarsafni um 

uppgreftri á landinu öllu. Þægilegt væri að nálgast nauðsynlegar upplýsingar enda allir 

fornleifauppgreftrir á skrá hjá Minjastofnun frá þeim tíma. Auk þess sem greiður aðgangur að 

myndum, teikningum, kortum, skýrslum, landfræðilegum hnitum, skilgreiningum o.s.frv. hefði 

verið til staðar hjá stofnuninni, en Minjastofnun var sett á fót árið 2012 þegar Fornleifavernd 

ríkisins og Húsafriðunarnefnd voru sameinuð undir einn hatt, og er hlutverk hennar m.a. að veita 

leyfi fyrir uppgröftrum, hafa eftirlit og fylgjast með framgangi þeirra ásamt því að safna 

rannsóknarupplýsingum um hvern uppgröft . Seinni afmörkunin var hins vegar áhugaverðari í 27

augum höfundar þó hún væri flóknari í framkvæmd, þar sem hún dregur fram á sjónarsviðið 

upplýsingar sem hinn almenni leikmaður hefði mögulega ekki getað nálgast á þægilegan máta. 

Þessi afmörkun býður líka upp á þann möguleika seinna meir að bæta við öðrum landsvæðum og 

þannig mætti að endingu safna upplýsingum um alla fornleifauppgreftri á landinu frá upphafi, 

sem til eru heimildir um. Skyldi þessi afmörkun valin þyrfti í raun að fara yfir allar mögulegar og 

hugsanlegar upplýsingaveitur til að safna yfirliti yfir fornleifauppgreftri á svæðinu sem valið 

yrði. Þetta þýddi mikið grúsk í gömlum heimildum auk þess sem hættan á því að missa af 

einhverjum upplýsingum ykist. Á endanum var þó ákveðið að fara þessa leið, þ.e. að velja 

afmarkað landsvæði og finna upplýsingar um alla uppgreftri sem farið hafa fram á því svæði frá 

upphafi til ársins 2018, en Minjastofnun hefur ekki gefið út yfirlitsskýrslur um 

fornleifauppgreftri áranna 2019 og 2020. 

Næst var að ákveða hvaða landsvæði skyldi tekið fyrir og kom þá upp sú hugmynd að 

nota sýslu sem afmörkun. Sýslur eru auðvitað ekki lengur nýttar í stjórnvaldslegu samhengi en 

stærð þeirra þótti álitleg sem afmörkun fyrir verkefnið. Ákveðið var að taka Borgarfjarðarsýslu 

fyrir í verkefninu. Ástæða þess er einföld, en hún er sú að sýslan liggur nærri hjarta höfundar 

sem sleit æskuskónum í Reykholtsdalnum og fékk þá hugmynd að læra fornleifafræði eftir að 

hafa rambað á fornleifauppgröftinn í Reykholti sem smástelpa. Þegar hafist var handa við 

heimildasöfnun um fornleifauppgreftri í Borgarfjarðarsýslu þótti höfundi þó safnið heldur 

fátæklegt og ákvað að bæta næstu sýslu, Mýrarsýslu, við verkefnið, enda nátengt svæði og 

samgróið Borgarfjarðarsýslu. 

27 Minjastofnun Íslands, e.d.-a. 
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3.2 Gagnasafnið 

Áður en hafist var handa við heimildaleit til að gera gagnasafn út frá, gerði höfundur áætlun um 

hvernig gagnasafnið og aðferðir við gagnasöfnunina yrðu unnin. Útbúið var excel-skjal sem 

skyldi geyma allar upplýsingar í hnitakerfi. Í skjalið voru settir dálkar (x-ás) fyrir 

Borgarfjarðarsýslu annars vegar og Mýrarsýslu hins vegar. Línurnar í skjalinu (y-ás) geymdu svo 

upplýsingar um heimildina sjálfa sem leitað var í, t.d. bók eða tímarit og útgáfuár þess. Vitað var 

að til að safna öllum upplýsingum um uppgreftri á þessu afmarkaða svæði þyrfti að fara yfir 

mikið magn heimilda. Í hvern reit í þessu hnitakerfi var svo ritaður stuttur útdráttur og stikkorð 

um uppgröftinn þar sem það átti við, eða  „X“ ef engar upplýsingar um uppgröft í sýslunni komu 

fram í viðkomandi heimild. Þetta skjal varð að lokum nokkuð stórt, eða rúmlega 200 línur að 

lengd. 

Höfundur tíndi til öll þau tímarit, árbækur, bækur, skýrslur og aðra útgáfu sem leita átti í, 

og raðaði þeim á y-ásinn. Þannig mátti vinna sig í gegnum heimildirnar án þess að neitt yrði 

útundan eða gleymdist. Þær heimildir sem farið var í gegnum voru Árbók hins íslenzka 

fornleifafélags sem segir frá rannsóknum og ýmsum málefnum tengdum fræðigreininni, en fyrsta 

eintak hennar kom út árið 1881 , tímaritin Archaeologia Islandia, sem Fornleifastofnun Íslands 28

hefur gefið út frá árinu 1998 , ásamt Ólafíu, sem Félag fornleifafræðinga hefur gefið út frá árinu 29

2006 . Auk þess voru allar helstu bækur sem lúta að fornleifarannsóknum og frásögnum um þær 30

skoðaðar. Má þar nefna bækurnar Kuml og haugfé , sem upphaflega var gefin út af Kristjáni 31

Eldjárni og hefur verið endurbætt í nokkrum útgáfum síðan, en hún geymir yfirlit yfir öll kuml 

sem fundist hafa á landinu, Upp á yfirborðið  sem segir frá verkefnum Fornleifastofnunar 32

Íslands, Mannvist  sem kynnir fornleifar og uppgreftri fyrir almenningi á nýstárlegan hátt, auk 33

bókarinnar Endurfundir  sem segir frá fornleifarannsóknum sem hlutu styrki frá 34

Kristnihátíðarsjóði árin 2001 - 2005. Þar að auki var farið í gegnum allar skýrslur sem hinir ýmsu 

28 Sjá Árbók hins íslenzka fornleifafélags: 1880 og 1881, 1881. 
29 Sjá Archaeologia Islandica: Tímarit Fornleifastofnunar Íslands (1), 1998. 
30 Sjá Ólafía: Rit Fornleifafræðingafélags Íslands (1), 2006. 
31 Sjá Kristján Eldjárn, 2016. 
32 Sjá Lucas, Orri, Kristborg og Ragnheiður, 2011. 
33 Sjá Birna Lárusdóttir, 2011. 
34 Sjá Guðmundur Ólafsson og Steinunn Kristjánsdóttir, 2009. 
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fornleifafræðingar og -fyrirtæki, auk stjórnsýslunnar, hafa gefið út, þ.e. skýrslur 

Þjóðminjasafnsins, Fornleifastofnunar Íslands, Fornleifafræðistofunnar, Antikva og Íslenskra 

fornleifarannsókna, auk yfirlitskýrslna sem Minjastofnun gefur út árlega, en gefin hafa verið út 

yfirlit yfir fornleifarannsóknir árin 2013 - 2018. Að lokum var leitað eftir hinum ýmsu 

leitarorðum sem pössuðu við verkefnið á leitarvél Google og á samræmdri leitarvél bókasafna 

landsins: www.gegnir.is. 

3.3 Vefsíðan og gagnvirkt kort/kortavefsjá 

Upphaflega sá höfundur fyrir sér að gera vefsíðuna, og gagnvirka kortið sem henni fylgir, sjálfur. 

Tekið skal fram að höfundur hefur enga menntun í tölvunarfræðum eða vefkóðun en hefur þó 

ágætis reynslu í að vinna með einfaldar vefsíður, sérstaklega á wordpress-formi. Ætlunin var að 

nýta skapalónsvefsíðu (e. template website) fyrir forsíðu og einfaldar undirsíður, og notfæra sér 

svo kort, t.d. frá Google Earth, sem grunninn að kortavefsjánni. Höfundi var þó ljóst að hann 

þyrfti á tæknilegri aðstoð að halda við gerð gagnvirka kortsins og tengingu þess við 

gagnagrunninn.  

Eins og drepið hefur verið á hér að framan er ekki flókið í dag að setja upp einfalda 

vefsíðu. Margar erlendar vefsíður bjóða upp á hinar svokölluðu skapalónssíður sem nýtast 

ófaglærðum vel, þar má t.d. nefna síðurnar www.wix.com, www.squarespace.com og hinar ýmsu 

útfærslur Wordpress-vefsíða. Höfundur fór því á stúfana og valdi ákveðið skapalón sem myndi 

henta fyrir uppsetningu væntanlegrar síðu. Fyrir valinu varð skapalón á vefsíðunni 

www.squarespace.com. Það vill þó svo heppilega til að eiginmaður höfundar, Agnar Darri 

Lárusson, er nokkuð fær í vefsíðugerð þrátt fyrir að vera ekki skólagenginn á því sviði. Meðvituð 

um það að framtíð verkefnisins, ásamt öryggi vefsíðunnar, væri í húfi ef notast væri við 

vefhýsingu og/eða skapalónssíðu þriðja aðila, varð ljóst að slíkt samræmdist ekki 

sjálfbærnistillögum Wrights og Richards um stjórnun (e. stewardship) og aðgengi (e. equity) að 

þess háttar gögnum. Eftir að hafa ráðfært sig við Agnar Darra um tæknilegar hliðar verkefnisins, 

þ.e. uppsetningu vefsíðunnar, gerð gagnvirks korts og tengingar síðu og kortsins við gagnasafnið, 

kom því í ljós að mögulega yrði framtíð síðunnar ekki í höndum höfundar ef hún yrði sett upp 

sem skapalónssíða. Það þýddi að til að halda útliti, léni og viðhaldi síðunnar gangandi þyrfti að 
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greiða leigu fyrir skapalónið og vefhýsinguna á meðan síðan skyldi lifa, og treysta á það að 

fyrirtækið sem heldur utan um skapalónssíðurnar (í þessu tilfelli Squarespace) færi ekki í þrot 

eða tæki niður síður sínar einhverra hluta vegna, eða að vefsíðan færi sömu leið og þær sem nýttu 

sér Geocities-hýsingu fyrir um áratug síðan. Einnig yrði erfiðara að tengja gagnvirka kortið við 

skapalónssíðuna þar sem ekki væri hægt að gera kortið sjálft, ásamt gagnasafninu á bakvið það, í 

skapalónssniðinu sjálfu. Eftir nokkrar vangaveltur varð ljóst að hentugast væri að Agnar Darri 

útbyggi síðuna frá grunni út frá hönnun, leiðbeiningum og gagnasafni höfundar. Höfundur gekk 

því í það mál að útbúa líkan (e. mockup) að vefsíðunnni með hjálp skapalónssíðunnar sem valin 

hafði verið. Á henni má búa til snyrtilega forsíðu ásamt því að setja inn undirsíður, myndir o.fl. 

Gera þarf ráð fyrir ýmsu þegar uppsetning slíkrar síðu er annars vegar. Ákveða þarf hvaða 

upplýsingar koma fram hvar, hvernig þær eru birtar, á hvaða formi og með hvaða útliti, hvaða 

hlekkir og takkar leiða notanda síðunnar hvert og passa að hafa uppsetninguna eins notendavæna 

og mögulegt er, enda meginmarkhópur síðunnar almenningur og ófaglærðir. 

Vefsíðan sjálf var því sett upp sem eftirmynd skapalónssíðulíkans höfundar og útbjó 

Agnar Darri jafnframt framendaviðmót þar sem höfundur gat bætt við, lagað og sett inn 

upplýsingar sem birtast á síðunni. Það er hægara sagt en gert að útbúa slíka síðu frá grunni og 

fékk höfundur smjörþefinn af því við að læra um kóðunina og leiðbeina um hvernig uppbygging 

síðunnar ætti að vera. Vefkóðunartungumálið er harður húsbóndi, þar sem smávægileg mistök á 

borð við að gleyma réttum greinarmerkjum geta reynst dýrkeypt. Var aukin auðmýkt og 

þolinmæði gagnvart tæknimálum lærdómur höfundar af þessum hluta verkefnisins. 

4 Vinnsla verkefnisins, vandamál og notkun vefsíðu 

Þegar lagt er af stað með hvers konar verkefni er nauðsynlegt að vera viðbúinn því að taka á 

þeim vandamálum sem mögulega koma upp við vinnslu þess. Hér á eftir verður farið yfir hvernig 

vannst til, ásamt því að tína til helstu hindranir sem komu upp við vinnslu verkefnisins, bæði 

hvað varðar heimildavinnuna og gerð gagnasafnsins, sem og vefsíðugerðina. Þá verður hér 

einnig fjallað um notkun vefsíðunnar og mögulegt framhaldslíf hennar. 
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4.1 Heimildavinna og gagnasafn 

Ýmiss konar hraðahindranir og vandamál komu upp við heimildavinnuna og gerð gagnasafnsins, 

en vandræðin stöfuðu oftar en ekki af því hversu erfitt var að samræma nútímarannsóknargögn 

við upplýsingar um uppgreftri frá fyrri tíð, t.d. 19. öldinni. Þá settu gagnaaðgengi og 

staðsetningar íslenskra örnefna á stundum strik í reikninginn og hægðu á vinnslu verkefnisins. 

4.1.1 Skilgreining fornleifauppgraftrar 

Samkvæmt þriðju grein íslenskra laga um menningarminjar er hugtakið „fornleifar“ skilgreint 

sem svo: „Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, 

sem menn hafa gert eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri“ . Þegar skilgreiningin á því 35

hvað telst til fornleifa er orðin skýr ætti að vera auðvelt að skilgreina hugtakið 

„fornleifauppgröftur“. Við fyrstu sýn virðist það einfalt mál og hefur Minjastofnun jafnframt 

gefið út yfirlit um hvernig aðgreina skal, og skilgreina, mismunandi fornleifauppgreftri, og gefur 

útskýringar á eftirfarandi fimm tegundum uppgraftra: 

 

● Björgunarrannsókn (e. rescue research) er skilgreint sem: „Kerfisbundin 
fornleifafræðileg rannsókn á fornleifum sem eru í hættu vegna ágangs náttúrunnar eða 
hafa komið óvænt upp vegna jarðrasks. Yfirleitt unnin í kapp við tímann og með 
takmarkað ráðstöfunarfé.“  36

● Framkvæmdarrannsókn (e. contract excavation) er skilgreint sem: 
„Kerfisbundinfornleifafræðileg rannsókn á fornleifum sem ákveðið hefur verið að 
rannsaka vegna framkvæmda. Yfirleitt unnin innan strangs tímaramma og 
kostnaðaráætlunar.“  37

● Vísindarannsókn (e. scientific research) er skilgreint sem: „Kerfisbundin 
fornleifafræðileg rannsókn á fornleifum á völdum stöðum. Í vísindalegum rannsóknum er 
viðfangsefnið valið í samræmi við fyrirfram skilgreinda vísindalega áætlun eða 
spurningu.“  38

35 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 
36 Minjastofnun Íslands, e.d.-c. 
37 Minjastofnun Íslands, e.d.-c. 
38 Minjastofnun Íslands, e.d.-c. 
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● Könnunarrannsókn (e. trial excavation) er skilgreint sem: „Könnun gerð til að meta 
eðli og umfang fornleifa eða lausafunda sem koma óvænt upp eða meta þarf vegna frekari 
ákvarðanatöku.“  39

● Framkvæmdaeftirlit (e. watching brief) er skilgreint sem: „Eftirlit með framkvæmdum 
sem gætu mögulega skaðað fornleifar á tilteknu svæði. Minjar sem koma í ljós eru 
skráðar og tilkynntar til Minjastofnunar Íslands sem metur hvað skuli gera í 
framhaldinu.“  40

 
Um ræðir þægilegar og lýsandi skilgreiningar á hinum ýmsu uppgraftrategundum en málin 

vandast þegar kemur að óhefðbundnum rannsóknum á borð við fornleifarannsóknirnar í 

hellunum í Mýrarsýslu. Strangt til tekið er ekki mikið verið að grafa eftir fornleifum í þeim 

rannsóknum, en þær fara samt fram neðanjarðar og veita beina snertingu við leifar sem oft hafa 

legið óhreyfðar og vel varðveittar á hellisyfirborðinu. Þessar rannsóknir verða því að sjálfsögðu 

teknar með í verkefninu, enda má segja að þær hafi í för með sér jarðrask þegar hróflað er við 

leifum á staðnum, auk þess sem sýni o.fl. er tekið til greiningar. Einnig má benda á að erfitt getur 

oft verið að segja til um hvort uppgreftrir fyrri alda mætti kalla fyrir fornleifauppgröft, en þessir 

uppgreftrir voru oft á tíðum framkvæmdir á óvísindalegri hátt en nú tíðkast, ásamt því að það 

voru á stundum ófaglærðir einstaklingar (svo sem bændur, prestar o.s.frv.) sem réðust í uppgröft. 

Í dag er ekki hægt að segja að uppgröftur sé fornleifauppgröftur nema það séu menntaðir 

fornleifafræðingar sem standa fyrir honum, og það getur ekki hver sem er fengið leyfi til 

fornleifauppgraftrar heldur þarf viðkomandi að sækja um slíkt til Minjastofnunar sem metur 

hæfni umsækjandans út frá menntun og öðrum skilyrðum áður en leyfi er veitt fyrir rannsókn 

sem hefur í för með sér jarðrask . Þar sem verkefni þetta snýst um að miðla upplýsingum um 41

fornleifauppgreftri þarf skilgreiningin á hugtakinu því að vera alveg á tæru. Enga nánari 

skilgreiningu er þó að finna á hugtakinu „fornleifauppgröftur“ í lögum um menningarminjar. 

Gera má því ráð fyrir að skilgreiningar Minjastofnunar á hinum mismunandi tegundum 

fornleifauppgraftra ættu að dekka skilgreiningu hugtaksins í heild sinni. Gráu svæði 

skilgreiningarinnar koma hins vegar í ljós þegar fara á að para einhverja skilgreiningu 

Minjastofnunar við uppgreftri t.d. frá 19. öld sem passa ekki endilega við neitt áðurnefndra 

39 Minjastofnun Íslands, e.d.-c. 
40 Minjastofnun Íslands, e.d.-c. 
41 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. (sjá 36. grein). 
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hugtaka. Það má segja að þetta vandamál sé afleiðing af því hversu misleit (e. heterogenous) 

gögn og upplýsingar innan fornleifafræðinnar eru, en hér er um að ræða vel þekkt vandamál 

innan greinarinnar, sérstaklega þegar á að samræma mikið magn fjölbreyttra gagna . 42

Fornleifauppgröftur verður því skilgreindur hér sem hvers lags rannsókn á fornleifum sem felur í 

sér jarðrask nokkurs konar, hvort sem hann er framkvæmdur af faglærðum einstaklingi eða eigi, 

og hver og einn uppgröftur fær eitt af fimm skilgreiningarhugtökum Minjastofnunar. Flestir 

nútímauppgraftranna eru nú þegar skilgreindir út frá hugtökum Minjastofnunar, en höfundur 

paraði hugtökin eftir bestu getu við þá uppgreftri sem ekki höfðu fengið slíkt. 

Þar sem verkefni þetta snýst um að miðla upplýsingum um fornleifauppgreftri á 

skemmtilegan og einfaldan hátt þótti þó réttast að grisja út þá uppgreftri og/eða fornleifafundi 

sem litlum sem engum upplýsingum og niðurstöðum skiluðu, þó fundurinn eða uppgröfturinn 

hafi haft jarðrask í för með sér. Í þennan flokk féll t.d. framkvæmdaeftirlit Kevins Martins í 

Bæjarsveit árið 2016. Um var að ræða eftirlit með lagningu ljósleiðara sem fól auðvitað í sér 

skurðgröft. Martin fylgdist með sniðum skurðanna en engin mannvistarlög sáust í þeim þó örfáir 

munir hafi komið upp úr fyllingunum, en elsti gripurinn var leirkersbrot frá því um 1590 til 1790

. Að auki voru fornleifafundir sem komu óvart upp við vinnu íbúa sveitabæja ekki taldir með 43

sem fornleifauppgreftrir, þó gripir hafi fundist við eiginlegt jarðrask, enda ekki hægt að telja það 

til rannsóknar ef heimilismenn finna gripi eða mannvistarleifar við vinnu á bæ sínum og koma 

því svo áleiðis til Þjóðminjasafnins . Var þessi ákvörðun tekin til einföldunar og samræmingar á 44

gögnunum sem safnað var, en ef þess háttar fornleifafundir hefðu verið teknir með í gagnasafnið 

myndi það á endanum leiða til fótfesturaka (e. slippery slope) og unnið gegn skilvirkni 

gagnamiðlunarinnar. 

Á tíðum getur einnig verið óskýrt hvort um uppgröft eða lausafund er að ræða í gömlum 

heimildum en slíkir staðir fá þá að njóta vafans og eru teknir með í gagnasafnið . Höfundur brá 45

þá einnig á það ráð að skipta uppgröftunum, sem setja átti á vefsíðuna, í tvo flokka eftir umfangi 

þeirra, og fær hver uppgraftrarpunktur á kortinu lit (grænan eða gulan) eftir því í hvorn flokkinn 

hann fellur. Annar flokkurinn fær grænan punkt á kortinu, en undir þann flokk falla 

42 Richards-Rissetto og Landau, 2019: 121. 
43 Agnes Stefánsdóttir og Ásta Hermannsdóttir, 2018: 29-30. 
44 Sjá t.d. Brynjúlfur Jónsson, 1907. 
45 Sjá t.d. umfjöllun um Snartarstaðakuml í Kristján Eldjárn, 2016: 99-100. 
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fullnaðaruppgreftrir og umfangsmeiri uppgreftrir sem skila haldbærum niðurstöðum um 

mannvistarleifar sem fundust við framkvæmd hans. Hinn flokkurinn fær gulan lit á kortinu, en 

undir flokkinn falla minniháttar uppgreftrir, svo sem uppgreftrir sem gerðir eru í formi 

könnunarskurða og/eða skila litlum sem engum upplýsingum eða uppgreftrir sem valda litlu 

jarðraski, t.d. þegar lausafundur finnst í uppblæstri eða við byggingarvinnu og aðeins er hreinsað 

í kringum fundinn með minniháttar jarðraski. 

Hér má sjá töflur með yfirliti yfir þá uppgraftrastaði sem birtir eru á vefsíðunni, og 

hvernig þeir eru flokkaðir eftir umfangi, ásamt skýringu ef uppgröfturinn fellur í gula flokkinn: 

 

Tafla 1. Yfirlit uppgraftra í Borgjarfjarðarsýslu.  
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Tafla 2. Yfirlit uppgraftra í Mýrarsýslu 

 

4.1.2 Staðsetning uppgraftrasvæða og örnafna 

Önnur vandamál sem upp komu við heimildavinnuna og gerð gagnasafnsins komu til við 

ákvörðun staðsetninga fornra uppgraftra og örnefna sem fjallað er um í gömlum heimildum. 

Fornleifafræðingar temja sér langflestir í dag að gera eins skýrar lýsingar á staðsetningu 

rannsóknarstaðar og mögulegt er, en þó má benda á vöntun slíks í skýrslum sem eru óþægilega 

nálægt okkur í tíma . 46

Í dag er alþekkt að nota GPS-hnit til skýringar á landfræðilegum staðsetningum, og koma 

slík hnit fram í langflestum fornleifaskýrslum nú til dags. Þessi hnit ná því að sjálfsögðu ekki til 

uppgraftra sem framkvæmdir voru fyrr á tímum en í gömlum heimildum eru uppgraftrastaðir 

oftast staðsettir með textalýsingu. Erfitt getur verið í dag að staðsetja eldri uppgreftri á korti út 

frá texta- og örnefnalýsingum sem fram koma í umfjöllun um hann. Á stundum getur jafnvel 

46 Sjá t.d. Guðrún Alda Gísladóttir, 2006. Þessi skýrsla er aðeins tekin sem dæmi og ekki er efast um 
ágæti rannsóknar þessarar en benda verður á að staðarháttum er aðeins lýst með örnefnum. 
Rannsóknarstaður er ekki tiltekinn á korti, og hvorki minnst á landshluta né GPS-hnit. Ef örnefnin sem 
notuð eru í skýrslunni falla í gleymsku á næstu öld yrði erfitt að staðsetja rannsóknina í framtíðinni. 
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verið óskýrt hvaða sýslu viðkomandi uppgröftur fellur undir. Sömu örnefnin finnast oftar en ekki 

víðs vegar um landið og sum örnefni, sem minnst er á í eldri frásögnum, finnast jafnvel ekki í 

almennum kortabókum nú til dags. Jafnframt má vekja athygli á vöntun samræmds íslensks 

örnefnakortagrunns á veraldarvefnum. Vonandi verður leyst úr því um síðir og má segja 

hálfundarlegt að slíkt hafi ekki verið útbúið enn, og verður án efa til þess að fjöldi örnefna, sem 

sum hver varðveitast aðeins með munnmælum, mun glatast með tíð og tíma verði ekki gripið inn 

í fljótlega. 

4.1.3 Aðgengi að rannsóknarupplýsingum 

Höfundur komst einnig að því hversu mikill skortur er á samræmdum gagnagrunni með 

yfirliti yfir allar fornleifafræðiskýrslur sem gefnar hafa verið út, en leita þurfti í skýrslusöfnum 

fjölda mismunandi aðila til að missa engar upplýsingar út. Farið var í gegnum allar skýrslur 

Þjóðminjasafnsins, en hægt er að skoða yfirlit yfir skýrslur frá árunum 1970 - 2018 á vef safnsins

. Stór hluti skýrslnanna er aðgengilegur á heimasíðu safnsins, á PDF-formi, en fara þarf á 47

bókasafnið sjálft, í Vallarhverfi Hafnarfjarðar, til að nálgast þær sem ekki er hægt að skoða á 

netinu. Bókasafnið er þó aðeins opið tvo daga í viku í nokkra tíma í senn, sem þýðir að aðgengi 

almennings að upplýsingum í safninu er heldur takmarkaður. Einnig þurfti að fara í gegnum allar 

skýrslur á heimasíðum fornleifafyrirtækja sem starfa á Íslandi, þ.á.m. Fornleifastofnunar Íslands, 

Fornleifafræðistofunnar, Antikva og Íslenskra fornleifarannsókna, auk þess sem farið var í 

gegnum allar yfirlitsskýrslur sem Minjastofnun Íslands hefur gefið út frá upphafi þeirrar 

stofnunar og eru aðgengilegar á vef þeirra (um ræðir yfirlit frá 2013 - 2018, en nýrri yfirlit hafa 

ekki verið gefið út enn ). Mikil hagræðing væri fólgin í því að hafa allar þessar skýrslur 48

aðgengilegar á sama stað, svo almenningur, fræðimenn og áhugafólk gætu komist í þær á 

þægilegan máta. Auk þess verður að benda á þá hindrun að sumar skýrslur eru einfaldlega 

óaðgengilegar, þ.e. þær eru týndar eða hafa jafnvel aldrei verið gefnar út. Í samhengi við þetta 

verkefni voru tvær skýrslur, sem leitað var að, óaðgengilegar með öllu, enda ófrágengnar. Um 

47 Þjóðminjasafn Íslands, e.d. 
48 Oddgeir Isaksen munnleg heimild, 26. ágúst 2020. 
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ræðir skýrslur frá 9. áratug síðustu aldar þegar utanumhald og eftirlit með fornleifafræðinni var 

ekki jafnmikið og í dag .  49

Árið 2004 var gefið út yfirlit um skil á rannsóknarskýrslum og annarri útgáfu (t.d. í 

tímaritum eða öðrum vettvangi) sem tengdust niðurstöðum fornleifauppgraftra og féllu undir 

umsjónar- og eftirlitshlutverk Þjóðminjasafnsins árin 1974 - 2004. Talað er um að einhverjar 

skýrslnanna hafi glatast vegna þess að þær hafi á sínum tíma aðeins verið vélritaðar og því ekki 

til stafrænt afrit af þeim, skyldi frumritið eða frumritin hafa týnst. Höfundur yfirlitsins tekur þó 

fram að þrátt fyrir að skýrslur hafi týnst, ekki verið gefnar út, eða að jafnvel hafi ekki enn verið 

unnið úr niðurstöðum viðeigandi verkefnis, séu rannsóknargögnin sjálf þó áfram varðveitt og 

bíða þá frekari úrvinnslu . Ekki verður þó séð hver mun fá það hlutverk að endurtúlka 50

rannsóknargögn úr margra áratugagömlum uppgröftrum, og verður sú endurvinnsla án efa 

erfiðari með hverju árinu sem líður, svo ekki sé minnst á hvaða strik það setur í reikninginn t.d. 

að upphaflegir rannsóknaraðilar falli frá. Hættan á því að upplýsingar glatist í þessum tilfellum 

eru því miklar. Í dag er eftirlit með fornleifarannsóknum mun strangara en á þessum tíma og 

sinnir Minjastofnun því hlutverki. Undir venjulegum kringumstæðum þarf að afhenda 

stofnuninni áfangaskýrslu um gang rannsóknarinnar innan árs frá leyfisveitingu. Þar að auki þarf 

uppgraftraraðili að birta heildarniðurstöður rannsóknarinnar innan fimm ára frá því 

vettvangsrannsókn lýkur (nema sótt sé sérstaklega um framlenginu frestsins, og þarf þá að veita 

fullnægjandi ástæður fyrir því). Sé það ekki gert getur viðkomandi ekki sótt um endurnýjun eða 

nýtt uppgraftrarleyfi . 51

Niðurstaða áðurnefnds yfirlits Þjóðminjasafnsins var sú að af 316 rannsóknar- og 

eftirlitsverkefnum, sem safnið hafði umsjón með á þessum árum, þ.e. 1974 - 2004, hefur verið 

gengið frá skýrslum/niðurstöðum fyrir 203 verkefni, en enn á eftir að skila inn niðurstöðum um 

113 verkefni . Hér skortir því um 36% sem er sláandi hátt hlutfall. Óhugnanlegt er að hugsa til 52

þess að vitneskja sem þessi geti runnið okkur úr greipum en þetta vandamál virðist þekkt. Árið 

2016 gerðu aðilar tengdir ARIADNE-verkefninu könnun á því hversu aðgengilegar 

49 Skýrslurnar tvær bera heitin 1984/12: Fornleifakönnun á Bjarnastöðum í Hvítársíðu / Þór Magnússon.* 
og 1989/12: Eyðibýlin Bjarnastaðir og Kötlutún í Kalmanstungu / Guðmundur Ólafsson*. 
50 Guðmundur Ólafsson, 2004: 3. 
51 Reglur um veitingu leyfa til fornleifarannsókna sem hafa jarðrask í för með sér nr. 621/2019. 
52 Guðmundur Ólafsson, 2004: 14. 
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fornleifafræðiupplýsingar voru á netinu í rúmlega 20 Evrópulöndum og komust að því hversu 

útbreitt þetta vandamál er, þ.e. í mörgum landanna vantar sameiginlega stofnun sem heldur utan 

um upplýsingar sem safnast úr fornleifafræðirannsóknum, og miðlar þeim. Samkvæmt 

greiningunni stóð Ísland sig þó vel í þessum málum , þar sem Minjastofnun hefur sinnt þessu 53

hlutverki frá árinu 2012.  

Eftir ítarlega heimildavinnu var höfundur nokkuð öruggur um að engir 

fornleifauppgreftrir, eða niðurstöður um þá, hefðu lent milli stafs og hurðar. Seinna kom þó í ljós 

að þrír uppgreftrir höfðu orðið útundan. Um ræðir uppgreftri sem ekki virðast koma fyrir í 

umfjöllun á helstu umræðuvettvöngum fornleifafræðigreinarinnar á Íslandi, t.d. í Árbókinni, og 

ekki heldur var niðurstöður um verkefnin að finna í skýrsluyfirliti Þjóðminjasafnsins. 

Uppgreftrirnir voru allir framkvæmdir undir handleiðslu Kevins P. Smith, fornleifafræðings. 

Hann starfar nú fyrir Brown háskóla í Bandaríkjunum en því miður náðist ekki í hann til að gefa 

frekari upplýsingar um uppgreftrina þrjá. Leiðbeinandi höfundar vissi af einum uppgreftri Smith, 

á Gilsbakka, og benti á vöntun hans í staðayfirlitið fyrir vefsíðuna. Við þá uppgötvun leitaði 

höfundur uppi allar upplýsingar um uppgreftri Smith og fann þá tvo staði í viðbót sem hann hafði 

stýrt, þ.e. á Hálsi í Hálsasveit og við Skógarnes, en athygli vekur að útgefnar niðurstöður úr 

þessum uppgröftrum virðast einungis hafa birst á erlendum upplýsingaveitum. Þetta sýnir enn 

fremur fram á mikilvægi þess að safna öllum slíkum gögnum á sama stað og gefur til kynna að 

við heimildavinnu, á borð við þá sem fór fram við vinnslu þessa verkefnis, þurfi í raun að vita af 

uppgröftunum fyrirfram til að hafa vit á að telja þá með í gagnasafnið. Það er auðvitað þversögn 

sem gengur engan veginn upp. 

4.2 Vefsíðu- og kortasjárgerð 

Eins og áður sagði var uppsetning vefsíðunnar og kortasjárinnar (gagnvirka kortsins) unnin af 

Agnari Darra út frá skapalónssíðunni/líkaninu sem höfundur hafði útbúið. Ákveðið var að hafa 

síðuna einfalda og þægilega í notkun til að mæta þörfum markhópsins sem væri ófaglærður. 

Auðvelt er að týna sér í smáatriðum og ætla sér að birta of mikið magn af upplýsingum á síðum 

sem þessari. Sé það gert getur síðan orðið óþarflega flókin og óaðgengileg, og missir þannig 

53 Fentress, Aspöck, Fernie og Wright, 2016. 
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marks. Ef upplýsingarnar væru of fræðilegar eða of yfirgripsmiklar getur það einnig verið 

fráhrindandi fyrir hluta markhópsins, t.d. yngri kynslóðina. Því var ákveðið að hafa takmarkað 

magn upplýsinga við hvern uppgraftrarstað en bjóða alltaf upp á nánari heimild við hvern stað 

fyrir sig, ásamt hlekk á PDF-skýrslu sem uppgreftrinum fylgir, sé það í boði. Þannig mættu 

heimsækjendur síðunnar nálgast frekari upplýsingar um uppgröftinn sem um ræðir, ef áhugi er 

fyrir hendi. 

4.2.1 Vefsíða og gagnabanki 

Vefsíðan sjálf var unnin með hefðbundnu vefforitunarmálunum HTML, CSS og 

JavaScript en eins og áður sagði gerði Agnar Darri þægilegt viðmót til að auðvelda höfundi að 

færa inn gögn sjálfur sem myndu birtast á síðunni. Gagnvirka kortið, eða kortasjáin, sem er 

meginuppistaða þessa miðlunarverkefnis var svo unnið út frá kortagrunni sem Mapbox býður 

gjaldfrjálst upp á. Þá voru staðirnir úr gagnasafninu staðsettir á korti út frá GPS-hniti, þar sem 

það var í boði, eða settir inn á kortið handvirkt af höfundi, út frá textalýsingum, örnefnum og 

öðrum kortum. Þetta þýðir auðvitað að ekki allir punktarnir eru á nákvæmlega réttum stað og eru 

þessar upplýsingar tilteknar á vefsíðunni þegar við á. Í gagnasafnið var eftirfarandi upplýsingum 

safnað um hvern stað fyrir sig: 

 

● Heiti uppgraftrar 

● Flokkun (grænn eða gulur punktur á korti, sjá töflur 1 og 2) 

● Uppgraftrarár 

● Uppgraftraraðilar, eða -stjórar 

● Tegund uppgraftrar (ein af fimm skilgreiningum Minjastofnunar, sjá bls. 20-21) 

● Staða uppgraftrar (lokið eða yfirstandandi) 

● GPS-hnit 

● GPS-hnit: Lýsing (hér er tekið fram ef GPS-hnit er áætlað af höfundi út frá texta- og 

örnefnalýsingum) 

● Hvort hægt sé að skoða á vettvangi 

● Umfjöllun (útdráttur um uppgraftrarsögu staðarins) 
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● Heimildir sem nýttar eru í umfjöllunarhluta 

● Hlekkir fyrir heimildir sé það í boði 

● Myndir/teikningar sem fylgja hverjum uppgraftrarstað (ath. í nokkrum tilfellum var slíkt 

ekki í boði) 

● Textalýsing fyrir myndir/teikningar 

● Heimild fyrir myndir/teikningar 

 

Að lokum voru skráð merki (e. tags) við hvern uppgraftrarstað eftir því hvers konar 

menningarminjar fundust á staðnum. Merkin fólust í eftirfarandi minjum: a) dýrabein, b) gripir, 

c) gröf/grafir, d) mannabein og e) mannvirki, og þóttu þau ná vel yfir þær minjategundir sem 

viðbúið er að komi í ljós við uppgröft. Á gagnvirka kortinu væri svo hægt að sía eftir þessum 

merkjum og sjá þá alla staði þar sem tilteknir minjaflokkar fundust. Þó má benda á að þessi 

merkjaflokkun er ekki fullkomin, og orsakast það af mismunandi uppgraftrarleiðum og 

-áherslum þeirra sem fara fyrir rannsóknunum. Sem dæmi má nefna að í umfjöllunum um 

uppgreftrina á Lundi í Borgarfirði, árin 1884  og 1939 , er hvergi minnst á að dýrabein hafi 54 55

fundist. Það verður þó að teljast afar ólíklegt að uppgraftraraðilarnir hafi ekki fundið eitt einasta 

dýrabeinabrot og er líklegra að þeir hafi hreinlega ekki talið það mikilvægt að segja frá slíku, 

enda áherslur þeirra aðrar en stjórnenda nútímauppgraftra. Ákveðið var þó að leyfa niðurstöðum 

slíkra uppgraftra að standa eins og höfundar þeirra birtu þær upphaflega, þó almenn skynsemi 

segði annað, til að ganga ekki í gildru fótfesturakanna. Þá voru einnig tveir uppgraftrarstaðir sem 

í raun fengu engin áðurnefndra merkja þar sem eiginlegar mannvistarleifar fundust ekki á 

svæðinu. Til að koma í veg fyrir að slíkir staðir yrðu útundan í gagnvirka hluta kortsins var 

merkinu „engar mannvistarleifar“ bætt við, og falla þessir tveir staðir undir þann flokk. Um ræðir 

uppgröft Sigurðar Vigfússonar í hina svokölluðu Geirsdys, frá árinu 1880. Fann hann aðeins 

plöntuleifar og berghellu í dysinni, en ekki eiginlegar mannvistarleifar . Uppgröfturinn fékk þó 56

að fljóta með uppgraftrarstöðunum en var flokkaður með minniháttar uppgröftrum, enda um að 

ræða dys hvers heiti hefur varðveist í mannaminnum. Hinn uppgröfturinn sem féll í þennan flokk 

54 Sjá Sigurður Vigfússon, 1885. 
55 Sjá Voionmaa, 1943. 
56 Sigurður Vigfússon, 1881. 
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var framkvæmdur af Kevin P. Smith, í formi könnunarskurða og sýnatöku, á Skógarnesi. Smith 

hefur ekki gefið út formlegar niðurstöður úr uppgreftrinum , og því óljóst hvaða/hvort gripir 57

komu upp, en líklegt þykir að í það minnsta einhvers konar mannvistarleifar hafi fundist á 

svæðinu. Uppgröfturinn var því flokkaður með minniháttar uppgröftrum og má uppfæra merki 

hans seinna ef ástæða þykir til. 

Annað sem reyndist erfiðara í útfærslu en upphaflega var áætlað var ákvörðun þess hvort 

hægt væri að skoða uppgreftri á vettvangi. Nokkrir augljósir minjastaðir falla í þennan hóp, t.d. 

Reykholt og Reykholtskirkja, þar sem skoða má minjar úr uppgreftrinum undir gólfi gömlu 

kirkjunnar auk Snorralaugar og sýningarinnar á Snorrastofu, þar sem m.a. er fjallað um 

uppgröftinn. Þá má einnig sjá endurbyggðan Skallagrímshaug í Borgarnesi og auðvitað er hægt 

að fá leiðsögn um nokkra hellanna í Hallmundarhrauni. Aðrir staðir reyndust erfiðari 

viðureignar, bæði vegna þess að óljóst var hvort viðkomandi minjastaður væri enn sjáanlegur á 

yfirborði en einnig vegna þess að höfundur vildi ekki staðhæfa að hægt væri að skoða ákveðinn 

stað skyldi hann vera inni á einkalóð. Var því brugðið á það ráð að segja frá því ef minjar sæjust 

vel t.d. á loftmynd, án þess að hvetja fólk endilega til að fara á staðinn sjálfan. Þá ætlaði 

höfundur einnig að flokka minjastaði eftir hlutverki þeirra og útbúa merki sem hægt væri að sía 

eftir, líkt og gert var með minjategundirnar. Hægt hefði verið að útbúa flokka á borð við 

bæjarstæði, grafreitur, sel o.s.frv. en misvísandi niðurstöður um hlutverk uppgrafinna minja 

settu þar strik í reikninginn sem hefði valdið villandi framsetningu í gagnvirka hluta stafræna 

kortsins. Má sem dæmi nefna uppgreftri þeirra Sigurðar Vigfússonar og Jouko Voionmaa á 

Lundi. Sigurður taldi þarna vera rúst hofs en Voionmaa var á þeirri skoðun að þarna hefði verið 

bær . Þá er hlutverk minja einnig oft á tíðum óljóst þar sem uppgröftur er í formi 58

könnunarskurða. Höfundur ákvað því að taka sér ekki túlkunarvald í niðurstöðum sem þessum og 

er slík flokkun því ekki tiltekin á vefsíðunni. 

Eins og áður sagði var vefsíðan svo sett upp eftir líkani höfundar sem unnið var með 

skapalónssíðu (sjá mynd 1 af samanburði síðanna). Vefsíðan samanstendur af forsíðu og þremur 

undirsíðum þar sem skoða má a) gagnvirka kortið, b) yfirlit uppgraftrarstaða eftir heitum og 

sýslum, og c) nánari upplýsingar um verkefnið. Síðan er einföld og notendavæn að uppsetningu,  

57 Sjá Smith, 2009. 
58 Sjá Sigurður Vigfússon, 1885 og Voionmaa, J., 1943. 
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      Mynd 1. Vinstra megin má sjá afrit af skapalónsvefsíðunni. 

 Hægra megin er afrit af lokaútgáfu síðunnar. 
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með stuttum textabrotum til umfjöllunar um verkefnið og gildi fornleifafræðinnar. Hér að framan 

má sjá samanburð á forsíðu skapalónslíkansins vs. endanlegu útgáfunnar (athugið að 

ljósmyndum var breytt fyrir lokaútgáfuna en uppbygging síðunnar er hin sama). 

4.2.2 Undirsíður vefsíðunnar 

Undirsíður vefsíðunnar eru þrjár, eins og komið hefur fram, og verður hér farið yfir hvað kemur 

fram á tveimur þeirra, þ.e. undir gagnvirka kortinu sem og undir yfirliti eftir staðarheitum. Ekki 

þarf að eyða mörgum orðum í þriðju undirsíðuna, þ.e. þar sem fjallað er um verkefnið sjálft, en 

þar koma fram upplýsingar um tilurð þess, höfund, ásamt því að þar er hægt að nálgast 

greinargerð þessa, vilji notandi vita meira. 

Sé gagnvirka kortið valið má sjá Íslandskort með uppgraftrarstöðum í Borgarfjarðar- og 

Mýrarsýslu merktum inn á kortið með grænum og gulum punktum, ásamt útskýringu á þeim. Þá 

er einnig hægt að sía eftir merkjunum 

sem tiltekin voru í kaflanum hér á 

undan og sjá þá t.d. alla 

uppgraftrarstaði þar sem dýrabein 

fundust, eða alla staði þar sem gripir 

og mannvirki fundust, o.s.frv. Þá er 

einnig í boði að slökkva og kveikja á 

staðarheitum. Sé svo smellt á punkt á 

kortinu opnast upplýsingablaðra með 

heiti uppgraftrarstaðarins og mynd 

(þar sem það er í boði), 

uppgraftrarári, tegund og stöðu 

uppgraftrar auk þess sem 

minjategundirnar sem fundust við 

uppgröftinn eru taldar til (sjá mynd 2). Upphaflega ætlaði höfundur sér einnig að útfæra tímaás 

svo hægt væri að sía uppgraftrarstaði út frá því hversu gamlar minjarnar sem fundust þar eru. Því 

miður reyndist þessi hugmynd of flókin í framkvæmd og var það aðallega vegna þess hversu 
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erfitt var að áætla nákvæmt aldursbil minja á hverjum stað fyrir sig. Slíkur tímaás hefði einnig 

getað gefið villandi upplýsingar þar sem sumir staðir hafa ekki verið grafnir upp í heild sinni og 

því má leiða því líkum að eldri minjar leynist undir því sem hefur verið grafið upp og 

aldursgreint. Þetta hefði orðið ruglingslegt í framsetningu og auðveldlega mistúlkað. Var því 

ákveðið að sleppa þessum möguleika.  

Á hverri upplýsingablöðru er notenda svo boðið að „smella til að skoða nánar“ og er hann 

þá færður yfir á nýja síðu sem birtir nánari upplýsingar um uppgröftinn sem um ræðir (sjá mynd 

3).  Má þar sjá yfirlitsupplýsingar: heiti, uppgraftrarár, uppgraftraraðilar, tegund, stöðu, hvort 

hægt sé að skoða viðkomandi 

uppgraftrarstað á vettvangi ásamt 

GPS-hniti (með útskýringu ef höfundur 

ákvarðaði hnitið sjálfur). Þá er sýnt lítið 

kort með staðsetningu uppgraftrarins, 

en hægt er að þysja inn og út á kortinu. 

Undir þessu er svo umfjöllun um 

uppgraftrarstaðinn, þar sem farið er yfir 

helstu upplýsingar tengdar honum, og 

myndir og/eða teikningar birtar með 

(ásamt skýringum og 

myndaheimildum). Þá eru nánari 

heimildir tilteknar fyrir hvern uppgröft 

og festir við þær hlekkir sem leiða 

notendann á skýrslur eða aðrar 

stafrænar heimildir, sé það í boði. 

Ákveðið var að hafa myndirnar sem 

birtast á þessum síðum „hlaupandi“, þ.e. þær virka eins og glærusýning þar sem myndir skiptast 

sjálfkrafa. Þótti höfundi þessi útfærsla hvetjandi fyrir notendann til að skoða allar myndirnar sem 

fylgja, enda ákveðið að hafa takmarkaðan fjölda mynda með hverjum stað, og sé 

músarbendillinn færður yfir myndirnar þá staðnæmast þær svo hægt er að skoða hverja mynd 
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lengur. Þá er að sjálfsögðu hægt að skipta á milli myndanna handvirkt með því að ýta á örvarnar 

sitt hvorum megin við þær. 

Sé farið inn á undirsíðuna sem ber titilinn  „Yfirlit“ má sjá upplistun á öllum 

uppgraftrarstöðum sem tengdir eru kortinu í stafrófsröð, auk þess sem þeir eru flokkaðir eftir 

sýslum (sjá mynd 4). Þá er litakóðun uppgraftranna einnig birt, þ.e. hvort hann fellur í græna eða 

gula flokkinn, ásamt því að merki minjanna sem fundust eru listuð upp við hvern uppgröft. 

Ákveðið var að festa skemmtileg tákn (e. icon) við merkin til að auka sjónrænt gildi síðunnar. 

Var þetta sérstaklega gert með yngri kynslóðina í huga sem er vön þess háttar myndrænni 

framsetningu. Ýti notandi svo á eitthvert uppgraftrarheitanna er hann færður á sömu undirsíðu, 

sem fylgir þeim uppgreftri, og ef hann hefði smellt á að „skoða nánar“ á upplýsingablöðru 

staðarins á gagnvirka kortinu. Ákveðið var að hafa þessa undirsíðu með til að auðvelda notenda 

að fá heildarsýn yfir alla uppgreftrina í einu.  
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4.2.3 Vefsíðumöguleikar tengdir samfélagsfornleifafræði 

Sé litið til notkunarmöguleika vefsíðunnar seinna meir væri gaman að geta boðið 

almenningi að bæta við upplýsingum sem vantar, eða gætu aukið við núverandi þekkingu 

uppgraftrarstaðanna. Á síðustu árum hefur mikið verið fjallað um hina svokölluðu 

samfélagsfornleifafræði (e. community archaeology) sem skaut upp kollinum í kringum 8. áratug 

síðustu aldar. Um ræðir þá hugmynd að virkja samfélagið og næríbúa menningarminja til að taka 

þátt í hinum ýmsu sviðum varðandi fornleifaverkefni og -rannsóknir, þ.á.m. varðandi 

upplýsinga- og ráðgjöf, eftirlit, túlkun, aðstoð o.s.frv. Forsendur samfélagsfornleifafræðinnar eru 

í raun þær að betur takist til ef fleiri mismunandi sjónarmið og -horn eru notuð við túlkun á 

fortíðinni, t.d. frá einstaklingum sem standa utan fræðigreinarinnar. Þetta þýðir þó ekki að verið 

sé að slá af akademískum og vísindalegum kröfum greinarinnar, heldur varð fornleifafræðingum 

þarna ljóst hversu samofnar menningarminjar eru samfélaginu sem skapaði þær, og hversu mikið 

gildi það hefur að hafa einmitt það samfélag með í ráðum . Samfélagsfornleifafræði hefur t.d. 59

veist afar vel við minjastaði í hættu vegna jarðvegseyðingar og breytts loftslags. Í Skotlandi eru 

miklar strandminjar í hættu vegna landbrots. Fræðimenn þar í landi áttuðu sig á alvarleika 

málsins og sáu fram á að glata minjum í hafið ef ekkert yrði að gert. Á nokkrum stöðum hefur 

því verið brugðið á það ráð á að virkja íbúa nálægt umræddum minjastöðum undir formerkjum 

samfélagsfornleifafræðinnar. Fornleifafræðingurinn Tom Dawson hefur stýrt slíkum verkefnum 

á síðustu árum og fjallaði um tvö þeirra í grein sinni sem kom út árið 2016. Verkefnin tvö 

notfærðu sér mismunandi leiðir við minjavernd sem sýnir hversu fjölbreyttar aðgerðir er hægt að 

fara í með aðstoð almennings. Almennt var áhugasamur almenningur hvattur til að skrá, 

ljósmynda og fylgjast með strandminjum í hættu í Skotlandi, og virðist það hafa gengið svo vel 

að þegar þátttakendur í átakinu sáu með eigin augum eyðilegginguna sem eitt illviðri hafði á 

minjar á ákveðnu svæði var þess krafist að eitthvað yrði að gert, sem leiddi til þess að minjarnar 

voru grafnar upp í sameiningu við nærsamfélagið. Öllum áhugasömum var boðið að taka þátt í 

uppgreftrinum og var áhugi framar vonum. Heilu fjölskyldurnar mættu á vettvang, jafnvel með 

börn, til að taka þátt. Allir fengu kennslu í aðferðafræðinni sem notuð var við uppgröftinn og 

59 Tully, 2007. 
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ávallt voru lærðir fornleifafræðingar á staðnum til aðstoðar og yfirumsjónar. Ekki voru aðeins 

sjálfboðaliðar sem tóku þátt í uppgreftrinum sjálfum heldur laðaði verkefnið að fólk frá hinum 

ýmsu starfssviðum, t.d. loftljósmyndarar o.fl. Sjálfboðaliðarnir tóku einnig þátt í frágangi gripa, 

sýnafleytingu o.s.frv. Dawson segir að verkefnið hafi tekist vel og bendir á að þarna náðist að 

bjarga upplýsingum og minjum sem annars hefðu orðið sjónum að bráð og ekki skilið neitt eftir 

sig. Hitt verkefnið sem Dawson fjallar um snerist um að bjarga strandminjum með því að 

endurbyggja þær. Áhugasamir sjálfboðaliðar tóku þátt í að taka niður steinbyggingu sem var að 

hverfa í hafið, og endurbyggðu hana með sama efniviði á öruggari stað nálægt því þar sem hún 

stóð upphaflega. Verkefnið vakti mikla athygli og trekkti að sér fréttafólk og ferðamenn. 

Samvirkniáhrifin sem verða til við þess háttar verkefni eru dýrmæt og skilar slík samvinna sér 

ekki einungis í aukinni þekkingu þar sem hægt er að rannsaka meira en ella með aðstoð 

nærsamfélagsins, heldur verður einnig vitundarvakning hjá almenningi um málefni og mikilvægi 

fornleifafræðinnar . Í framhaldi af verkefninu er svo samfélagið hvatt til að fylgjast með 60

minjastöðunum og uppfæra stöðu þeirra á vefsíðu SCHARP (Scotland’s Coastal Heritage at Risk 

Project), með því að senda inn myndir eða texta. Auðvitað væri hægt að benda á að þessar 

aðgerðir leiði mögulega til afturfarar varðandi stöðu fornleifafræðinga, sem oft á tíðum sitja 

undir þeim málbúnaði að atvinna þeirra sé áhugamál sem ætti ekki að greiða laun fyrir, en 

verkefni sem þessi, þ.e. þar sem verið er að nýta alla möguleika til að bjarga menningarminjum í 

hættu og þekkingu þeim tengdum, sýna fram á hversu gjöfult slíkt samstarf er. Árangurinn sem 

náðist á fyrstu þremur árum verkefnanna á Skotlandi þar sem almenningur gat fylgst með og 

uppfært upplýsingar á vef SCHARP voru ómetanlegar. Um 1.100 sjálfboðaliðar skiluðu inn 

rúmlega 3.500 ljósmyndum af minjasvæðum, uppfærðu upplýsingar um 1.000 minjastaði og 

bættu við gagnagrunninn um 350 áður óþekktum minjastöðum. Með slíkum verkefnum getur 

nærsamfélagið gegnt hlutverki minjastjórnenda (e. stewardship) og hefur þ.a.l. atbeini (e. 

agency) og eitthvað að segja um ákvarðanatöku varðandi minjavernd . 61

Hægt væri í framtíðinni að útbúa sams konar aðgengi almennings að vefnum sem 

verkefni þetta snýst um. Á vefsíðu SCHARP-verkefnisins  þurfa notendur að búa til sinn eigin 62

60 Dawson, 2016-a. 
61 Dawson, 2016-b. 
62 Sjá http://www.scharp.co.uk/. 
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reikning til að bæta við upplýsingum, og er það gert til að koma í veg fyrir ruslpósta, yrkja (e. 

bot) og innlagnir frá óprúttnum aðilum. Á vefsíðunni er kort með yfirliti yfir minjastaði í hættu 

auk nánari upplýsinga um hvern stað fyrir sig. Sjálfboðaliðar geta svo farið að þessum stöðum, 

skráð breytingar, tekið myndir o.fl., og eru þessar upplýsingar skráðar í þar til gert skjal sem er 

svo sent vefstjórum. Farið er yfir allar viðbætur og upplýsingar áður en þær eru svo birtar á 

vefnum sjálfum. Hægt væri að bjóða upp á þennan möguleika í sambandi við kortayfirlit 

fornleifauppgraftra á Íslandi. Almenningur gæti þá jafnvel tekið myndir af uppgraftrarstöðum, 

bæði þar sem uppgröftur er yfirstandandi og þar sem þeim er lokið. Á sumum stöðum sem 

grafnir voru upp fyrr á tímum voru rústir ekki grafnar í burtu heldur grafið frá þeim og gengið 

svo frá tóftinni þannig að hún sæist á yfirborði . Gaman væri að fá yfirlit yfir þessa staði og geta 63

jafnvel fylgst með þróun þeirra og breytingum í gegnum árin. Slíkar upplýsingar gætu einnig 

gefið til kynna ef minjar væru hættkomnar og gætu þá viðeigandi aðilar, á borð við 

Minjastofnun, gripið inn í með tilheyrandi aðgerðum ef þörf væri á. Jafnvel væri hægt að tengja 

samfélagsforrit á borð við Instagram við síðuna, þannig að fólk gæti tekið myndir og merkt þær 

með ákveðnu myllumerki sem hver staður væri kenndur við. Myndirnar gætu svo birst við 

umfjöllunarsíðu uppgraftrarins. Þannig gæti skapast stemning varðandi það að heimsækja 

minjastaði, ásamt því að vekja umtal og áhuga fólks á slíku. Ljósmyndir teknar á síma eru einnig 

oft tengdar GPS-hniti svo hægt væri að sjá nákvæmlega hvar þær eru teknar og staðsetja þær þá í 

sambandi við fornleifarnar á staðnum, sem án efa væri minjavörðum og opinberum 

eftirlitsaðilum til góðs.  

4.2.4 Kostnaður og framhald 

Hvað verður nú um vefsíðuna? Leiðinlegt væri ef hún skyldi hljóta sömu örlög og margar þeirra 

metnaðarfullu vefsíða og kortasjáa sem fjallað hefur verið um hér að framan. Þær hugmyndir 

sem upp hafa komið, til að viðhalda vefsíðunni, eru m.a. að sækja um styrk til að halda vinnslu 

hennar áfram, bæta við uppgröftrum á landinu öllu og þróa jafnframt notendaviðmót hennar. 

Önnur hugmynd sem upp hefur komið er að gefa Minjastofnun síðuna. Þar eru faglærðir 

einstaklingar við störf sem gætu án efa tekið við boltanum. Jafnframt má benda á að samkvæmt 

63 Sjá t.d. Sigurður Vigfússon, 1885. 
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samræðum við starfsmann Minjastofnunar hefur sams konar hugmynd, þ.e. að birta upplýsingar 

um fornleifauppgreftri, verið á þeirra borði í nokkurn tíma, og vonandi verður hafist handa við þá 

vinnu sem fyrst . Vefsíða höfundar gæti því mögulega veitt innblástur og hugmyndir fyrir þróun 64

þeirrar viðbótar við Minjavefsjá Minjastofnunar. 

Höfundur hefur skráð lén síðunnar, www.fornleifauppgroftur.is, hjá ISNIC - Internet á 

Íslandi hf., og greitt árgjald fyrir það upp á 5.980 kr. Lénið verður því virkt til 5. september 2021. 

Hýsing síðunnar er í höndum höfundar, en til samræmis má benda á að íslensk hýsingarþjónusta 

hjá vefhýsingaraðilanum 1984, kostar um 3.500 kr. fyrsta árið og um 10.000 kr. hvert ár eftir það

. Upphaflega ætlaði höfundur að tryggja að vefsíðan myndi lifa næstu 10 árin og greiða fyrir 65

það úr eigin vasa. Kostnaðurinn við að greiða fyrir lén og vefhýsingu hefði því verið rúmlega 

150.000 kr. á því tímabili, og þótti sá kostnaður því miður of hár til að af yrði. Heilt ár gefst þó 

til að ákveða hvert framhald síðunnar verður, þ.e. hvort höfundur heldur vinnslu hennar áfram 

eða færir öðrum aðilum hana að gjöf. 

5 Prófun vefsíðu og kortasjár 

Til að sannreyna ágæti vefsins og notagildi hans var ákveðið að fá nokkra einstaklinga úr 

markhóp hennar, þ.e. ófaglærða einstaklinga á ýmsum aldri, til að prófa vefsíðuna og viðmót 

hennar. Þannig mætti sannreyna nytsemi hennar og hvort markmiðinu hefði verið náð um að 

útbúa fræðandi, skemmtilegan og kvikan miðlunarvef. Þeir sem prófuðu vefinn voru jafnframt 

beðnir um að svara spurningum sem höfundur útbjó og verða svör þeirra birt hér fyrir neðan, en 

bæði aðilar tengdir höfundi, sem og ótengdir, voru fengnir til að prófa vefinn. Um ræðir móður 

höfundar, tengdamóður og mág, auk vinkonu sem er grunnskólakennari í Vesturbæjarskóla, 

ásamt nokkrum nemendum úr skólanum (ótengdir höfundi). Svör þeirra má sjá hér fyrir neðan. 

 

● Magnea Jóhannsdóttir, 62 ára, námsráðgjafi og kennari við Breiðagerðisskóla . 66

Hver var notendaupplifun þín af vefsíðunni? „Einföld og aðgengileg og leiddi mig vel 
áfram í upplýsingaleit.“ 

64 Oddgeir Isaksen munnleg heimild, 26. ágúst 2020. 
65 1984 ehf., e.d. 
66 Magnea Jóhannsdóttir munnleg heimild 7. september 2020. 
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Hvað fannst þér jákvætt? „Falleg, vekur áhuga.“ 
Hvað finnst þér mega bæta? „Væri gott að fá einfaldar upplýsingar um hvernig 

fornleifauppgröftur fer fram – Hvað er fornleifauppgröftur og hafa fleiri myndir.“ 
Annað sem þú vilt koma á framfæri? „-“ 
 

● Elísabet Dungal, 56 ára, heimavinnandi húsmóðir og fyrrum atvinnurekandi . 67

Hver var notendaupplifun þín af vefsíðunni? „Upplifun mín er að þarna er eitthvað 
alveg nýtt, gaman að sjá og tækifæri til að vinna með ferðaþjónustunni.“ 

Hvað fannst þér jákvætt? „Framsetning efnis mjög góð og auðvelt að "brása" (sic) um 
síðuna.“ 

Hvað finnst þér mega bæta? „-“ 
Annað sem þú vilt koma á framfæri? „Væri gaman að bjóða upp á enskar þýðingar.“ 
 

● Kristófer Karlsson, 21 árs, leiðbeinandi á leikskóla . 68

Hver var notendaupplifun þín af vefsíðunni? „Frábær upplifun fyrir mig þar sem ég 
hef persónulega mikinn áhuga á fornleifafræði.“ 

Hvað fannst þér jákvætt? „Þessi síða gerir mér kleift að sjá það sem fornleifafræðingar 
á Íslandi eru búnir að skoða á einfaldan en á sama tíma nákvæman hátt með góðum 
útskýringum.“ 

Hvað finnst þér mega bæta? „Ekkert hingað til.“ 
Annað sem þú vilt koma á framfæri? „-“ 

 

● Inga Kristín Skúladóttir, 33 ára, kennari við Vesturbæjarskóla . 69

Hver var notendaupplifun þín af vefsíðunni? „Heimasíðan er skipulega uppsett og 
leiðir notandann áfram. Hún er myndræn og gagnvirki þátturinn afskaplega þægilegur, þ.e. 
auðvelt að fletta gegnum áhugaverðar upplýsingar og myndir. Góður vefur til að bæði afla 
upplýsinga með markvissum hætti og að grúska sér til gamans. Ég get ímyndað mér að vefurinn 
myndi henta vel í kennslu nemenda á miðstigi og efsta stigi grunnskóla.“ 

Hvað fannst þér jákvætt? „Hæfilegt magn upplýsinga og auðvelt að finna heimildir til 
að kafa dýpra í efnið. Það er algengt að síður af þessu tagi séu þungar í vöfum en svo er ekki í 
þessu tilviki heldur er hún notendavæn og skýr. Frábært að hafa gagnvirkt kort til að fá yfirsýn 
yfir uppgreftina.“ 

Hvað finnst þér mega bæta? „Gott væri að geta spilað upptökur af textunum, fyrir fólk 
sem á erfitt með lestur.“ 

67 Elísabet Dungal munnleg heimild 7. september 2020. 
68 Kristófer Karlsson munnleg heimild 7. september 2020. 
69 Inga Kristín Skúladóttir munnleg heimild 7. september 2020 (ath. að Inga Kristín kom svörum nemenda 
úr Vesturbæjarskóla einnig áleiðis til höfundar). 
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Annað sem þú vilt koma á framfæri? „-“ 
 

● Nemandi 1 í Vesturbæjarskóla, 12 ára . 70

Hver var notendaupplifun þín af vefsíðunni? „Það var gaman að skoða hana og greið 
leið að öllu.“ 

Hvað fannst þér jákvætt? „Það var hægt að nálgast flestar upplýsingar og hún var mjög 
vel gerð.“ 

Hvað finnst þér mega bæta? „Það væri gott ef það væru ekki örvar á myndum sem væru 
ekki fleiri en ein.“ 

Annað sem þú vilt koma á framfæri? „Takk fyrir að gera þessa sýðu (sic). Ég hef 
áhuga á fornleifum og þannig, þannig að mér fannst mjög gaman að skoða hana.“ 
 

● Nemandi 2 í Vesturbæjarskóla, 12 ára . 71

Hver var notendaupplifun þín af vefsíðunni? „Gaman og létt að læra á síðuna.“ 
Hvað fannst þér jákvætt? „Gaman að læra um staði á Íslandi og hvar er hægt að finna.“ 
Hvað finnst þér mega bæta? „Úskýra betur hvað flókin orð þíða (sic).“ 
Annað sem þú vilt koma á framfæri? „-“ 

6 Lokaorð 

Óþrjótandi möguleikar eru annars vegar þegar kemur að framsetningu og miðlun gagna á 

stafrænan hátt yfir veraldarvefinn. Notendur eru því aðeins einum músarsmelli frá aðgengi að 

upplýsingum og gögnum sem þeir hefðu mögulega ekki annars, eða í það minnsta þurft að hafa 

mikið fyrir. Einnig má ná til mun stærri hóps, með miðlun á stafrænu formi, heldur en ýmissi 

annarri útgáfu, svo sem prenti. Þá má benda á að kortasjár, á borð við þá sem hægt er að skoða á 

vef verkefnisins, verða sífellt vinsælli til miðlunar gagna þar sem safna má saman fjölda 

mismunandi rannsóknarupplýsinga og birta á einum stað. Voru þessir þættir kveikjan að 

verkefninu sem hér hefur verið fjallað um. 

Vel hefur tekist til með útkomuna og notagildi vefsíðunnar ef marka má umsagnir þeirra 

sem hana prófuðu, en allir voru þeir ófaglærðir og óreyndir innan fornleifafræðinnar, auk þess 

sem breitt aldursbil var á viðkomandi notendum. Útkoman verður því að teljast jákvæð enda 

70 Sjá neðanmálsgrein 66. 
71 Sjá neðanmálsgrein 66. 
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féllu allir þeir sem prófuðu síðuna undir þann markhóp sem stílað var inn á með uppbyggingu 

hennar og því gagnavali sem birt var. Jafnframt er það von höfundar að áframhaldandi vinna við 

vefsíðuna, hvort sem það verður í höndum höfundar eða stofnunar á borð við Minjastofnun, leiði 

til vitundarvakningar og áhuga um málefni fornleifafræðinnar meðal almennings. Þá mætti 

jafnvel þróa síðuna áfram og nýta hana við ferðamennsku hér á landi, eða virkja almenning til að 

taka þátt í verkefninu. Þar sem Ísland er lítið land, með ríka sögu og hefðir fyrir skrásetningu og 

öflunar gagna um menningarminjar, erum við í góðri stöðu til að útbúa samræmdan gagnagrunn 

fyrir landið allt sem mætti miðla úr. Erlendis getur slíkt reynst enn flóknara vegna lengri búsetu 

manna í landinu og þ.a.l. mun meira misræmis milli rannsóknargagna og -áherslna. Erfiðara 

getur því verið að fá heildarsýn yfir efnið auk þess sem samanburður milli staða verður 

strembnari. Við verðum því að teljast heppinn hvað þetta varðar hér á landi, og spennandi verður 

að sjá hvort, og hvaða, möguleikar verði nýttir á þessu sviði í nánustu framtíð. 

  

41 



7 Heimildaskrá 

1984 ehf. (e.d.). Vörur & verðskrá. Sótt 6. september 2020 af  
https://www.1984.is/product/pricelist/. 

 
Agnes Stefánsdóttir og Ásta Hermannsdóttir. (2018). Eftirlit með lagningu ljósleiðara í  

Bæjarsveit, Borgarbyggð. Í A. Stefánsdóttir og Á. Hermannsdóttir (ritstjórar), Yfirlit yfir 
fornleifarannsóknir: 2016 (bls. 29 - 30). Reykjavík: Minjastofnun Íslands. 

 
Archaeologia Islandica: Tímarit Fornleifastofnunar Íslands (1). (1998). Reykjavík: 

Fornleifastofnun Íslands. 
 
Archaeological Institute of America. (e.d.). Uncovering Troy. Sótt 6. ágúst 2020 af  

https://www.archaeology.org/travel/interactivemap-troy/. 
 
Archaeology Data Service. (e.d.). Research projects. Sótt 24. ágúst 2020 af  

https://archaeologydataservice.ac.uk/research/projects.xhtml. 
 
ARENA. (e.d.). Archaeological Records of Europe - Networked Access. Sótt 5. ágúst 2020 af 

http://ads.ahds.ac.uk/arena/archindex.cfm. 
 

ARIADNE. (e.d.). ARIADNE. Sótt 5. ágúst 2020 af http://ariadne-portal.dcu.gr/about. 
 
Árbók hins íslenzka fornleifafélags: 1880 og 1881. (1881). Reykjavík: Prentun 

Ísafoldarprentsmiðju. 
 
Barbara Guðnadóttir og Oscar Aldred. (2004). Miðlun menningarsögulegra upplýsinga: 

Lokaskýrsla. (FS229-9925). Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands. 
 

Birna Lárusdóttir. (2011). Mannvist: Sýnisbók íslenskra fornleifa. Reykjavík: Opna. 
 

Brynjúlfur Jónsson. (1907). Fornleifafundir. Í Árbók Hinz íslenzka fornleifafélags: 1906 (bls. 28 
-30). Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja. 
 

 
 
 

42 



Dawson, Tom. (2016-a). Community Rescue: Saving sites from the sea. Online Journal in 
Public Archaeology, 2, 5 - 42. Sótt 31. ágúst 2020 af 
http://revistas.jasarqueologia.es/index.php/APJournal/article/view/78/80. 
 

Dawson, Tom. (2016-b). With a World of Heritage So Rich: Lessons from Across the Globe for  
U.S. Historic Preservation in its Second 50 Years. Washington: US/ICOMOS. Sótt 1. 
september 2020 af https://usicomos.org/wp-content/uploads/2019/11/Dawson.pdf. 
 

EAMENA. (e.d.). Database. Sótt 6. ágúst 2020 af 
http://eamena.arch.ox.ac.uk/resources/database-2/. 

 
Fentress, E., Aspöck, E., Fernie, H. og Wright, H. (2016). Report on Archiving initiatives for 

Archaeological Sites in Europe. Sótt 24. ágúst 2020 af 
http://legacy.ariadne-infrastructure.eu/wp-content/uploads/2019/01/Archiving_Initiatives 
_for_Archaeological_Sites_in_Europe_20160725.pdf. 

 
Guðrún Alda Gísladóttir. (2006). Fornleifakönnun að Útskálum. (FS303-06092). Reykjavík: 

Fornleifastofnun Íslands. 
 

Guðmundur Ólafsson. (2004). Rannsóknir og rannsóknarskýrslur fornleifadeildar og  
Þjóðminjasafns 1974 - 2004. Uppfærsla 2004. (Vinnuskýrslur 2004:1). Reykjavík:  
 Þjóðminjasafn Íslands. 
 

Guðmundur Ólafsson og Steinunn Kristjánsdóttir (ritstjórar). (2009). Endurfundir: 
Fornleifarannsóknir styrktar af Kristnihátíðarsjóði 2001 - 2005. Reykjavík: 
Þjóðminjasafn Íslands. 
 

Internet Archive. (e.d.). About the Internet Archive, sótt 19. ágúst 2020 af 
https://archive.org/about/. 
 

Kristján Eldjárn. (2016). Í Adolf Friðriksson (ritstjóri) Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi  
(3. útgáfa). Reykjavík: Mál og menning. 

 
Law, M. og Morgan, C. (2014). The Archaeology of Digital Abandonment: Online Sustainability 

and Archaeological Sites. Present Pasts, 6(1): 2, 1 - 9. 
 

Lucas, G., Orri Vésteinsson, Kristborg Þórsdóttir og Ragnheiður Gló Gylfadóttir. (2011). Upp á 
yfirborðið: Nýjar rannsóknir í íslenskri fornleifafræði. Reyjavík: Fornleifastofnun 
Íslands. 

43 



 
Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 
 
Margrét Valmundsdóttir. (2011). Fornleifar í Hjaltadal: Miðlun fornleifa með notkun kortasjár.

Meistararitgerð: Háskóli Íslands, Sagnfræði- og heimspekideild. 
 
Minjastofnun Íslands. (e.d.-a). Um okkur. Sótt 5. ágúst 2020 af 

http://www.minjastofnun.is/um-stofnunina/. 
 

Minjastofnun Íslands. (e.d.-b). Minjavefsjá. Sótt 5. ágúst 2020 af 
http://www.minjastofnun.is/gagnasafn-/kortavefsja/. 
 

Minjastofnun Íslands. (e.d.-c). Fornleifauppgreftir. Sótt 7. ágúst 2020 af 
http://www.minjastofnun.is/minjar/fornleifauppgreftir/ . 
 

MOLA. (2015). Archaeology of Greater London online map. Sótt 6. ágúst 2020 af  
https://www.mola.org.uk/archaeology-greater-london-online-map. 
 

Ólafía: Rit Fornleifafræðingafélags Íslands (1). (2006). Reykjavík: Fornleifafræðingafélag 
Íslands. 
 

Reglur um veitingu leyfa til fornleifarannsókna sem hafa jarðrask í för með sér nr. 621/2019. 
 
Reykjavík. (e.d.-a). Borgarvefsjá. Sótt 6. ágúst 2020 af 

https://reykjavik.is/thjonusta/borgarvefsja. 
 
Reykjavík. (e.d.-b). Borgarvefsjá. Sótt 6. ágúst 2020 af 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/#. 
 

Richards-Rissetto, H og Landau, K. (2019). Digitally-Mediated Practices of Geospatial  
Archaeological Data: Transformation, Integration, & Interpretation. Journal of Computer  
Applications in Archaeology, 2(1), 120 - 135. 
 

Sigurður Vigfússon. (1881). Rannsókn á blóthúsinu að Þyrli og fleira í Hvalfirði og um 
Kjalarnes. Í Árbók Hinz íslenzka fornleifafélags: 1880 - 1881 (bls. 65 - 78). Reykjavík: 
Ísafoldarprentsmiðja. 
 

 
 

44 



Sigurður Vigfússon. (1885). Rannsókn í Borgarfirði 1884: Hoftóttin á Lundi í Syðra-Reykjadal. Í 
Árbók Hinz íslenzka fornleifafélags: 1884 - 1885 (bls. 97-103). Reykjavík:  
Ísafoldarprentsmiðja. 
 

Smith, Kevin P. (2009). Fuel Economy in Early Modern Iceland: Stress and Opportunity During  
a Period of Climatic Uncertainty at Skógarnes, Iceland. Sótt 31. ágúst 2020 af 
https://www.academia.edu/1661044/Fuel_Economy_in_Early_Modern_Iceland_Stress_a  
nd_Opportunity_During_a_Period_of_Climatic_Uncertainty_at_Sk%C3%B3garnes_Icel 
and. 

 
Tully, Gemma. (2007). Community archaeology: general methods and standards of practice. 

Public Archaeology, 6(3), 155 - 187. 
 

Voionmaa, Jouko. (1943). Lundur, Borgarfjarðarsýsla. Í Forntida gårdar i Island: Nordiska 
arkeologiska undersökningen i Island 1939 (bls. 171 - 190). Kaupmannahöfn: Ejnar 
Munksgaard. 

 
Þjóðminjasafn Íslands. (e.d.). Skýrslur Þjóðminjasafnsins. Sótt 7. ágúst 2020 af 

https://www.thjodminjasafn.is/stofnunin/utgafa/skyrslur/ .  
 

Wright, Holly og Richards, Julian D. (2018). Reflections on Collaborative Archaeology and  
Large-Scale Online Research Infrastructures. Journal of Field Archaeology, 43, 60 - 67. 
 

Zerbini, Andrea. (2018). Developing a Heritage Database for the Middle East and North Africa. 
Journal of Field Archaeology, 43, 9 - 18. 

 

45 


