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Inngangur 

 

Að miðla fornleifum getur verið vandasamt verk. Fræðigreinin byggir á vísindalegum 

aðferðum sem erfitt getur verið fyrir almenning að henda reiður á. Fornminjar eru hins vegar 

eign þjóðarinnar og því er það nánast skylda fornleifafræðinga að miðla upplýsingum um störf 

sín áfram til almennings. Miðlun í fornleifafræði á sér vissulega stað á Íslandi, með notkun 

mismunandi miðlunarleiða og á ólíkum vettvangi. Upplýsingarnar er oftar en ekki þó erfitt að 

nálgast, sérstaklega þegar um er að ræða sérhæfðar skýrslur og rit sem aðeins koma út í 

takmörkuðu upplagi. Fornleifafræðin á að vera opin og aðgengileg fyrir almenning svo fólk 

hafi val um hvort það vilji fræðast frekar um hana.  

 Þetta álit hefur verið mér hugleikið frá því ég hóf nám í hagnýtri menningarmiðlun og 

því kom aldrei neitt annað til greina en að lokaverkefni mitt í náminu tengdist miðlun á 

fornleifum. Sumarið 2010 fékk ég tækifæri til að vinna á Hólum í Hjaltadal við gerð 

landfræðilegs gagnagrunns þar sem tekin voru saman gögn um byggð í Skagafirði. 

Undirstaðan í gagnagrunninum var skrá yfir alla bæina og hugmyndin var sú að þróa gagna-

grunninn um sumarið þannig að hægt væri að bæta við upplýsingum eftir því sem þær bættust 

við. Í lok sumarsins kom upp sú hugmynd að gera gagnagrunninn aðgengilegan á einhvern 

hátt og þar með var lokaverkefni mitt ákveðið. Fljótlega var ákveðið að heppilegast væri að 

gera gögnin aðgengileg í gegnum kortasjá á netinu því þannig væri hægt að sameina 

landfræðileg gögn (hnit) með rituðum upplýsingum.  

 Þessi greinargerð er unnin samhliða vinnu við gerð kortasjár sem birtist á vefsvæði 

Hólarannsóknarinnar, www.holar.is/holarannsoknin. Í kortasjánni er upplýsingum um bæi í 

Hjaltadal miðlað í gegnum kort en á kortinu er að finna staðsetningar bæja í Hjaltadal og bak 

við þá eru ákveðnar upplýsingar. Kortasjáin mun a.m.k. fyrst um sinn vera á vef 

Hólarannsóknarinnar en eftir því sem umfang hennar verður meira væri e.t.v. heppilegra að 

hún fengi sína eigin slóð. Það er vonandi að áframhaldandi vinna geti farið fram þar sem 

mikið magn gagna er til staðar sem ekki hefur verið miðlað á vefnum.  

Í greinargerðinni verður farið yfir hvers konar miðlun fer fram í fornleifafræði og er þá 

sviðsljósinu einkum beint að Íslandi í því samhengi. Nánar verður farið í notkun vefsins við 

miðlunina og litið á nokkra vefi sem notast við kortasjá við miðlun fornleifa. Að lokum 

verður sagt frá gerð kortasjárinnar fyrir Hjaltadalinn, farið yfir uppsetningu hennar og þau 

gögn sem þar er að finna.   
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Miðlun í fornleifafræði 

1.1 Hvers vegna þarf að miðla fornleifum? 

Almennt má segja að fornleifafræði sé fræðigrein sem almenningur hefur áhuga á. Fólk er 

forvitið um uppruna sinn, hvenær landið byggðist, hvaða minjar megi finna í jörðu o.s.frv. 

Sést þetta t.d. á því að á flestum stöðum þar sem fornleifafræðingar grúfa sig niður á hnjánum 

með múrskeið í hönd og grafa má jafnan búast við forvitnum gestum sem vilja fræðast og fá 

svör við spurningum sínum. Fornleifafræðingar eru almennt séð meðvitaðir um þennan áhuga 

almennings og reyna eftir fremsta megni að svara spurningum forvitinna og miðla af þekkingu 

sinni. Fornleifarannsóknir eru alfarið í höndum þeirra sem hafa menntun í fornleifafræði og 

má segja umfjöllun um hana fari að mestu fram í gegnum fjölmiðla. Almenningur getur svo 

aflað sér frekari vitneskju, t.d. með því að heimsækja söfn, skoða fornleifauppgrefti eða lesa 

sér til um efnið. Í árdaga fornleifafræðinnar var aðkoma almennings hins vegar mun meiri þar 

sem fólk tók þá beinan þátt í uppgröftum, rannsóknirnar voru sem sagt mun opnari.  

Hugtakið opin fornleifafræði (e. public archaeology) var almennt ekki notað fyrr en í 

kringum árið 1972. Þá var merking þess helst bundin við starfsemi minjavörslunnar og 

aðkomu hennar að framkvæmdatengdum fornleifarannsóknum. Í slíkum rannsóknum þurfti 

oft að treysta á aðstoð frá almenningi, bæði við störf tengd rannsókninni, svo sem uppgröft, en 

einnig var mikilvægt að hafa stuðning frá almenningi gagnvart stjórnvöldum. Ef minjavarslan 

gat sýnt fram á að almenningur væri hliðhollur fornminjum gat hún þar með sýnt fram á að 

mikilvægt væri að vernda minjastaði. Rannsóknir sem framkvæmdar voru af fræðastofnunum 

og höfðu innanborðs sérfræðinga á sviðinu þurftu hins vegar ekki að stóla eins mikið á 

aðkomu almennings því tryggt var að fullnægjandi rannsókn færi fram. Almenningur átti því í 

vissum tilfellum greiðan aðgang að fornleifafræði á þessum tíma. Eftir því sem tíminn leið og 

fornleifafræðin varð að meiri fræðigrein minnkaði hins vegar bein þátttaka almennings í 

rannsóknunum. Sú breyting fólst í því að fornleifafræðingar störfuðu fyrir hönd almennings 

við að rannsaka fornleifarnar í stað þess að almenningur kæmi beint að starfinu.
1
 Rétt er að 

taka fram að þróun hugtaksins opin fornleifafræði sem farið hefur verið yfir hér að framan á 

einkum við í Bandaríkjunum og Bretlandi. Notkun hugtaksins er ekki algeng hér á landi svo 

að höfundi sé kunnugt um en víst er að fornleifafræðingar eru þó meðvitaðir um það að þær 

fornleifar sem þeir rannsaka eru vissulega í eigu almennings og því á almenningur rétt á því 

að fræðast um þær.  

                                                      
1
 Merriman, Nick, „Introduction. Diversity and dissonance in public archaeology“, bls. 3. 
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 Fræðsla er þó ekki eina ástæðan fyrir því að fornleifafræðingar vilja að almenningur 

kynni sér fornminjar. Cornelius Holtorf setti í grein frá árinu 2007 fram þrjú líkön sem 

tengjast því sambandi sem er á milli fornleifafræðinnar og samfélagsins. 

 

 Menntalíkanið, sem felur í sér að afla sér þekkingar hjá fræðimanni og miðla þeirri 

þekkingu síðan áfram 

 Almenningslíkanið, sem sækist eftir því að bæta álit almennings á fornleifafræði til 

þess að greinin geti starfað áfram og hafi stuðning almennings 

 Lýðræðislíkanið, sem leggur áherslu á vísindalega ábyrgð og sjálfbæra þróun og 

byggist á þátttöku hins almenna leikmanns 

 

Í líkönunum má greina þá stefnu að fræðimenn skuli fræða og miðla upplýsingum til 

almennings en einnig að almenningur leitist eftir fræðslu. Samkvæmt Holtorf eru öll líkönin 

þrjú við lýði í fornleifafræði í dag en það sé misjafnt eftir rannsóknum hvaða líkan er í notkun 

hverju sinni. Holtorf telur nauðsynlegt að rannsakendur velji saman þau líkön sem best henti 

fyrir hverja fornleifarannsókn því þannig náist best samspil á milli þess hvað almenningur vill 

og þess sem fræðimaðurinn vill. Aðalatriðið sé að ræða saman um þessi líkön, aðferðafræði 

og framkvæmd þeirra og hvernig sé þá hægt að þróa betri leiðir fyrir fornleifafræðinga til að 

hafa samskipti við almenning.
2
 Hvort sem fræðimenn hafa tíma eða ekki til að eiga samskipti 

við almenning er það eiginlega skylda fræðigreinarinnar í heild að gera það. Eftir því sem 

menntuðum fornleifafræðingum hefur fjölgað í greininni er meiri áhersla  lögð á vísindalegar 

rannsóknir, magn gagna er orðið mun meira og sérhæfingin meiri. Með þessari þróun hefur 

bilið á milli fornleifafræðinga og almennings e.t.v. breikkað þar sem fornleifafræðingar 

einblína ekki eins mikið á það sem almenningur hefur áhuga á. Stórir gagnabankar af tölum 

og lýsingum falla ekki í kramið hjá almenningi. Hann vill miklu frekar heyra um túlkun eða 

hugmyndir fornleifafræðinga um hvernig mannlífið var áður fyrr, búsetuhætti í þeim 

byggingum sem verið er að rannsaka, hvernig umhverfið var nýtt o.s.frv.  

 Fornleifafræðingar eiga samt sem áður ekki að setja sig á háan hest og halda að þeir 

geti svarað öllum spurningum sem koma frá almenningi, að þeir séu alvitrir um fyrri tíma. Það 

viðhorf er ekki líklegt til að afla fornleifafræðingum vinsælda meðal almennings. 

Fornleifafræðingar ættu miklu frekar að miðla upplýsingum til fólks vegna þess að þeir vilja 

það, til þess að almenningur öðlist frekari skilning á störfum þeirra. Fornleifafræðingar ættu 

                                                      
2
 Holtorf, Cornelius, „Can you hear me at the back? Archaeology, communication and society“, bls. 150. 
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einnig að geta séð hag sinn í að miðla upplýsingum til almennings. Ef fornleifafræðingar, sem 

og aðrir fræðimenn, eiga meiri samskipti við almenning munu fleiri skilja hvað 

fræðimennirnir gera og þar af leiðandi sýna þeim meiri stuðning. Hægt er að segja að þetta 

viðhorf sé þó nokkuð miðað út frá fræðimanninum, þ.e. hann ætlast til að almenningur sýni 

honum skilning og fái frið til að vinna sína vinnu. Þessu þarf þó ekki að taka sem svo. Ef 

almenningur hefur skilning á störfum fornleifafræðinga og sýnir þeim stuðning fjölgar e.t.v. 

rannsóknum og þar með hagnast allir í stöðunni, þ.e. fleiri rannsóknir eru framkvæmdar og 

almenningur fær aðgang að frekari upplýsingum. Út frá sjónarmiði almennings má hins vegar 

segja að það sé hlutverk fræðimanna að upplýsa um sín fræði svo að fólk sé t.a.m. fróðara, 

taki meðvitaðri ákvarðanir og hafi val um menningartengda afþreyingu.
3
 Annað viðhorf sem 

tengist samskiptum þessara tveggja hópa er það að í langflestum tilfellum er það almenningur 

sem borgar fyrir fornleifarannsóknir. Greinin þarfnast fjármagns og þeir eru oft teknir úr 

opinberum sjóðum til að skipuleggja, rannsaka og varðveita fornleifar - því ætti almenningur 

að geta fengið eitthvað í staðinn.
4
 Í mörgum tilfellum vantar upp á það því eina útkoman úr 

rannsóknum eru í mörgum tilfellum skýrslur skrifaðar á fræðilegu máli sem hinn almenni 

lesandi ræður ekki við.  

Afleiðingar af því að miðla ekki upplýsingum til almennings eru m.a. þær að fólk 

skilur ekki í hverju starf fornleifafræðinga felst. Devon Mihesuah sagði í grein sinni frá 1996 

að eini munurinn á grafarræningjum og fornleifafræðingum væri tímamunurinn, sólarvörnin, 

litlir burstar og hirðusemin eftir að þeir yfirgæfu staðinn.
5
 Þetta er að sjálfsögðu ekki æskilegt 

viðhorf gagnvart störfum fornleifafræðinga. Það er því nokkuð augljóst að nauðsynlegt er að 

einhvers konar samskipti eigi sér stað á milli fornleifafræðinga og almennings til þess að þess 

konar viðhorf verði ekki ríkjandi gagnvart störfum fornleifafræðinga. Áhrifarík miðlun 

fornleifa til almennings ætti að vera eftirsóknarverð í augum fornleifafræðinga því það er 

nokkuð ljóst að báðir hópar njóta góðs af því.  

1.2 Ólíkar leiðir við miðlun 

Líkt og í öðrum fræðigreinum getur miðlun innan fornleifafræðinnar verið margvísleg og 

mismunandi eftir því til hvaða hópa verið er að miðla efni. Miðlunin byggist samt í 

höfuðatriðum á sama þætti: aðili með þekkingu á viðfangsefninu miðlar upplýsingum með 

                                                      
3
 Merriman, Nick, „Introduction. Diversity and dissonance in public archaeology“, bls. 5-7. 

4
 Betty, Peter Kemmis, „Commissioning knowledge or making archaeology for books“, bls. 58. 

5
 Miheshua, Devon A., „American Indians, Anthropologists, Pothunters, and Repatriation: Ethical, Religious, 

and Political Differences“, bls. 233. 
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notkun einhvers konar miðils. Þekkingunni er í flestum tilfellum miðlað með því að nota 

tungumál, eða orð, en svo er misjafnt á hvaða formi orðin eru sett fram. Í mörgum tilfellum 

fer miðlunin fram á prenti, oftast sem bók eða grein í tímariti. Ekki má gleyma því að 

auðveldasta leiðin til að miðla er þó e.t.v. talað mál því það er algjörlega óháð ýmsum 

tæknivandamálum sem fylgt geta prenti.
6
 Það form sem miðlunin fer fram á fer þó oft eftir því 

hver viðtakandinn er. Hér verður farið yfir nokkrar mismunandi leiðir við miðlun fornleifa og 

reynt að greina hverjir eru helstu kostir og gallar hverrar miðlunarleiðar og hverjir eru helstu 

viðtakendur.  

1.2.1 Skýrslur og greinar 

Skýrslur og greinar í tímaritum eru líklegast það form sem fornleifafræðingar nota 

hvað mest til að miðla upplýsingum til annarra fornleifafræðinga. Þær eru þó oftar en ekki á 

fræðamáli sem inniheldur mikið af hugtökum og orðum sem aðeins reyndir lesendur skilja. Sú 

leið er því e.t.v. ekki sú besta til að miðla upplýsingum til almennings eða þeirra sem hafa 

minni þekkingu í greininni. Ber þó ekki að skilja framangreint sem svo að hinn almenni 

lesandi geti alls ekki lesið skýrslur og tengt efni sem fornleifafræðingar skrifa. 

Fornleifafræðingar þurfa þó að hafa í huga fyrir hverja þeir eru að skrifa og haga skrifum 

sínum svo að lesandinn öðlist skilning á efninu. Þegar verið er að skrifa texta sem ætlaður er 

fyrir þá sem hafa litla þekkingu á fornleifafræðilegum hugtökum er því mikilvægt að hafa 

ýmis atriði í huga. Peter Kemmis Betty setti í grein sinni „Commissioning knowledge or 

making archaeology for books“ fram stuttan lista sem gott er að miða við. Segir hann að 

notendavænn texti megi ekki vera of langur, skipulag og skrift verði að vera skýr; þ.m.t. að 

hafa ekki of mikið af tæknimáli, sleppa neðanmálsgreinum og tilvitnunum og að lokum sé 

skynsamlegt að hafa mikið af skýringarmyndum.
7
 Þessar leiðbeiningar ættu þó ekki einungis 

að eiga við þegar skrifaður er texti fyrir almenning því að fornleifafræðingar ættu að sjá hag 

sinn í því að gefa út vel skrifaðar skýrslur fyrir aðra fornleifafræðinga. Leiðbeiningar Betty 

eiga ekki heldur einungis við þegar skrifuð er heil bók eða skýrsla. Þær gilda líka um texta 

sem finna má á t.d. sýningum, á skiltum við fornleifauppgröft, netinu eða á öðrum vettvangi 

þar sem fornleifum er miðlað með hjálp texta.  

                                                      
6
 Harding, Anthony, „Communication in archaeology“, bls. 120. 

7
 Betty, Peter Kemmis, „Commissioning knowledge or making archaeology for books“, bls. 61. 



 

8 

 

1.2.2 Fornleifauppgröftur 

Sá vettvangur þar sem almenningur getur helst fengið fræðslu beint frá fornleifafræðingum er 

líklegast á uppgraftarsvæði þar sem fornleifafræðingar eru við störf. Höfundur telur að 

fornleifafræðingar séu upp til hópa viljugir að svara spurningum áhugasamra og fara með þá í 

stutta leiðsögn um uppgraftarsvæðið. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að ofhlaða ekki 

frásögnina með flóknum fræðilegum hugtökum sem almenningur hefur ekki skilning á.  

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað hvað varðar kynningu á fornleifauppgröftum. Áður 

fyrr var almenningi einfaldlega sagt hvað hann ætti að sjá; hann var leiddur í sannleikann. Í 

dag er frekar reynt að lýsa uppgraftarsvæðinu fyrir fólki og það hvatt til þess að hafa sína 

eigin skoðun á því sem fyrir augu ber. Enn fremur er útskýrt í hverju starf fornleifafræðinga 

felst og hvers vegna starf þeirra er mikilvægt.
8
 Einnig er hægt að fara aðrar leiðir til að kynna 

fornleifauppgröft fyrir almenningi. Sjónræn kynning getur t.a.m. verið góður kostur þar sem 

oft er auðveldara að lýsa einhverju ákveðnu með mynd heldur en að lýsa því með orðum, 

hvort sem það er í töluðum orðum eða rituðu máli. Algengustu leiðir fyrir sjónræna kynningu 

eru líklegast upplýsingaskilti, ljósmyndir og kort. 

Nátengt leiðsögn og fræðslu á svæði þar sem fornleifauppgröftur fer fram er heimsókn 

á staði þar sem endurgerð hefur átt sér stað. Í flestum tilfellum byggist endurgerðin á 

fornleifarannsóknum á nálægum stað og eiga þær að sýna hvernig byggingar og umhverfi 

gætu hafa litið út á fyrri tímum. Þetta er ágætis leið til að sýna almenningi hvernig umhorfs 

var áður fyrr. Hér verður þó að athuga að endurgerð er ávallt afsprengi einhvers konar 

túlkunar, jafnvel þó að nákvæmar fornleifarannsóknir hafi farið fram á svæðinu. 

Fornleifarannsóknirnar veita t.d. aldrei afdráttalausar vísbendingar um byggingargerð húsa. 

Þetta ætti þó ekki að koma í veg fyrir að notast sé við endurgerðir fyrir almenning, sérstaklega 

ekki ef útskýrt er að einungis sé um túlkun að ræða.
9
  

1.2.3 Söfn og sýningar 

Söfn og sýningar ýmiss konar eru öflug leið til að miðla m.a. fornleifafræði og sögu til 

almennings. Söfn hafa oft í gegnum tíðina leitast við að sinna þörfum fræðimanna frekar en 

almennings, þ.e. að sýna það sem fræðimennirnir vilja helst sýna. Eins hefur þeirrar 

tilhneigingar gætt að almenningi sé sagt hvað hann sé að horfa á í stað þess að útskýra hver 

hluturinn er og reyna þannig að kalla fram túlkun almennings á honum. Á undanförnum árum 

                                                      
8
 Copeland, Tim, „Presenting archaeology to the public. Constructing insights on-site“, bls. 133. 

9
 Jameson Jr., John H., „Public archaeology in the United States“, bls. 45.  
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hefur stefna safna hins vegar breyst í þá átt að fræða og sinna þörfum almennings frekar.
10

 

Svipuð lögmál gilda um texta á söfnum og sýningum og annan texta fyrir almenning, hann má 

ekki vera of flókinn eða hlaðinn fræðihugtökum. Með stöðugri tækniþróun er einnig mögulegt 

að nota ýmsar nýjar aðferðir við að miðla upplýsingum á söfnum. Textanotkun er þar af 

leiðandi ekki alltaf nauðsynleg. Dæmi um notkun tækninýjunga er endurgerð á fornleifum á 

myndrænan hátt. Með slíkri tækni er hægt að sýna á sjónrænan hátt túlkun á byggingum, 

landslagi, hlutum og yfirborði. Þessu til stuðnings er svo hægt að notast við hreyfimyndir sem 

sýna fólk við dagleg störf eða jafnvel dýralíf.
11

 Það sem mestu skiptir í þessu samhengi er að 

fólk geti sjálft ákveðið hvað það vilji skoða, þ.e. að framsetning sé á einhvern hátt gagnvirk. 

Á þann hátt fær fólk meiri skilning á umfjöllunarefninu og getur ráðið því sjálft hvað það vill 

skoða og á hvaða hraða.
12

 Til þess að fólk geti notið allra þessara tækninýjunga sem nú eru í 

boði á söfnum þurfa söfnin hins vegar að vera aðlaðandi, þ.e. það verður að vera eitthvað til 

staðar sem fær fólk til að vilja koma á safnið. Það verður þó varla svo að öll söfn verði yfirfull 

af einhvers konar tölvutækni og endurgerðum því almenningur vill án efa áfram sjá gripina 

sjálfa og fá að upplifa nærveru þeirra.  

Hér hefur aðeins verið stiklað á stóru og nefndar nokkrar af þeim fjölmörgu leiðum sem 

færar eru við miðlun fornleifa. Víst er að margar aðrar miðlunarleiðir eru í boði en hér hafa 

verið nefndar þær sem eru hvað algengastar innan fornleifafræðinnar. Ekki verður lagt mat á 

það hvort ein leið sé betri en önnur enda þarf að huga að mörgum þáttum þegar heppileg 

miðlunarleið er valin. Þó er nokkuð víst að þær upplýsingar sem fornleifafræðingar miðla 

helst sín á milli og þær leiðir sem þeir nota til þess eru ekki endilega þær sömu og 

almenningur leitast eftir.  

1.3 Miðlun fornleifa á Íslandi 

Þó nokkuð er um að fornleifum á Íslandi sé miðlað, bæði til almennings sem og fræðimanna. 

Dæmi eru um að fornleifum sé miðlað m.a. á netinu, á sýningum, á uppgraftarsvæðum. Einnig 

eru til dæmi um þar sem tvær eða fleiri miðlunarleiðir eru notaðar saman. Fornleifafræðingar, 

og ekki síður nemar í faginu, verða sífellt meðvitaðri um að nauðsynlegt er að miðla 

fornleifum og leita ýmissa leiða til þess. Ánægjulegt er að sjá t.a.m. að þrjú verkefni sem 

                                                      
10

 Merriman, Nick, „Involving the public in museum archaeology“, bls. 85. 
11

 Meyer, Élise o.fl, „A web information system for the management and the dissemination of Cultural Heritage 

data“, bls. 399. 
12

 Merriman, Nick, „Involving the public in museum archaeology“, bls. 91. 
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beinlínis miða að miðlun fornleifa hlutu styrk úr Nýsköpunarsjóði námsmanna fyrir sumarið 

2010.
13

  

1.3.1 Ritað efni 

Á Íslandi eru gefin út a.m.k. þrjú tímarit sem helguð eru fornleifafræði. Þau eru Archaeologia 

Islandica, Árbók hins íslenzka fornleifafélags og Ólafía. Auk þess er gefinn út á hverju ári þó 

nokkur fjöldi af áfanga- og uppgraftarskýrslum sem ekki endilega birtast í tímaritunum. 

Sjaldgæfari eru útgáfur á stærri ritum en þó hafa nokkrar bækur komið út þar sem t.d. er greint 

frá helstu niðurstöðum fornleifauppgrafta.  

Árbók Hins íslenzka fornleifafélags hefur komið út frá árinu 1880. Frá upphafi hefur 

tilgangur félagsins verið sá að vernda fornleifar á Íslandi, leiða þær í ljós og auka þekkingu á 

hinum fornu sögum og siðum forfeðra okkar. Ennfremur gefur félagið út tímarit „… með 

fornfræðilegum ritgjörðum og skýrslum um aðgjörðir þess …“.
14

 Archaeologica Islandica er 

rit Fornleifastofnunar Íslands og var fyrst gefið út árið 1998. Því tímariti er „… ætlað að vera 

vettvangur til birtingar á rannsóknarskýrslum og greinum um íslenska fornleifafræði og skyld 

efni.“ Með auknum umsvifum innan fræðigreinarinnar þótti kominn tími til að skapa nýjan 

vettvang fyrir útgáfu á niðurstöðum og umræðu um þær en fram að fyrstu útgáfu 

Archaeologica Islandica hafði Árbókin verið meginvettvangurinn til þess.
15

 Nýjasta viðbótin 

er tímaritið Ólafía sem gefið er út af Fornleifafræðingafélagi Íslands en fyrsta hefti þess kom 

út árið 2006. Markmiðið með útgáfu ritsins er að „… skapa hefð fyrir íslenskri hugtakanotkun 

í fornleifafræði með birtingu nýs jafnt sem þýðingu eldra efnis.“
16

 Almenningur ætti í flestum 

tilfellum að ráða við lestur á tímaritunum þremur enda eru flestir greinahöfundar ekki mjög 

fræðilegir í skrifum sínum. Þó að ekki sé í miklu magni rætt beint um miðlun fornleifa er 

útgáfa tímaritanna eitt birtingarform á miðlun innan fornleifafræðinnar. Tímaritin efla og 

viðhalda umræðu innan fræðigreinarinnar og ættu í einhverjum tilfellum að glæða áhuga fólks 

á greininni.  

Fyrsta bókin sem kom út á Íslandi og talist getur heildstætt rit um fornminjar er 

Forntida gårdar i Island og kom hún út árið 1943. Í bókinni er sagt frá rannsóknum íslenskra 

og erlendra fræðimanna í Þjórsárdal og Borgarfjarðarsýslu sumarið 1939.
17

 Útgáfa bókarinnar 

                                                      
13

 Rannsóknamiðstöð Íslands, „Úthlutun Nýsköpunarsjóðs námsmanna fyrir sumarið 2010“, 

http://www.rannis.is/sjodir/nyskopunarsjodur-namsmanna/uthlutun-nyskopunarsjods-namsmanna-2010/. 
14

 „Lög Hins íslenzka fornleifafélags“, bls. 2. 
15

 Lucas, Gavin, „Frá ritstjóra / Editorial“, bls. 9. 
16

 Fornleifafræðingafélag Íslands, „Ólafía tímarit FFÍ“, http://sites.google.com/site/logffi/Home/olafia-timarit-ffi 
17

 Roussell, Aage o.fl., Forntida gårdar i Island. 

http://www.instarch.is/utgafa/archaeologia_islandica
http://www.instarch.is/utgafa/archaeologia_islandica
http://sites.google.com/site/logffi/Home/olafia-timarit-ffi
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og rannsóknin sjálf hefur verið sannkallað stórvirki á þessum tíma. Koma erlendra 

fræðimanna hingað til lands til að stunda fornleifarannsóknir hefur án efa vakið athygli meðal 

almennings og gera má ráð fyrir því að bókin hafi verið vinsæl. Skálholt, fornleifarannsóknir 

1954-1958 kom út árið 1988. Í henni er sagt frá fornleifauppgrefti sem fór fram í Skálholti á 

árunum 1954-58, þó með hléum 1956 og 57.
18

 Þar er t.d. rakin saga rannsóknanna, gefið 

yfirlit yfir þær kirkjur sem staðið hafa í Skálholti og sagt frá þeim beinum sem fundust við 

uppgröftinn. Bókin er nokkuð auðveld aflestrar þó að hún geti orðið fræðileg á stundum og 

sum staðar sé farið í nákvæmar lýsingar á fornleifunum. Bókin er engu að síður stórvirki í 

íslenskri fornleifafræði og þá sérstaklega á þeim tíma sem hún kom út. Einn höfunda hennar, 

dr. Kristján Eldjárn, var afkastamikill þegar kom að útgáfu á ritverkum tengdum 

fornleifafræði. Hann skrifaði mikið fyrir almenning og beinlínis ávarpaði hann stundum í 

ritum sínum, t.d. í Stakir steinar þar sem segir: „Það er kannske hálfgróin þúfa í holti skammt 

frá bæ þínum. Einn góðan veðurdag sérðu, að þar sem blæs í rofið, er farið að glytta í 

hauskúpu úr manni eða annað heldur nýstárlegt…“.
19

 Þetta er hnitmiðaður texti sem beint er 

til almennings þannig að hann nái að tengja sig við fornleifarnar. Árið 2009 kom út bókin 

Endurfundir sem er sýningarrit samnefndrar sýningar í Þjóðminjasafni Íslands. Á sýningunni 

og í ritinu er sagt frá niðurstöðum fornleifarannsókna sem fóru fram á árunum 2001-2005 

fyrir tilstuðlan Kristnihátíðarsjóðs. Í formála sýningarritsins segir að verkefnisstjórar 

uppgraftanna hafi flestir tekið virkan þátt í gerð sýningarinnar og auk þess hafi hver þeirra 

ritað grein um sitt rannsóknarsvæði en uppgreftir sem voru styrktir fóru fram að Hólum, 

Reykholti, Skálholti, Skriðuklaustri, Kirkjubæjarklaustri og í Keldudal.
20

 Í hverri grein er sagt 

frá helstu niðurstöðum rannsóknanna á máli sem almenningur ætti að eiga auðvelt með að 

skilja. Það er mjög greinilegt við lestur Endurfunda að bókin er ætluð almenningi þó að 

fræðimenn geti eflaust haft gagn og gaman af því að lesa hana líka. Árið 2009 kom einnig út 

rit þar sem afrakstur og niðurstöður rannsókna á Hofstöðum í Mývatnssveit voru gefnar út í 

einu heildstæðu verki. Að bókinni koma 45 fræðimenn af hinum ýmsu fræðasviðum sem allir 

vinna að því að varpa nýju ljósi á forsögu Hofstaða.
21

 Í tilkynningu um útgáfu bókarinnar 

kemur fram að hún marki tímamót í íslenskri fornleifafræði og muni setja ný viðmið við 

útgáfu á niðurstöðum uppgrafta.
22

  

                                                      
18

 Kristján Eldjárn, Håkon Christie og Jón Steffensen, Skálholt. Fornleifarannsóknir 1954-1958.  
19

 Kristján Eldjárn, Stakir steinar, bls. 8. 
20

 Margrét Hallgrímsdóttir, „Formáli“, bls. 6. 
21

 Adolf Friðriksson og Gavin Lucas, „Introduction“, bls. 24-25. 
22

 Gagnasafn Morgunblaðsins, „Tímamót í íslenskri fornleifafræði“,  

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/01/26/timamot_i_islenskri_fornleifafraedi/. 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/01/26/timamot_i_islenskri_fornleifafraedi/
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 Þetta er ekki tæmandi yfirlit yfir þau rit sem gefin hafa verið út á Íslandi í tengslum 

við fornminjar. Á hverju ári bætist í safnið því nokkur fjöldi rita er gefinn út árlega. Auk 

þeirra sem talin hafa verið upp hér að ofan eru gefnar út skráningarskýrslur með niðurstöðum 

fornleifaskráninga, skýrslur sem byggjast á niðurstöðum rannsókna sem sérfræðingar 

framkvæma og svo mætti lengi telja. Það er í raun skylda fornleifafræðinga að gefa 

niðurstöður sínar út því að Fornleifavernd ríkisins setur það sem skilyrði fyrir áframhaldandi 

leyfi til rannsókna að gefin skuli út stutt yfirlitsskýrsla um gang rannsókna innan árs frá því að 

leyfi er veitt.
23

 Það er þó ekki alltaf auðvelt að nálgast þessar skýrslur enda eru þær ekki alltaf 

gefnar út í mörgum eintökum og fara ekki í öllum tilfellum inn á bókasöfn. Það sem mestu 

skiptir þó hér er það að fornleifafræðingar eru vissulega að gefa út og birta niðurstöður 

rannsókna sinna jafnvel þó að ekki fari mikið fyrir þeim. Útgáfurnar eru að vísu í flestum 

tilfellum skrifaðar á nokkuð fræðilegu tungumáli og eru væntanlega í fæstum tilfellum 

hugsaðar sem lestrarefni fyrir almenning. 

1.3.2 Endurgerð fornleifa 

 Allnokkur dæmi eru um endurgerð á fornleifum og má þar t.d. nefna Eiríksstaði, 

Þjóðveldisbæinn á Stöng, Hofsstaði í Garðabæ og Skriðuklaustur. Á Eiríksstöðum fór fram 

fornleifauppgröftur á árunum 1997-1999 og fundust þá rústir lítils skála sem staðið hafði þar á 

10. öld. Um 100 m vestan við skálann hefur verið reist tilgátuhús þar sem stuðst var við 

rústirnar, rannsóknir á þeim og fornt verklag. Á Eiríksstöðum er boðið upp á lifandi starfsemi 

og fólk klætt að fornum sið fræðir gesti.
24

 Á Skriðuklaustri má finna rústir miðaldaklausturs 

sem var í notkun á 15. og 16. öld. Samfara uppgrefti hefur endurgerð á klaustrinu farið fram 

þar sem torfveggir klaustursins hafa verið endurhlaðnir til að sýna útlínur klaustursins og 

trjákurl hefur verið sett á gólf þeirra herbergja sem grafin hafa verið upp. Leiðsögn er um 

svæðið yfir sumartímann og gestum leyft að ganga um svæðið.
25

 Skriðuklaustur er líklega eini 

staðurinn á Íslandi þar sem fornleifauppgröftur er enn í gangi og endurgerð á sér stað á sama 

tíma. Í Þjórsárdal er að finna Þjóðveldisbæinn sem er tilgátuhús byggt á húsaleifum bæjarins á 

Stöng. Við gerð Þjóðveldisbæjarins var einkum haft að leiðarljósi að byggja eins nákvæmlega 

og hægt var á leifum bæjarrústanna í Stöng, að gera bæinn að nokkurs konar safni um 

verkmennt sem líklegast hefur verið iðkað á þjóðveldisöld og að lokum að sýna fram á að 

                                                      
23

 Fornleifavernd ríkisins, „Reglur um veitingu leyfa til fornleifarannsókna“, 

http://www.fornleifavernd.is/index.php?pid=34 
24

 Samtök um sögutengda ferðaþjónustu, „Eiríksstaðir. Vagga landafunda Grænlands og Vínlands“,  

http://sagatrail.is/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=123&lang=is. 
25

 Steinunn Kristjánsdóttir, Skriðuklaustur – híbýli helgra manna. Áfangaskýrsla 2005, bls. 5. 
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húsakynni fornmanna voru ekki ómerkilegir moldarkofar heldur glæsilegar byggingar.
26

 Á 

Hofsstöðum í Garðabæ hófust fornleifarannsóknir árið 1994 og voru þar grafnar upp rústir 

landnámsskála frá lokum 9. aldar. Þegar ljóst var hversu merkar þessar minjar voru var 

ákveðið að varðveita þær og til þess var settur upp minjagarður sem umlykur minjarnar. Í 

framhaldi af gerð garðsins var ráðist í gerð gagnvirks kynningarefnis. Efninu er síðan miðlað 

með snertiskjám sem staðsettir eru við minjarnar.
27

 

Þeir endurgerðu staðir sem hafa verið taldir hér upp miða allir að því að gera fornleifarnar 

aðgengilegri og skiljanlegri fyrir almenning. Fólk á oft auðveldara með að gera sér í 

hugarlund umhverfi og aðstæður fyrr á öldum ef það hefur endurgerð fyrir augunum, hvort 

sem hún er gerð með notkun fornleifanna sjálfa eða með notkun margmiðlunartækni.  

1.3.3 Vefsvæði 

 Þó nokkrir íslenskir vefir eru ætlaðir miðlun á fornleifum. Sumir þeirra hafa verið 

hannaðir í tengslum við sýningar sem settar hafa verið upp og á vefsvæðunum er þá oftast 

hægt að finna efni af sýningunum.  

Einn af þessum íslensku vefjum fjallar um fornleifauppgröftinn í Mosfellsdal. 

Vefurinn og allt margmiðlunarefnið á honum er hannað og sett upp af Gagarín.
28

 Óhætt er að 

segja að vel hafi verið staðið að verki, vefurinn er skýr og vel settur upp og auðvelt er að fara 

á milli mismunandi staða á honum. Þar er t.a.m. sagt frá tengingu staðarins við 

Íslendingasögurnar, fornleifauppgreftinum gerð skil sem og að myndrænu efni er komið til 

skila. Annar vefur sem Gagarín hefur hannað og sett upp er fyrir sýninguna Reykjavík 871±2 

Landnámssýningin.
29

 Auk þess hannaði, forritaði og framleiddi Gagarín, í samstarfi við þýskt 

fyrirtæki, margmiðlunarefnið í sýningunni sjálfri í Aðalstræti. Á vef sýningarinnar er hægt að 

nálgast hluta af því margmiðlunarefni sem er á sýningunni auk þess sem þar er að finna 

upplýsingar um uppgröftinn, skálann sjálfan og margt fleira. Skriðuklaustursrannsóknir halda 

úti vefsvæði þar sem m.a. má finna helstu markmið og niðurstöður uppgraftarins. Auk þess 

eru þar allar áfangaskýrslur uppgraftarins sem gefnar hafa verið út, fundaskrár allra áranna, 

yfirlitskort af svæðinu auk fjölda af skýrslum og greinum sem skrifaðar hafa verið í tengslum 

við uppgröftinn.
30

 Vefurinn er greinilega ekki hugsaður út frá þörfum almennings því að efnið 

á honum er almennt nokkuð fræðilegs eðlis. Vefurinn er engu að síður prýðisgóð leið fyrir 

                                                      
26

 Þjóðveldisbærinn, „Byggingar - Þjóðveldisbærinn“, http://www.thjodveldisbaer.is/byggingar/baerinn/. 
27

 Garðabær, „Hofsstaðir við Kirkjulund“, http://www.gardabaer.is/Pages/128. 
28

 Fornleifar í Mosfellsdal, http://www.gagarin.is/_verk/moso/main_content.html. 
29

 Reykjavík 871±2 Landnámssýningin, http://www.reykjavik871.is/. 
30

 Skriðuklaustur – híbýli helgra manna, http://notendur.hi.is/sjk/SKR.htm. 

http://www.thjodveldisbaer.is/byggingar/baerinn/
http://www.gardabaer.is/Pages/128
http://www.reykjavik871.is/
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fræðimenn að nálgast hinar ýmsu upplýsingar um rannsóknina á Skriðuklaustri. 

Hólarannsóknin hefur einnig haldið úti vefsvæði þar sem mikið magn af upplýsingum var að 

finna, svo sem markmið og aðferðir rannsóknarinnar, útgáfur og heimildir tengdar 

rannsókninni og margt fleira.
31

 Það sem helst háði vefsvæði Hólarannsóknarinnar var hversu 

lítið það var uppfært en það stendur þó til bóta því unnið er að nýjum vef. Fornleifarannsóknin 

á Kolkuósi hefur sinn eigin vef en sú rannsókn tilheyrir Hólarannsókninni. Kolkuósvefurinn 

gefur gott yfirlit yfir rannsóknina sem fram fer á Kolkuósi og hefur verið uppfærður 

tiltölulega nýlega.
32

  

Sú upptalning sem hefur farið fram hér að ofan er ekki tæmandi listi um miðlun fornleifa 

á Íslandi, hvorki í heild eða innan mismunandi miðlunarleiða. Upptalningin ætti engu að síður 

að geta gefið einhverja mynd af því hvernig miðlun á fornleifum á Íslandi fer fram og hvað 

hefur verið gert í þeim efnum. Fornleifafræðingar eru, eins og fyrr segir, almennt meðvitaðir 

um áhuga almennings á fornleifum og ef eitthvað er fer sá áhugi vaxandi. Miðlun á fornleifum 

þarf heldur ekki að þýða mikla vinnu eða fyrirhöfn af hendi fornleifafræðinga. Ekki er 

nauðsynlegt að setja upp veigamiklu sýningu þar sem notast er við nýjustu tækni í tölvugrafík 

og margmiðlun til að ná athygli almennings. Oft er nóg að hafa einfalt kynningarefni á 

boðstólum eða bjóða upp á samræður við fornleifafræðinga.  

 

Notkun vefsins við miðlun fornleifa 

1.4 Hvers vegna vefurinn? 

Með aukinni notkun almennings á veraldarvefnum hafa samskipti fólks og upplýsingaöflun æ 

meira færst þangað. Stór hluti almennings notar vefinn reglulega eða hefur a.m.k. nýtt sér 

hann á einhverjum tímapunkti. Í takt við þessa auknu vefnotkun almennings notast stofnanir, 

samtök og einstaklingar í síauknum mæli við vefinn til að koma efni sínu á framfæri. Það er 

e.t.v. ekki furða að miðlun upplýsinga fari að miklu leyti fram á vefnum enda er þar alltaf 

opið (að því gefnu að ekki komi upp tæknileg vandamál) og fólk getur því leitað sér 

upplýsinga og afþreyingar þegar því hentar.  

Miklar breytingar hafa orðið í miðlun innan fornleifafræðinnar, sem og öðrum 

fræðigreinum, með tækniþróun síðustu ára. Upplýsingarnar er oft hægt að nálgast á auðveldan 

hátt á rafrænu formi og ná þannig jafnvel til fólks sem annars hefði ekki tækifæri á slíku. 

                                                      
31

 Hólarannsóknin, http://www.holar.is/holarannsoknin/.  
32

 Fornleifar við Kolkuós, http://www.holar.is/holarannsoknin/kolkuos/. 

http://www.holar.is/holarannsoknin/
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Einstaklingur þarf t.d. ekki lengur að vera staddur í sal þar sem fyrirlestur er haldinn eða hafa 

tímarit í hendi sér til að lesa grein í því þar sem oftar en ekki er hægt að nálgast gögnin í 

gegnum internetið. Í skýrslum er ekki lengur þörf á að hafa langa lista eða töflur aftast heldur 

er einfaldlega hægt að hafa gögnin aðgengileg á rafrænu formi, fyrir þá sem hafa áhuga á því. 

Internetið býður líka upp á mikla möguleika við að tengja gögn frá mismunandi stöðum 

saman og gera óútgefið efni aðgengilegt á auðveldan hátt. Internetið hefur þannig á vissan hátt 

náð að brúa bilið á milli gagna(grunna) og útgáfu.
33

 Það er þó ekki nóg að dæla gögnunum út 

á vefinn og láta þar við sitja því huga verður að því hvernig gögnin eru sett fram svo að þau 

nýtist öðrum sem best. Um leið og gögnin eru komin á vefinn geta líka komið upp vandamál 

varðandi gæðastjórnun á því hvernig gögnin eru notuð og höfundarrétt því að það verður 

erfiðara að fylgjast með hverjir og hvernig gögnin eru notuð.  

 Jafnvel þó að notendahópur veraldarvefsins sé gríðarlega stór er alltaf einhver hópur 

sem notar hann ekki. Eftir því sem fornleifafræðingar færa meira af gögnum sínum á 

veraldarvefinn og miðla þeim þaðan er ákveðinn hópur alltaf útilokaður frá þeim. Aðgangur 

að gögnunum verður því aðeins í boði fyrir þá sem sjálfir hafa aðgang að þeim tækjum sem til 

þarf.
34

 Jafnvel þótt reynt sé að ná til stærri hóps með notkun veraldarvefsins er aldrei hægt að 

ná til allra, og líklega er ekki hægt að gera það með notkun einhvers eins miðils. 

Veraldarvefurinn getur engu að síður verið heppileg leið til að miðla upplýsingum, hvort sem 

er til annarra fræðimanna eða almennings.   

1.5 Miðlun fornleifa með notkun gagnvirkra korta 

Leitarvélar á vefnum geta með skjótvirkum hætti fundið vefi um allan heim sem tileinkaðar 

eru miðlun á fornleifum. Höfundur ákvað að leita eftir slíkum vefjum til samanburðar við 

vefinn Fornleifar í Hjaltadal. Þar sem vefurinn byggist að mestu á gagnvirku korti var 

ákveðið að takmarka leitina að mestu leyti við síður sem bjóða upp á kort sem hefur einhvers 

konar gagnvirka virkni. Reynt var að grennslast fyrir um það hverjir hafa umsjón með 

vefnum, t.d. hvort um sé að ræða áhugamenn eða stjórnendur rannsóknanna því það hlýtur að 

teljast áreiðanlegra ef að stjórnendur rannsóknanna hafa umsjón með vefnum frekar en 

áhugamenn sem e.t.v. hafa þá ekki sama aðgang að gögnum og upplýsingum. Í ljós kom að þó 

nokkrir vefir notast við gagnvirk kort við miðlun fornleifa. Kortin voru nánast eins 

mismunandi og þau voru mörg, voru allt frá því að vera mjög einfaldar teikningar yfir í flókin 

                                                      
33

 Meyer, Élise o.fl., „A web information system for the management and the dissemination of Cultural Heritage 

data“, bls. 400. 
34

 McDavid, Carol, „Towards a more democratic archaeology?“, bls. 178. 
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kort með loftmyndum og miklu magni af upplýsingum. Langflestir vefirnir sem voru skoðaðir 

voru gerðir og uppfærðir af stjórnendum eða starfsmönnum rannsóknanna sem þeir fjölluðu 

um. Hér að neðan er litið nánar á nokkra af þeim vefjum sem komu fram í leitinni.  

Vefsvæðinu http://www.framearch.co.uk/t5/ er haldið úti af Framework Archaeology en 

það er sameiginlegt fyrirtæki Wessex Archaeology og Oxford Archaeology, sem bæði eru stór 

fyrirtæki í fornleifafræðigreininni í Bretlandi.
35

 Á vefsvæðinu er sagt frá uppgrefti sem fór 

fram í tengslum við stækkun Heathrow flugvallarins en hann mun vera stærsti uppgröftur sem 

Bretar hafa ráðist í. Jafnvel þó að vefsvæðið sé mjög einfalt er ótrúlegt magn af gögnum þar 

inni. Sagt er frá sögu svæðisins og hvaða breytingum það hefur tekið, hvaða mismunandi 

hópar hafa búið þar og margt fleira. Auk þess er á vefsvæðinu mikið magn gagna sem auðvelt 

er fyrir fólk að hlaða niður. Má þar m.a. nefna skýrslur sérfræðinga sem framkvæmt hafa 

greiningar á sýnum úr uppgreftinum, ljósmyndir og landfræðileg gögn sem m.a. sýna 

staðsetningu gripa. Á vefsvæðinu er einnig kort sem sýnir breytingar á svæðinu í tímans rás, 

þ.e. frá um 10.000 f.Kr. allt til nútímans.  

 

Mynd 1. Skjámynd af tveimur mismunandi kortum af vefsvæði Framework Archaeology. Til vinstri sést kort 

eins og svæðið gæti hafa litið út 10.000 f.Kr en til hægri sést hvernig svæðið lítur út í dag. 

 

Þegar hvert ártal á skalanum til hægri við myndirnar er valið koma upp frekari upplýsingar 

um það tímabil. Í nokkrum tilfellum er einnig boðið upp á hreyfimynd af svæðinu. Þá hefur 

umhverfi og landslag verið endurgert og fólk oft sett inn í myndskeiðin. Eins og áður segir er 

                                                      
35

 Archaeology at Heathrow Terminal 5, http://www.framearch.co.uk/t5/.  

http://www.framearch.co.uk/t5/
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vefsvæðið mjög einfalt og auðvelt að rata um það. Það er samt mjög mikið af upplýsingum og 

gögnum í boði sem ætti að geta nýst bæði fræðimönnum og almenningi.  

Vefsvæðið http://www.alt-arch.org/index.php er í umsjón Emek-Sjaveh sem eru samtök 

fornleifafræðinga og aðgerðasinna sem einbeita sér að hlutverki fornleifafræðinnar í Ísrael og 

átökunum milli Ísraels og Palestínu.
36

 Á vefsvæðinu eru t.d. upplýsingar um 

fornleifauppgrefti sem hafa farið fram í Jerúsalem og hver meginmarkmið samtakanna eru. Á 

vefsvæðinu má einnig finna tvö gagnvirk kort, annað fyrir Jerúsalem og hitt fyrir borgina 

Silwan.  

 

Mynd 2. Skjámynd af gagnvirku korti á vefsvæði Emek-Sjaveh samtakanna. 

 

Þegar smellt er á hvert númer á kortinu koma fram upplýsingar um viðkomandi svæði. Kortið 

er mjög einfalt og auðskiljanlegt og vefsvæðið allt er í raun einfalt. Það eru ekki nein gögn 

aðgengileg á vefsvæðinu og í raun er aðeins gefin stutt lýsing á því svæði sem hvert númer 

tilheyrir. Myndir koma upp þegar ákveðin númer eru valin en það á ekki við þau öll. 

Vefsvæðið er því ekki mjög ríkt af upplýsingum en er þó engu að síður ágætis kynning á 

uppgreftinum sem hefur farið fram.  

 Vefsvæðið http://www.archaeology.org/ er í umsjá Archaeological Institute of 

America. Vefsvæðið er nokkuð stórt og yfirgripsmikið enda stór samtök sem standa á bak við 

það. Vefsvæðið lítur almennt út fyrir að vera uppfært reglulega og er með tengingu við 

                                                      
36

 Archaeology in Jerusalem. Past & Present, http://www.alt-arch.org/index.php.  

http://www.alt-arch.org/index.php
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þekktar félagstengdar síður, svo sem Twitter og Facebook.
37

 Inni á vefsvæðinu eru 

upplýsingar um hina ýmsu uppgrefti víðsvegar um heiminn, viðtöl við sérfræðinga, sölusíða, 

blogg og fleira. Einnig er á síðunni möguleiki sem kallast interactive digs, sem mætti þýða 

sem gagnvirkir uppgreftir. Þar er að finna tengla inn á vefi sem fjalla um einstaka uppgrefti og 

eru síðurnar uppfærðar af starfsmönnum og/eða stjórnendum rannsóknanna. Umfjöllun um 

hverja rannsókn er mjög svipuð, þ.e. sagt er frá tildrögum rannsóknarinnar, skýrslur og 

myndir eru aðgengilegar og oftar en ekki hefur starfsfólk skrifað stuttan texta um það sem er 

efst á baugi hverju sinni. Fyrir nokkra uppgrefti er einnig hægt að skoða kort, bæði sem sýna 

útlínur uppgraftarsvæðisins og útlínur bygginga sem þar hafa fundist og einnig kort sem sýna 

einfaldlega hvar uppgröfturinn er staðsettur. Í umfjöllun um uppgröftinn í Sagalassos, 

Tyrklandi, er hægt að opna gagnvirkt kort í gegnum GoogleEarth.  

 

Mynd 3. Skjámynd af korti í GoogleEarth sem sýnir afstöðu Sagalassos . 

 

Þegar staðsetning Sagalassos er síðan valin á kortinu koma fram upplýsingar um uppgröftinn, 

hvar fornminjarnar eru staðsettar, hversu gamalt svæðið er o.s.frv. Tengill er síðan inn á 

Wikipedia þar sem nánari upplýsingar er að finna. Einnig eru nokkrar myndir frá svæðinu. 

Upplýsingar um uppgröftinn eru vissulega takmarkaðar en þó er áhugavert að sjá hvernig 

GoogleEarth er notað til að koma upplýsingum á framfæri.  

                                                      
37

 Archaeological Institute of America, http://www.archaeology.org/. 
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 Eins og sést af þessu stutta yfirliti eru ýmsar leiðir færar til að miðla fornleifum með 

notkun gagnvirks korts á veraldarvefnum. Mismikið magn upplýsinga er á bak við hvert kort á 

þeim vefsvæðum sem skoðuð voru en öll voru þau upplýsandi á einhvern hátt. Í öllum 

tilfellum virðist hafa verið leitað til einhvers konar sérfræðinga um útfærslu á kortunum enda 

er það e.t.v. ekki í verkahring fornleifafræðinga að útfæra miðlunina sjálfa. Það eru þó án efa 

fornleifafræðingar sem hafa ákveðið það hvaða gögn væru sýnd á kortinu og annað slíkt.  

Þegar leitað var með Google leitarvélinni eftir íslenskum vefjum sem notuðu gagnvirk 

kort var ekki margt að finna, a.m.k. ekki kort sem höfðu upplýsingar um fornleifar. Það eru 

gagnvirk kort á vefsvæði Reykjavík 871±2 Landnámssýningin þar sem m.a. má fræðast um 

ferðir norrænna manna um Evrópu, dreifingu sömu eða skyldra örnefna og dreifingu 

erfðaefnis og þar með uppruna Íslendinga. Á vef Reykjavíkurborgar er að finna Borgarvefsjá, 

vefþjónustu sem veitir upplýsingar úr gögnum LUKR (Landupplýsingakerfi Reykjavíkur), 

auk fróðleiks af ýmsu tagi.
38

 Í Borgarvefsjánni er m.a. búið að setja inn á kort staðsetningu 

fornleifa í Reykjavík og með því að velja hvern punkt fyrir sig fást frekari upplýsingar um 

hvern minjastað. Auk þess er tengill inn á vef Minjasafns Reykjavíkur þar sem skýrslur um 

fornleifarnar eru aðgengilegar. Inn á Borgarvefsjána vantar þó mikið magn af fornleifum og 

virðast gögnin ekki hafa verið uppfærð í töluverðan tíma. Það er því óhætt að halda því fram 

að notkun gagnvirkra korta í miðlun fornleifafræði á vef sé ekki mikil á Íslandi.  

 

Fornleifar í Hjaltadal 

1.6 Upphaf verkefnisins 

Hólarannsóknin er þverfagleg vísindarannsókn sem unnin er í samstarfi við fræðimenn á 

ýmsum sviðum, svo sem fornleifafræðinga, fornvistfræðinga, dýrabeinafræðinga og svona 

mætti lengi telja. Á Hólum í Hjaltadal hefur farið fram fornleifauppgröftur á vegum 

Hólarannsóknarinnar frá árinu 2002. Uppgröfturinn miðast að því að grafa upp þær byggingar 

sem staðið hafa á Hólum í gegnum tíðina og hýst þar ýmsa starfsemi, svo sem prenthús, híbýli 

biskupa, skóla og margt fleira. Enn fremur hefur uppgröftur á vegum Hólarannsóknar farið 

fram á Kolkuósi en talið er að þar hafi höfn Hólastaðar verið og að höfnin hafi einmitt skipt 

sköpum við val á staðsetningu biskupssetursins. Auk þess að stýra fornleifauppgrefti á þessum 

stöðum hefur stjórnandi Hólarannsóknarinnar unnið að því að afla ýmissa heimilda og gagna 

um byggð í Skagafirði. Sumarið 2010 fékk Hólarannsóknin styrk fyrir verkefnið 
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Rannsóknargagnagrunnur um jarðir í Skagafirði frá landnámi til 19. aldar og var það 

höfundur sem vann það verkefni. Verkefnið byggðist í stuttu máli á því að koma gögnum, sem 

sum hver voru þá þegar fyrirliggjandi, á tölvutækt form og í einn og sama gagnagrunninn. 

Vinnan sumarið 2010 fólst að mestu leyti í að koma tiltækum gögnum á einn stað og færa þau 

yfir í Intrasis, landfræðilegan gagnagrunn sem Hólarannsóknin notast við. Á mjög einfaldan 

hátt er hægt að lýsa landfræðilegum gagnagrunni sem slíkum að þar eru upplýsingar um hvað 

eitthvað er en einnig hvar viðkomandi hlutur er staðsettur. Í Intrasis er mögulegt að setja inn 

upplýsingar á margvíslegu formi, svo sem töflur, texta, myndir og landfræðileg gögn (GPS 

hnit). Þar sem gögnin fyrir verkefnið voru á mismunandi formi hentaði Intrasis vel fyrir 

verkefnið. Eins og gefur að skilja var um talsvert magn af gögnum að ræða enda langt tímabil 

til umfjöllunar. Að byggja upp landfræðilegan gagnagrunn felur í sér að taka saman gögn frá 

mismunandi stöðum og fella þau saman í eina heild, sem hægt er að bæta við seinna meir. 

Þetta er eflaust mikilvægasti þátturinn við landfræðilegan gagnagrunn, þ.e. að hægt sé að bæta 

nýjum gögnum við svo að gagnagrunnurinn standi ekki í stað.  

1.7 Gögnin 

Við gerð gagnagrunnsins var gagna leitað á ýmsum stöðum enda ólíkar upplýsingar sem fara 

þar saman. Nánari skýringu á helstu heimildaflokkum sem notast var við í gagnagrunninum 

má finna hér að neðan.  

 

Túnakort: 

Túnakort eru ein gerð korta og sýna þau útlínur túna og staðsetningu húsa. Elstu túnakortin 

eru frá árinu 1886 en gerð þeirra varð algengari í kringum 1915-22. Túnakortin auðvelduðu 

bændum störf sín, svo sem við skipulagningu sláttar og annað slíkt. Auk þess gáfu þau 

búnaðarfélögum upplýsingar um túnastærðir. Í dag eru túnakort mikilvægur heimildaflokkur 

fyrir fornleifafræðinga. Á þeim tíma sem kortin voru gerð voru nær öll hús gerð úr torfi og 

grjóti og því vitna þau um staðsetningu fornleifa í dag. Auk þess gefa þau hugmynd um 

umfang húsa, bæði útihúsa og bæjarhúsa, á bæjum. Í dag eru túnakort jafnan gerð eftir 

loftmyndum.  

 

Örnefni: 

Elsta örnefnaskrá sem gerð hefur verið hér á landi er frá jörðinni Minna-Núpi og var gerð árið 

1910. Örnefnaskrár geyma flestar hverjar mikinn fróðleik sem varpa ljósi á náttúru 
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viðkomandi svæðis, sögu þess og fleira sem tengist því. Í örnefnaskrám eru skráð öll örnefni á 

hverju svæði fyrir sig. Þar undir geta fallið nöfn á t.d. fjöllum, ám og lækjum. Hægt er að 

flokka örnefni á ýmsa vegu, t.d. eftir því um hvað örnefnið vitnar og staðsetningu þess miðað 

við bæi. Örnefni geta oft gefið vísbendingar um hvers konar starfsemi fór fram á ákveðnu 

svæði, svo sem Kúalaut gæti gefið til kynna laut þar sem kýr voru geymdar eða Kornbali bent 

til ræktunar. Örnefni eru sem sagt mikilvægar heimildir um menningarsögu og geta líka 

vitnað til um fornleifar.  

 

Fornleifaskráning: 

Fornleifaskráning er framkvæmd til þess að fá yfirlit yfir fjölda og umfang fornleifa á 

ákveðnu svæði. Með skráningu allra fornleifa í landinu er komin forsenda fyrir því að hægt sé 

að vernda og koma í veg fyrir að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Við 

fornleifaskráningu er notast við ýmsar tegundir heimilda til að fá sem best yfirlit yfir 

fornleifarnar. Þær heimildir sem eru m.a. notaðar eru örnefnaskrár, kort, ljósmyndir og ritaðar 

heimildir, auk þess sem vanalegast er farið í vettvangsskoðun. Staðsetning fornleifanna er 

skráð og þegar um tóftir eða sjáanlegar fornleifar er að ræða eru þær oftast nær teiknaðar eða 

mældar upp á vettvangi. Ef fornleifar eru teiknaðar á vettvangi er síðar meir hægt að yfirfæra 

teikningarnar á stafrænt form og staðsetja fornleifarnar á korti. Ef fornleifarnar hafa verið 

mældar upp á vettvangi, með t.d. GPS-staðsetningartæki, ætti að vera hægt að færa gögnin 

yfir á tölvu strax og staðsetja þær á korti.  

 

Fornleifauppgröftur: 

Fornleifauppgröftur felur í sér vettvangsrannsókn og skráningu á fornleifum og er 

framkvæmdur með aðferðum sem þekktar eru innan fornleifafræðinnar. Við fornleifauppgröft 

á að fara fram ítarleg skráning og ljósmyndun á jarðlögum, mannvistarlögum og þeim gripum 

sem úr jörðu koma. Öllum frumgögnum á að skila til Fornleifaverndar ríkisins til varðveislu 

en rannsóknaraðili getur haldið afritum eftir. Þau gögn nýtast síðan fornleifafræðingum við 

úrvinnslu og túlkun á fornleifunum. Gögnin geta verið á margvíslegu formi, svo sem 

skráningar og lýsingar á pappírsformi, ljósmyndir og stafrænar uppmælingar. Nú til dags er 

flestum gögnum komið yfir á stafrænt form þar sem það getur auðveldað úrvinnslu á margan 

hátt.  
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Ritaðar heimildir:  

Mikið magn ritaðra heimilda er til frá fyrri öldum Íslandssögunnar og geta 

fornleifafræðingar haft ýmis not af þeim. Nauðsynlegt er að vita hvaða heimildir eru til, um 

hvað þær eru, hvers konar upplýsingar er að finna í þeim og hvernig er hægt að byggja á þeim 

upplýsingum. Heimildirnar eru oft skráðar af opinberum aðilum og því ættu þær að teljast 

vera nokkuð áreiðanlegar. Sem dæmi um ritaðar heimildir má nefna úttektir kirkna þar sem 

húsnæði og innanstokksmunum er m.a. lýst og jarðabækur þar sem ástand, landskuld, 

hlunnindi og fleira er skráð fyrir hverja jörð. Ritaðar heimildir geta sem sagt í vissum 

tilfellum veitt upplýsingar sem fornleifauppgröftur getur ekki. Oft er einnig hægt að bera 

saman upplýsingar úr rituðum heimildum við niðurstöður fornleifarannsókna og þannig styðja 

þær hvor aðra.  

 

 

Kortasjá af Hjaltadalnum 

Í lok sumars 2010 þegar vinnu við gagnagrunninn var að ljúka kom upp sú hugmynd að 

höfundur myndi nýta gagnagrunninn sem grunn að lokaverkefni í meistaranámi sínu í 

hagnýtri menningarmiðlun. Lokaverkefnið myndi miða að því að gera gögnin aðgengileg á 

einhvern hátt, bæði fyrir almenning og fræðimenn. Fljótlega var ákveðið að gera 

gagnagrunninn aðgengilegan í gegnum netið því að þannig væri hann opinn fyrir stóran hóp af 

fólki. Hólarannsóknin er með eigin vef á slóðinni http://www.holar.is/holarannsoknin/ og var 

ákveðið að gera gagnagrunninn aðgengilegan á einhvern hátt á þeim vef. Ákveðið var að búa 

til kortasjá fyrir Hjaltadalinn því að það var talinn besti möguleikinn til að sýna gögnin 

sjónrænt en hafa jafnframt upplýsingar á bak við þau. Aðeins Hjaltadalurinn var tekinn fyrir, 

enda hefði umfang verkefnisins annars orðið alltof mikið og einnig vegna þess að talsvert 

mikið magn gagna var þegar til um fornleifar og aðrar menningarminjar í Hjaltadal.  

Flest gögnin voru strax í upphafi á tölvutæku formi en mesta vinnan í sumar lá e.t.v. í 

því að safna þeim saman og koma þeim öllum á sama staðinn. Í framhaldi af því þurfti að 

vinna frekar með gögnin í landfræðilegu upplýsingarkerfi svo að unnt væri að sýna þau í 

kortasjánni. Hvað fornleifarnar varðar voru þær flestar mældar upp með nákvæmum 

staðsetningartækjum og því nánast tilbúnar til að vera staðsettar beint inn á korti. Þó þurfti að 

bæta við upplýsingum á bak við hvert hnit, t.d. um hlutverk fornleifanna og sérheiti þeirra. 

Þær upplýsingar voru fengnar úr skráningarskýrslum fyrir viðkomandi bæ. Gögn í öðrum 

heimildaflokkum, svo sem örnefni, voru ekki hnitsett við skráningu heldur þurfti að staðsetja 

http://www.holar.is/holarannsoknin/
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þau inn á loftmynd til að fá hnit þeirra. Sú vinna hafði reyndar verið unnin sumarið 2006 en 

höfundur þurfti engu að síður að bæta við upplýsingum á bak við hnitin. Til þess voru 

örnefnaskrár lesnar og þar fengnar upplýsingar um t.d. hvort örnefni væri merki um einhvers 

konar nýtingu eða byggingu. Jarðamörk og hreppamörk voru fengin frá Hólaskóla en bæir 

höfðu verið hnitsettir af starfsmanni Hólarannsóknarinnar. Starfsmaður rannsóknarinnar hafði 

einnig tekið saman upplýsingar um bæi í Hjaltadalnum, svo sem hvar er minnst á bæi í 

rituðum heimildum og annað slíkt. Þær upplýsingar þurfti hins vegar að vinna nokkuð svo að 

þær hentuðu til framsetningar í kortasjánni.  

Strax í upphafi var ákveðið að notast við Joomla! vefumsjónarkerfið við gerð 

kortasjárinnar. Er það einkum tilkomið vegna þess að búið var að ákveða af forsvarsmönnum 

Hólarannsóknarinnar að nýr vefur hennar yrði gerður í því kerfi og því þótti hentugast að 

notast við sama kerfi. Joomla! er vefumsjónarkerfi sem gefur sig út fyrir að vera einfalt í 

notkun og þarfnist ekki neinnar tæknilegrar þekkingar hjá notandanum. Kerfið er opinn 

hugbúnaður (e. open source) sem byggir á því að aðgangur að forritinu er frjáls, ekki þarf t.d. 

að borga fyrir það. Hægt er að setja gögn á mismunandi formi inn í Joomla!, svo sem myndir, 

texta, tónlist og myndbönd, og stjórna því hvernig þau birtast á vefnum. Joomla! hefur 

einfalda virkni í grunninn en svo er hægt að bæta ýmsum viðbótum við og víkka þannig út 

notkunarmöguleika kerfisins.
39

  

 

1.8 Kortasjáin 

Inn í kortasjána er búið að setja upplýsingar úr gagnagrunninum sem höfundur vann að í 

sumar. Í kortasjánni er áhersla lögð á bæina í Hjaltadalnum og upplýsingar um þá en ekki 

mikið verið að vinna með upplýsingar um allt Íslands.   

Við uppsetningu kortasjárinnar var notast við viðbótina WISroGIS í Joomla! 

vefumsjónarkerfinu. WISroGIS viðbótin er ein af fáu viðbótum sem býður upp á tengingu á 

milli Joomla! og korta sem sýna landfræðileg gögn. Bæði er hægt að nota kort sem fáanleg 

eru í gegnum viðbótina en einnig er hægt að hlaða inn kortum sem notandinn sjálfur hefur 

búið til. Í upphafi þarf að velja hvers konar kort skal vera grunnlag (e. base layer) í 

kortasjánni. Nokkur kort fylgja með viðbótinni, t.d. frá Google Maps og Yahoo Maps. Aðeins 

eitt kort getur þó verið notað í einu sem grunnlag í kortasjánni. Notandi hefur val um það 

þegar hann skoðar kortasjána hvort kortið hann vill hafa sem grunnlag.  

                                                      
39

 Joomla!, „About Joomla“, http://www.joomla.org/about-joomla.html. 

http://www.joomla.org/about-joomla.html


 

24 

 

Ofan á grunnlagið koma síðan þekjur (e. overlay) og hægt er að hafa fleiri en eina 

þekju virka í einu. WISroGIS viðbótin býður upp á nokkrar þekjur en ekki var notast við þær í 

kortasjánni fyrir Hjaltadal heldur bjó höfundur til allar þær þekjur sem notaðar voru. Með 

þekjunum eru landfræðilegu gögnin úr gagnagrunninum sett fram og stillt er hvernig þau eiga 

að birtast. Gögnin er t.d. hægt að láta birtast sem punkta á korti og með því að ýta á hvern 

punkt koma upp frekari upplýsingar um þá staðsetningu. Hægt er að setja gögn handvirkt inn í 

WISroGIS viðbótina og er útliti og framsetningu gagnanna stjórnað með HTML ívafsmáli.
40

 

Einnig er hægt að hlaða inn svokölluðum KML skjölum. Þegar magn gagna er mikið er e.t.v. 

betra að notast við KML skjöl því í þeim er hægt að geyma upplýsingar um margar 

staðsetningar í einu.
41

  

 

 

Mynd 4. Mynd af kortasjánni. Hér hefur grunnlag gert með gervitunglamyndum verið valið og búið að slökkva á 

þekjum sem sýna hreppamörk, jarðamörk og staði í nágrenni við Hjaltadalinn. 

                                                      
40

 HTML stendur fyrir Hyper Text Markup Language. HTML er ívafsmál sem notast við sérstakar skipanir eða 

kóða sem vefvafrar skilja og birta á tölvuskjám.  
41

 KML stendur fyrir Keyhole Markup Language. KML skjöl eru einföld XML skjöl með ívafsmáli sem svipar til 

HTML. Skjölin eru lesin af hugbúnaði sem gerður er til að sýna landfræðileg gögn, t.d. Google Earth. 

Hugbúnaðurinn birtir gögnin sem t.d. punkta á korti eða sem landsvæði. Gögnin hafa síðan ákveðnar upplýsingar 

á bak við sig, sem allar koma fram í KML skjölunum.  
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Hér að ofan má sjá skjámynd af kortasjánni eins og hún birtist í upphafi. Til hægri birtist 

valmynd þar sem hægt er að kveikja og slökkva á þeim grunnlögum og þekjum sem eiga að 

vera virkar hverju sinni. Fyrir kortasjána af Hjaltadal var ákveðið að nota tvenns konar 

Google kort. Annars vegar kort sem byggt er upp af myndum teknum úr gervitunglum og hins 

vegar kort sem hefur verið teiknað upp eftir loftmyndum. Nokkrar þekjur eru síðan í boði í 

valmyndinni og voru þær allar búnar til af höfundi, bæði með notkun HTML og KML. Fyrir 

fram er búið að stilla hvaða þekjur eru í boði en síðan velur notandinn sjálfur hvaða þekjur eru 

virkar hverju sinni. Fyrir kortasjána af Hjaltadal eru nokkrar þekjur í boði. Þær eru: 

staðsetning bæja í Hjaltadal, hreppamörk eins og þau voru 1970, jarðamörk fyrir jarðir í 

Hjaltadal og upplýsingar um staði nálægt Hjaltadalnum, svo sem byggðarkjarna og annað 

slíkt.  

Þegar smámynd (e. icon) fyrir hvern bæ er valin á upphafskortinu opnast lítil blaðra 

með upplýsingum um bæinn. Þessar upplýsingar eru fengnar úr gagnagrunninum sem unnið 

var að í sumar. Í blöðrunni er Nánar-tengill og með því að ýta á hann flyst notandinn yfir á 

nýja síðu þar sem er að finna nýtt kort auk upplýsinga í rituðu máli. Þar eru t.d. fleiri 

upplýsingar um bæinn, svo sem hvenær búseta á honum hófst og hvar er minnst á bæinn í 

rituðum heimildum. Á nokkrum kortum er einnig að finna upplýsingar um fornleifar og 

örnefni á jörðinni. Þetta á aðeins við þar sem skráning og hnitsetning á þeim hefur farið fram. 

Þar sem örnefni og/eða fornleifar hafa verið skráðar er síðan hægt að velja smámynd fyrir 

hverja staðsetningu og þá opnast lítil blaðra með upplýsingum um tiltekið örnefni eða fornleif.  

Einnig hafa verið settar inn smámyndir á nokkrum þekktum stöðum í nágrenni við 

Hjaltadalinn, svo sem á Sauðárkróki og Hofsósi. Þetta er einkum gert til að almenningur, og 

þá sérstaklega þeir sem eru ekki af svæðinu, geti áttað sig betur á því hvaða landsvæði 

kortasjáin sýnir.  

 Á upphafssíðu kortasjárinnar er einnig að finna fellilista (e. drop-down list). Með 

listanum er mun auðveldara að kalla fram upplýsingar ef ákveðinn bær er í huga. Þá þarf ekki 

að leita að honum á  kortinu heldur einfaldlega hægt að finna nafn hans í listanum. Þegar 

nafnið á bænum er valið flyst notandinn á nýja síðu þar sem eru frekari upplýsingar um bæinn 

og kort sem sýnir staðsetningu hans.  

 Ákveðið var að setja á vefinn stuttar leiðbeiningar um virkni kortasjárinnar. Nokkrir 

einstaklingar voru fengnir til að prófa kortasjána og það þótti sýna sig að fólk var oft ekki að 
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átta sig á því hvaða möguleikar væru til staðar. Leiðbeiningarnar voru að mestu á myndaformi 

og svo stuttur skýringartexti með.  

1.9 Markhópar 

Kortasjánni er ætlað að sinna þörfum bæði almennings og fræðimanna. Þrátt fyrir að hóparnir 

geri mismunandi kröfur þurfa gögnin engu að síður að vera sett fram á skýran hátt. 

Fræðimenn gera vafalítið meiri kröfu um að t.d. verði tilgreint hvaðan gögnin eru fengin og að 

gögn verði aðgengileg á vefsvæðinu. Það verður eflaust ekki hægt að setja allar þær 

upplýsingar sem til eru um fornleifar í Hjaltadal á vefinn en þá væri t.a.m. hægt að bjóða upp 

á þann möguleika að hafa samband við umsjónarmenn vefsins. Er talið líklegra að fræðimenn 

myndu nýta sér þann möguleika.  

Hvað almenning varðar er óhætt að gera ráð fyrir því að mest verði það fólk með 

a.m.k. einhvern sögu- og/eða fornleifafræðilegan áhuga sem nýti sér kortasjána. Þó má ekki 

útiloka það að almennir ferðamenn sem fara um Skagafjörð leiti sér þar upplýsinga áður en 

lagt er af stað. Helstu kröfur almennings verða líklegast þær að upplýsingar séu settar fram á 

auðskiljanlegan hátt. Almenningur er e.t.v. ekki að hugsa jafnmikið um það hvort gögn séu 

aðgengileg eða ekki, aðeins að auðvelt sé að lesa úr þeim.  

Enn fremur má gera ráð fyrir því að helstu notendur kortasjárinnar verði heimamenn því 

viðfangsefnið er nokkuð sérhæft og því er líklegast ekki hægt að gera ráð fyrir því að margir 

utan Hjaltadals eða Skagafjarðar leiti sér upplýsinga þar. Heimamenn geta verið forvitnir um 

náumhverfi sitt og í kortasjánni er hægt að leita sér upplýsinga um staka bæi og í framhaldi af 

því gert sér hugmyndir um þróun byggðar í dalnum. 

Hvort sem um er að ræða fræðimenn eða almenning, heimamenn eða aðra, hlýtur það 

samt að vera aðalmarkmiðið að hafa upplýsingarnar aðgengilegar og settar fram á skýran hátt. 

Þó að markhóparnir geri mismunandi kröfur, er grunnkrafa þeirra sem nýta sér kortasjána að 

auðvelt sé að finna þar upplýsingar.  

 

1.10 Framtíðarsýn 

Gagnagrunnurinn, sem kortasjáin er unnin upp úr, hefur nú að geyma upplýsingar um rúmlega 

800 jarðir í Skagafirði öllum. Til þess að setja þetta í samhengi má geta þess að í kortasjánni 

eru bæirnir í Hjaltadal 39 talsins. Það er því ljóst mál að enn er hægt að bæta miklu magni af 

gögnum í kortasjána. Það er þó gríðarlega mikil grunnvinna sem þarf að vinna áður en svo 
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verður því fyrir flesta bæina er ekki til jafnmikið magn af gögnum eins og fyrir Hjaltadalinn. 

T.d. hefur hnitsetning ekki farið fram á öllum bæjunum, örnefni hafa í fæstum tilvikum verið 

hnitsett og fornleifaskráningar ekki verið framkvæmdar.  

 

Lokaorð 

Með umfangsmeiri miðlun fornleifa og annarra menningarminja til almennings er hægt að 

vekja almenning til umhugsunar um allar þær fornleifar sem er að finna allt í kringum okkur í 

umhverfinu. Almenningur er áhugasamur um fornminjar en vill e.t.v. ekki þurfa að leita of 

mikið eftir henni. Til að miðlunin skili sér þarf því aðeins að finna þá miðlunarleið sem best 

kemur upplýsingunum á framfæri. Netið er sífellt notaður í auknum mæli við að miðla hvers 

konar upplýsingum og þar er fornleifafræðin engin undanþága.  

Notkunarmöguleikar netsins eru nánast óþrjótandi og þær leiðir sem hægt er að fara til 

að miðla fornleifum á honum eru margar. Sú leið að notast við kortasjá til að miðla gögnum 

um fornleifar og byggðaþróun í Hjaltadal þykir hafa heppnast vel í þessu verkefni. Í 

kortasjánni koma fram á einum stað upplýsingar um þær fornleifar sem eru á svæðinu auk 

þess sem frekari upplýsingar eru þar inni, svo sem um örnefni og byggðaþróun. Ekki er hægt 

að segja að gerð kortasjárinnar hafi gengið erfiðleikalaust fyrir sig enda er það víst sjaldan svo 

með verkefni sem stóla á tæknilegan hugbúnað. Ýmis vandamál komu upp, flest þeirra af 

tæknilegum toga. Í viðleitni við að leysa þau hafði höfundur m.a. samband við tækniþjónustu 

fyrirtækisins sem framleiðir WISroGIS viðbótina og fékk lausn á sumum vandamálum þar.  

Kortasjáin er engu að síður góð tilraun á því hvernig er hægt að sameina gögn um fornminjar 

sem eru á mismunandi formi og miðla þeim til almennings. Kortasjáin mun áfram vera í 

þróun og vinnslu og vonandi munu gögn um fleiri bæi bætast við í framtíðinni. 
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