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Ágrip 
 

Á norrænni safnaráðstefnu vorið 2009 kynnti Norsam, samhæfingarhópur norrænna safna 

um samtímasöfnun og -rannsóknir, verkefnið Brauð í norðri eða Bröd i Norden. Einn af 

þáttum verkefnisins var að þátttakendur öðluðust kunnáttu og reynslu í að miðla 

niðurstöðum samtímasöfnunar á vefnum. Fimm söfn á Íslandi tóku þátt í verkefninu og 

rannsökuðu hvert um sig afmarkaðan þátt sem tengdist brauði og brauðmenningu. Fulltrúar 

safnanna sóttu einnig verkfundi í Danmörku og Stokkhólmi og tileinkuðu sér aðferðir í 

stafrænni miðlun sem síðan voru notaðar til að miðla niðurstöðum rannsóknanna á 

vefsíðunni www.braudbrunnur.wordpress.is. 

 Í þessari greinagerð verður fjallað frekar um samtímasöfnun og –rannsóknir á 

Norðurlöndum og á Íslandi, verkefnið Brauð í norðri og gerð vefsíðunnar Brauðbrunnur í 

vefumsjónarkerfinu WordPress.com.  
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1. Inngangur 

 

 

Rannsóknir á sviði samtímasöfnunar hafa verið stundaðar í nágrannalöndum okkar um 

þriggja áratuga skeið. Mikið hefur verið rætt um þessa rannsóknaraðferð hér á landi en það 

var ekki fyrr en fyrir þremur árum að markvisst var hafist handa við að „safna 

samtímanum“, það er að segja fyrirfram ákveðnum viðfangsefnum samkvæmt þeim 

rannsóknaraðferðum sem safnamenn á Norðurlöndum beita.  Árið 2009 var hleypt af 

stokkunum hér á landi tveimur verkefnum á sviði samtímasöfnunar: Leikir barna 2009
1
 og 

Brauð í norðri. Bæði verkefnin eru samvinnuverkefni nokkurra safna hér á landi.  

Á norrænni safnaráðstefnu vorið 2009 kynnti Norsam, samhæfingarhópur norrænna 

safna um samtímasöfnun og -rannsóknir, verkefnið Brauð í norðri eða Bröd i Norden. Einn 

af þáttum verkefnisins var að þátttakendur öðluðust kunnáttu og reynslu í að miðla 

niðurstöðum samtímasöfnunar á vefnum. Fimm söfn á Íslandi tóku þátt í verkefninu og 

rannsökuðu hvert um sig afmarkaðan þátt sem tengdist brauði og brauðmenningu. Fulltrúar 

safnanna sóttu einnig verkfundi í Danmörku og Stokkhólmi og tileinkuðu sér aðferðir í 

stafrænni miðlun sem síðan voru notaðar til að miðla niðurstöðum rannsóknanna á 

vefsíðunni www.braudbrunnur.wordpress.is.  

Fyrir hönd Minjasafns Reykjavíkur – Árbæjarsafns hef ég tekið þátt í verkefninu 

Brauð í norðri. Eftir að ég hóf nám í hagnýtri menningarmiðlun hefur stafræn miðlun 

menningararfsins vakið sérstaka athygli mína. Í ljósi þess að niðurstöðum verkefnisins 

Brauðs í norðri yrði miðlað á vefnum þótti mér tilvalið að lokaverkefni mitt tengdist 

miðlun samtímarannsókna á vefnum. Fyrir hönd safnanna, sem tóku þátt í verkefninu, tók 

ég að mér að setja saman vefsíðu í vefumsjónarkerfinu WordPress.com þar sem niðurstöður 

rannsókna íslensku safnanna birtust.  

Í þessari greinargerð verður leitast við að svara því hvort og hvernig best sé að 

miðla niðurstöðum rannsókna á sviði samtímasöfnunar. Í greinargerðinni verður farið yfir 

þróun samtímasöfnunar á Norðurlöndunum og þeirri aðferðafræði sem þar er beitt við 

samtímasöfnun og -rannsóknir. Því næst er athyglinni beint að verkefninu Brauði í norðri 

og rannsókninni á Íslandi. Þá verður fjallað um stafræna frásögn og hve vel hún nýtist til að 

miðla niðurstöðum rannsókna á sviði samtímasöfnunar. Að lokum verður sagt frá gerð 

vefsíðunnar, farið yfir uppsetningu hennar og þau gögn sem þar er að finna. 

                                                 
1 Sjá heimasíðu um sýninguna Ekki snerta jörðina! Leikir 10 ára barna,  sem var opnuð 14. apríl 2011. Vefur.  

Þjóðminjasafn Íslands. Vefslóð: http://www.thjodminjasafn.is/→Sýningar → Sérsýningar →Sýningar í gangi 

→ Ekki snerta jörðina! Leikir 10 ára barna 
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2. Að safna samtímanum 
 

2.1. Mikilvægi rannsókna á sviði samtímasöfnunar 

 

Hvaðan kom hann? Hvert er hann að fara? Hvað er hann? Þessi fleygu orð lét 

íþróttafréttamaðurinn Adolf Ingi Erlingsson falla eftir að íslenski landsliðsmaðurinn í 

handbolta, Alexander Petersson, kastaði sér fram á eftir boltanum í leik Íslands og Póllands 

í úrslitaleik um bronsverðlaun á EM í handbolta árið 2010 og kom þannig í veg fyrir 

hraðaupphlaup Pólverja.
2
 Spurningar Adolfs sem féllu í hita leiksins eru svipaðar þeim 

spurningum sem fræðimenn á sviði samtímasöfnunar glíma við hverju sinni í rannsóknum 

sínum.   

 Í samtímasöfnun táknar orðið samtími þann tíma sem fólk lifir og getur miðlað  

þekkingu sinni og tilfinningum um. Þeir fræðimenn sem lagt hafa stund á samtíma-

rannsóknir í gegnum tíðina eru, auk starfsmanna safna, vísindamenn, rithöfundar, 

blaðamenn, ljósmyndarar og kvikmyndagerðarfólk. Þeir hafa allir fundið hjá sér hvöt til að 

skrásetja, kanna, finna út og spyrja spurninga sem veita innsýn í hvernig fólk skipuleggur 

líf sitt og tekst á við hversdagsleg vandamál sem og ánægjustundir.
3
 Sú þekking, bæði 

félagsleg og menningarleg, sem safnast um mannfólkið í tíma og rúmi er mikilvæg „not 

just so that we can see ourselves in perspective. It is also important if we are to gain an 

increased understanding of other times and different worlds; this applies both to those who 

are alive today and to those who will come after us.“
4
  

Af þessu má sjá að samtíminn veitir innsýn í fortíðina og hjálpar okkur að skilja 

hana betur. Söfn eru að margra mati fulltrúar fortíðarinnar í nútímasamfélagi enda er 

fortíðin plássfrek á sýningum þeirra. Þó er samtíminn aldrei langt undan og í faglegu starfi 

safna er stöðugt unnið að söfnun samtímaminja eftir ýmsum leiðum. Samtímasöfnun 

tryggir að söfnin verði sjálfsagður vettvangur til umræðna um gildismat og afstöðu fólks á 

hverjum tíma og uppfyllir þar með væntingar gesta safnsins. 

  

                                                 
2 Vefur. Youtube. Vefslóð: http://www.youtube.com/→  slá inn í Leit/Search „Alexander Petersson stöðvar 

hraðaupphlaup“. 
3Gudmundsson og Silvén: „Twenty-Five Years in the Field“, bls. 179.  
4 Gudmundsson og Silvén: „Twenty-Five Years in the Field“, bls. 179. 
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2.2. Söfn og samtímasöfnun 

 

Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar gerðu söfn sér grein fyrir mikilvægi samtíma-

söfnunar og -rannsókna. Þá tók hin ríkjandi heimsmynd örum breytingum. Breyttar 

þjóðfélagsaðstæður og þróun í efnahagsmálum leiddu til byltingar á atvinnuvegum og 

heimili stækkuðu. Framboð og fjölbreytni allskyns varnings jókst gríðarlega og úr vöndu 

var að ráða fyrir söfnin að velja gripi til varðveislu sem einkennandi voru fyrir tíðarandann 

hverju sinni. Hefðbundin söfnun menningarsögulegra safna eins og hún þekktist í upphafi 

19. aldar  reyndist bæði óraunhæf og afar kostnaðarsöm. Nauðsyn kallaði á nýjar 

starfsaðferðir, leiðir og nálganir til að söfn gætu uppfyllt lögbundið hlutverk sitt. 

Á þessum tíma voru söfn að færast frá því að vera sýningarsalir listaverka og 

furðufyrirbæra í það að verða vettvangur fræðslu um margbreytileika lífsins á jörðinni. 

Fram að þeim tíma höfðu gestir einkum verið aðallinn og hástéttafólk. Árið 1851 var haldin 

í London fyrsta heimssýningin en í kjölfar hennar voru haldnar svipaðar sýningar á 

meginlandi Evrópu. Á þessum sýningum gafst þjóðum og löndum tækifæri til að kynna 

menningu sína. Þessar sýningar áttu eftir að hafa mikil áhrif á safnamenningu áratugina á 

eftir.
5
 Umræður á meðal safnafólks eftir  miðja 19. öld snérust einkum um að söfnin yrðu 

að leita leiða til að vera lifandi stofnanir fyrir almenning í landinu. Þau áttu einnig að sinna 

rannsóknum sem nýttust bæði almenningi og fræðimönnum. Mikilvægt var að söfn leituðu 

allra leiða til að miðla menningarsögulegri þekkingu til sem flestra.   

Sú aðferðafræði sem einkum er notuð við samtímasöfnun og rannsóknir í dag 

þróaðist í þeim menningarminjasöfnum sem stofnuð voru á 19. öld eins og í Norræna 

safninu (stofn. 1873) í Svíþjóð. Aðferðafræðinni sjálfri svipar til þeirrar sem beitt er í 

þjóðhátta- og mannfræðirannsóknum í háskólum. Þjóðháttafræði er hluti af þjóðfræði sem 

gengur út á að skoða lífsgildi einstaklinga og hópa og mannleg samskipti. Í 

þjóðháttafræðinni er skoðað hvernig við gerum hlutina, hvaða áhrif það hefur á umhverfið 

og hvað umhverfisbreytingar hafa haft í för með sér í gegnum tíðina. Þá er og skoðað 

sérstaklega efnisleg menning og verkmenning þjóða.
6
 Í mannfræði er fjallað um manninn 

sem lífveru og sem félagsveru. Sem fræðigrein skiptist mannfræðin í tvö meginsvið, félags- 

og menningarmannfræði og líffræðilega mannfræði. Í þeirri fyrrnefndu rannsaka 

mannfræðingar menningu manna í sem víðustum skilningi þess hugtaks. Þeir fjalla meðal 

annars um almenna skipun samfélaga, stjórnskipan, hagskipan, trúarbrögð, sifjatengsl, listir 

                                                 
5 Yfir hafið og heim, bls. 17-18.  
6 Vefur. Félag þjóðfræðinga á Íslandi. Vefslóð: http://www.akademia.is/thjodfraedingar/ →  Hvað er 

þjóðfræði? 
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og menningu.
7
 Báðar þessar greinar hafa þróað með sér vinnuaðferðir í rannsóknum sínum 

sem rannsakendur í samtímasöfnun hafa tileinkað sér. Rannsóknir þessa fræðigreina byggja 

mikið til á vettvangsathugunum
8
, viðtölum, ljósmyndum, vídóupptökum, sögulegum 

gögnum og tölulegum heimildum.  

Skýringin á því hvers vegna mikilvægt er fyrir söfn að varðveita þekkingu um 

samtímann til brúks í framtíðinni er sú að söfn gegna að margra mati því hlutverki að vera 

„minni samfélagsins“.
9
  Í Svíþjóð hafa söfn þróað með sér ákveðna aðferðafræði til að skrá, 

flokka og varðveita niðurstöður rannsókna í samtímasöfnun. Markmiðið er að þessar 

rannsóknir verði framlag safnanna til aukins   

... cultural and societal self-understanding, to stimulate reflection on current 

phenomena and issues – often from (culture-)historical perspectives, and at certain 

museums also from a mulicultural and/or global perspective. In these cases the 

results of the study have been made immediately accessible through archive front 

desks and  “fact rooms”. Sometimes even the research work itself has been regarded 

as a public interface, that is, a channel whereby the museum can communicate with 

the world around it, a place where the museum and its users can meet in a joint 

quest for knowledge and where the museum becomes a instrument for people who 

want to make an imprint in the public creation of history.
10

 

 

Með því að safna, rannsaka, varðveita og miðla heimildum um samtímann skapast nýtt 

samtal á milli safnsins og gestsins. Þá eflir og eykur samtímasöfnun við safnkost þegar 

valdir gripir eru teknir til varðveislu að undangenginni vettvangsrannsókn.  

Samkvæmt íslensku safnalögunum eru söfn mennta- og þjónustustofnanir sem ber 

að varðveita menningararf þjóðarinnar og tryggja almenningi öruggt aðgengi að honum.
11

 

Flest söfn hér á landi hafa mótað sér söfnunarstefnu í samræmi við hlutverk sitt og er hún 

mótuð með tilliti til siðareglna Alþjóðaráðs safna, ICOM.
12

 Söfnunarstefna tilgreinir 

hvernig staðið skal að vali og söfnun muna, ljósmynda og skriflegra og munnlegra 

heimilda. Þessi þáttur er fyrsti hluti í rannsóknar- og varðveislustarfi safna og mótar aðra 

þætti safnastarfs.
13

 Hér á landi leiðir Þjóðminjasafn Íslands, sem höfuðsafn, samstarf um 

                                                 
7 Vefur. Vísindavefurinn. Vefslóð: http://visindavefur.hi.is/→ skrifa í Leit „Hvað er mannfræði og hvað hafa 

mannfræðingar rannsakað á Íslandi“. 
8 Sænska: deltagande observation; enska: activ participation. 
9 Gudmundsson og Silvén: „Twenty-Five Years in the Field“, bls. 180. 
10 Gudmundsson og Silvén: „Twenty-Five Years in the Field“, bls. 180. 
11 Í 4. grein safnalag nr. 106/2001 er skilgreining á safni eftirfarandi: „Safn er samkvæmt lögum þessum 

stofnun, opin almenningi, sem hefur það hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og 

náttúru landsins, standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis svo að þær megi 

nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar.“ 
12Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu, bls. 15 –  Siðareglur Alþjóðaráðs safna, bls. 15. 
13 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu, bls. 15. 
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mótun stefnu í samtímasöfnun fyrir menningarminjasöfn. Í þeirri vinnu tekur samvinna um 

samtímasöfnun og -rannsóknir mið af sérhæfingu safna og leiðir þannig til skýrari verka-

skiptingu á milli þeirra.
14

  

 

2.3. Samdok – Rannsóknaraðferð í samtímasöfnun 

 

Á undanförnum þremur áratugum hafa norræn minjasöfn mótað aðferðafræði á sviði 

samtímasöfnunar sem fest hefur sig í sessi víða á Norðurlöndunum og í Evrópu. Aðferðin 

er upprunnin í Svíþjóð og er yfirleitt kennd við Samdok, sem er stytting úr Samtidsdoku-

mentation.
15

 Verkefnið Brauð í norðri var unnið eftir aðferðafræði Samdok. 

 Það var Norræna safnið, Nordiska Museet, í Stokkhólmi sem varð fyrst til að færa 

til vegs og virðingar kerfisbundnar aðferðir í samtímasöfnun árið 1977. Það ár var stofnuð 

samhæfingarskrifstofa um samtímasöfnun, Samdoksekretariatet, sem Norræna safnið rekur 

í samstarfi við önnur menningarsöguleg söfn í Svíþjóð. Leiðarljós Samdok er að rannsóknir 

aðildarsafnanna á sviði samtímasöfnunar hafi það að markmiði „...to deepen our knowledge 

and understanding of people, conditions and phenomena, both in the past, the present and 

in the future.“
16

  Starfsmenn skrifstofunnar samhæfa og skipuleggja söfnun og rannsóknir á 

landsvísu en um 80 söfn eiga aðild að Samdok.  

Aðildarsöfnin eiga formlega aðild að ákveðnum vinnuhópum, eða „pools“, allt eftir 

eðli og starfsskyldum safnanna. Heiti þessara vinnuhópa hafa breyst í gegnum tíðina og 

þeim hefur fjölgað eða fækkað eftir aðstæðum. Í dag eru starfandi á vegum Samdok í 

Svíþjóð sjö vinnuhópar sem rannsaka daglegt líf og tómstundir, stað- og héraðsbundin 

einkenni, stjórnun náttúrulegra auðlinda, stjórnmál og samfélagið og framleiðslu og 

þjónustu. Einnig rannsakar vinnuhópur  líf Sama í Svíþjóð og þróun samfélags  frumbyggja 

og að lokum er hópur sem rannsakar samspil menningar innflytjenda og sænskrar 

menningar. Hver vinnuhópur skipar sér stjórn og hittast hóparnir tvisvar á ári og eru þá  

markmið, leiðir, upphaf og endir hvers verkefnis skilgreind. Samvinna er lykilorð í vinnu 

hópanna.
17

  

                                                 
14 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu, bls. 16. 
15 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu, bls. 16. 
16 Vefur. Nordiska Museet. Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/ → Om museet → Samdok-sekretariatet 

→ English → About Samdok. 
17 Gudmundsson og Silvén: „Twenty-Five Years in the Field“, bls. 180-181 – Vefur. Nordiska Museet. 

Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/ → Om museet → Samdok-sekretariatet → English → About 

Samdok. 
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Samkvæmt þeirri aðferðafræði, sem Svíar hafa komið sér upp þegar unnið er að 

rannsókn og söfnun á samtímanum, er mikilvægt að rannsakendur greini ítarlega frá því 

hvert markmiðið er með rannsókninni og hvaða gildi hún hefur bæði í samtímanum og í 

framtíðinni.
18

 Með Samdok aðferðinni er lögð áhersla á að undanfari eða upphaf að 

samtímasöfnun sé skipulögð rannsókn sem hefst með athugun, skráningu og einskonar 

greiningu á vettvangi þar sem rannsakandinn heldur sig fyrir utan atburðarásina á 

hlutlausan hátt. Þessi rannsókn leiðir til þess að ákvarðanir eru teknar hverju skal safna og 

hvers vegna. Við samtímasöfnun og -rannsóknir er unnið með þrjú hugtök sem aldrei má 

skilja við sig. Það er að hlutirnir séu skoðaðir í ljósi stundar, staðar og félagslegs rýmis (tid, 

plats och social miljö). Með því að skoða hluti í þessu ljósi eiga söfnin sem varðveita 

heimildir og gripi genginna kynslóða auðveldara með að setja hlutina í sögulegt samhengi. 

Í rannsóknum á sviði samtímasöfnunar er fjallað um afmarkað viðfangsefni úr samtímanum 

sem sett er í sögulegt samhengi í rannsóknar- og skráningarvinnunni þegar það á við. Út frá 

ákveðnu skilgreindu markmiði er þjóðháttum, ljósmyndum og munum safnað. Fáum 

munum er þó safnað og er samhengi þeirra skrásett. Með því að nýta fleiri en eina nálgun 

við söfnunina má ná betur utan um heildina  en ef ein aðferð væri valin.
19

 

Samdok aðferðafræðin stuðlar að samvinnu safna og samþættingu og tryggir faglegt 

starf þeirra til framtíðar. Hún hvetur einnig söfnin til að koma sér saman um að rannsaka 

ákveðin viðfangsefni úr samtímanum og skoða þau í tíma og rúmi með tilliti til félagslegra 

þátta. Með því að beita Samdok aðferðinni við samtímasöfnun og -rannsóknir eykst 

samfélagsþekking sem mun varðveitast til framtíðar á söfnunum. 

 

2.4. Samtímasöfnun á Norðurlöndunum 

 

Eitt aðalsmerki samtímasöfnunar og -rannsókna er hvatning til safna um samstarf í þeim 

fjöldamörgu verkum sem þeim er ætlað að sinna. Á það meðal annars við er kemur að 

söfnun, sýningargerð og varðveislu gripa, myndefnis og upplýsinga. Á undanförnum 

áratugum hafa samtímasöfnun og -rannsóknir þróast með mismunandi hætti í Evrópu. 

Safnamenn á Norðurlöndum sem og í Bretlandi, Þýskalandi og Hollandi hafa lengi einbeitt 

sér að verkefnum á sviði samtímasöfnunnar eins og sjá má í starfsemi þessara safna. 

Í tilefni af 30 ára afmæli Samdoksekretariatet árið 2007 hélt Norræna safnið 

alþjóðlega ráðstefnuna, Connecting Collecting. Alls sóttu ráðstefnuna um 140 manns frá 19 

                                                 
18 Isacson og Silvén: „History Scenting the Future“, bls. 190-192. 
19 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu, bls. 16. 
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löndum en markmiðið með henni var „...to search for common grounds for creating an 

international forum for knowledge development and collaboration on issues concerning 

contemporary collecting.“
20

 Afrakstur ráðstefnunnar var stofnun Collectingnet, alþjóðlegs 

netverks safna er vinna að söfnun og skráningu. Collectingnet starfaði til ársins 2010 er 

alþjóðleg nefnd á vegum ICOM, er nefnist COMCOL (Internationl Committee for 

Collecting), var stofnuð í mars sama ár.
21

 COMCOL hélt sinn fyrsta fund í nóvember 2010 

á 25. allsherjarþingi alþjóðráða safna sem haldið var í Kína. Leiðarljós nefndarinnar er að 

„...increase cooperation and collaboration across international boundaries, to foster 

innovation in museums and to encourage and support museum professionals in their work 

with collections development.“
22

 

Líkt og flest öll söfn í hinum vestræna 

heimi stóðu söfn á Norðurlöndum frammi fyrir 

því vandamáli á tímum iðnvæðingarinnar hverju 

skyldi safna og hvers vegna. Eins og greint var 

frá í kaflanum hér á undan ruddu söfn í Svíþjóð 

brautina er kom að samtímasöfnun og mótuðu 

nýja aðferðafræði sem nefnd hefur verið Samdok. 

Önnur söfn í Danmörku, Noregi, Finnlandi og nú 

síðast á Íslandi hafa tileinkað sér þessa 

aðferðafræði. Hér á eftir verður farið yfir stöðu 

samtímasöfnunar í þessum löndum og nefnd 

dæmi um verkefni á þeirra vegum.                                                 Hvaða skæri á að varðveita? 23 

 

2.4.1. Svíþjóð 

 

Árið 2007 var haldið upp á 30 ára afmæli Samdok í Svíþjóð. Á þessum 30 árum hafa sænsk 

söfn gert um 1000 rannsóknir þar sem hin ýmsu viðfangsefni úr sænskum samtíma voru 

könnuð.  Þau hafa rannsakað 

... youth hostels and ski tourism, interrailers, the Salvation Army, homeless people, 

free churches, the referendum on joining the EU, the Swedish Parliment, weddings, 

                                                 
20 Unge og Söderqvist: „In search of common grounds“, bls. 2.  
21 Vefur. Nordiska Museet. Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/→ Om museet → Samdok-sekretariatet 

→ English → Collectingnet. 
22 Vefur. COMCOL International Committee for Collecting. Vefslóð: http://www.comcol-icom.org/ → About 

COMCOL. 
23 Hér tekið eftir: Connecting collecting, forsíða kápu.  
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filling stations, schools, and nursery schools. We find descriptions of cultural 

encounters between old and new Swedes in different places all over the country. 

There has also been a series of studies documenting the homes and domestic life of 

individual families, looking at kitchens, bedrooms, wardrobes and toy boxes, the 

walk to nursery school and shopping for dinner, as well as the ideologies behind the 

design of the home.
24

 

 

Af þessu má leiða að söfn í Svíþjóð hafa stundað fjölbreyttar rannsóknir á sviði 

samtímasöfnunnar. Niðurstöðurnar eru varðveittar í gagnagrunni sem hýstur er hjá 

Norræna safninu og nefnist Samdokregistret.
25

 

 

 

  Gagnagrunnurinn Samdokregistret þar sem er að finna niðurstöður samtímarannsókna í Svíþjóð.26 

 

Nú á síðustu árum hafa söfnin einbeitt sér að verkefnum sem sýna hvernig 

núverandi aðstæður hafa áhrif á framtíðarsamfélög. Norræna safnið hefur á undanförnum 

árum verið að safna heimildum um nýjar tegundir af hátíðum eins og Eurovison, 

                                                 
24 Gudmundsson og Silvén: „Twenty-Five Years in the Field“, bls. 183. 
25Vefur. Nordiska Museet. Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/→ Om museet → Samdok-sekretariatet → 

Samdoks databas.   
26 Hér tekið eftir: Vefur. Nordiska Museet. Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/→ Om museet → 

Samdok-sekretariatet → Samdoks databas  → Sök i databasen. 
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hátíðarkvöldverð Nóbelsverðlaunanna og Vasa-hlaupið.
27

 Auk Brauðs í norðri eru meðal 

annars tvö verkefni í gangi hjá Samdok. Það eru „Dödens riter och platser i mångfaldens 

Sverige“ sem fjallar um siði og venjur í kjölfar andláts og „Varsel“ sem fjallar um 

atvinnuleysi og uppsagnir í Svíþjóð.
28

 

2.4.2. Danmörk 

 

Í Danmörku hafa söfn lagt stund á rannsóknir á sviði samtímasöfnunar í fjölda ára. Þar hafa 

söfnin valið þá leið að starfa í vinnuhópum sem þeir kalla „puljer“.
29

 Þar vinna söfn að 

sambærilegum verkefnum og í Svíþjóð og fylgja aðferðafræði þeirra. 

 Verkefni safna í Danmörku sem tengjast samtímanum eru margbreytileg. Árið 2007 

var Ár iðnaðarins í Danmörku og tóku þá ýmis söfn sig saman og unnu að rannsóknum og 

sýningarhaldi sem tengdist iðnaði. Gefið var út sérstakt viðburðadagatal og í maí 2009 var 

opnuð viðamikil sýning sem fjallar um iðnað í Danmörku í gegnum tíðina. Sýningin var 

sett upp í Brede Værk í Kaupmannahöfn þar sem Danska Þjóðminjasafnið fékk til eignar 

og afnota löngu aflagðar verksmiðjur.
30

  

 Söfnin í Danmörku hafa einnig staðið fyrir smærri verkefnum. Þar má nefna söfnun 

í tengslum við brúðkaup Friðriks krónprins Danmerkur og Mary Donaldson þann 14. maí  

 

               

Það var fjör í Kaupmannahöfn þann 14. maí 2004. Myndirnar eru hluti af þeim gögnum sem safnað var þann 

dag.31 

 

                                                 
27 Isacson og Silvén: „History Scenting the Future“, bls. 192. 
28Vefur. Nordiska Museet. Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/→ Om museet → Samdok-sekretariatet → 

Projekt.  
29Vefur. Kulturarvsstyrelsen. Vefslóð: http://www.kulturarv.dk/→ Musseer → Museumsdrift →  økonomi → 

Puljer.  
30Vefur.  Nationalmuseet. Vefslóð:  http://www.natmus.dk/→  Udstillinger → Brede Værk.  
31 Hér tekið eftir: Connecting collecting, bls. 37. 
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2004. Þá tóku nokkur söfn sig saman, undir stjórn Þjóðminjasafnsins, og skráðu niður hvað  

venjulegir Danir voru að gera á brúðkaupsdaginn og hvað þýðingu dagurinn hafði í þeirra 

huga. Markmiðið með rannsókninni var að reyna að fanga andrúmsloftið þennan dag.  

Söfnunin fór fram þennan eina dag og tóku um 2000 manns þátt í henni. Heimildasafnið 

samanstóð meðal annars af ljósmyndum, videóupptökum, viðtölum, hljóðupptökum, 

minjagripum, rusli af götum Kaupmannahafnar og búningum. Einnig voru varðveitt stafræn 

eintök af vefsíðum og bloggi sem fjallaði um brúðkaupið. Þá voru veisluhöld í heimahúsum 

í tilefni dagsins skráð en ákveðnum hóp af „venjulegum“ Dönum hafði verið sendur 

spurningarlisti og einnota myndavélar sem þeir skiluðu svo inn.
32

 Á meðan á söfnuninni 

stóð var settur í loftið vefurinn Riget på den anden ende þar sem birtar voru jafnóðum þær 

upplýsingar sem söfnuðust. Þessi vefur er enn opinn og þar er hægt að skoða niðurstöður 

rannsóknarinnar.
33

  

 Nokkur söfn í Danmörku taka þátt í verkefninu Brauð í norðri. Annað verkefni í 

samtímasöfnun sem lauk nýverið í Danmörku fjallaði um það hvernig það er að vera au-

pair í Danmörku í dag. Þjóðminjasafnið stofnaði bloggsíðu þar sem það safnaði 

ljósmyndum og frásögnum þeirra er starfa sem au-pair.
34

 

2.4.3. Noregur 

 

Í kringum 1970 voru söfn í Noregi líkt og í Danmörku og Svíþjóð gagnrýnd fyrir að sinna 

ekki samtímanum í starfi sínu. Gagnrýnin beindist einkum að því að söfn ættu í erfiðleikum 

með að fanga athygli nýrrar kynslóðar sem þeir töldu að fyndi  „... få eller ingen spor av sin 

egen historie i utstillinger og samlinger. Det ble også stilt kritiske spørsmål ved de verdier, 

maktstrukturer og ideologier museene bygde på.“
35

  

 Miklar umræður urðu á meðal safnafólks um hvaða leið skyldi fara í samtímasöfnun 

og litu menn þá til Svíþjóðar og þeirrar aðferðafræði sem þar er stunduð. Í nóvember 1995 

var farið af stað með verkefni til að ná betur utan um samtímasöfnun í Noregi. Afraksturinn 

var að sett var á laggirnar sambærileg skrifstofa um samtímasöfnun og í Svíþjóð sem 

kallast Samtidsnett. Skrifstofan er hýst og rekin af safninu Maihaugen í Guðbrandsdal og 

þar fer fram samhæfing og þróun samtímasöfnunar í Noregi. Haustið 2008 var stofnaður 

                                                 
32 Pedersen, Lykke L.: „Celebrating in the public, private and virtual space“, bls. 34-37. 
33 Vefur. Riget på den anden ende. Vefslóð: http://14maj.natmus.dk/ 
34 Vefur. Danmarks Nyere Tid. Vefslóð: http://blog.nyeretid.dk/→ Au-pair projektet. 
35 Vefur. Lillehammar Museum. Vefslóð: http://www.maihaugen.no/→ Samtidsdokumentasjon →  Norge-

Samtidsnett. 
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vinnuhópur í Noregi á vegum ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og 

museum) sem sinnir samtímasöfnun sérstaklega og á Samtidsnett fulltrúa þar.
36

  

 Samtidsnett hefur einkum einbeitt sér að rannsóknum á sviði samtímasöfnunnar og 

samvinnu safna á þeim vettvangi. Frá því að skrifstofan var opnuð hefur hún staðið fyrir 

nokkrum verkefnum. Dokument 2000 var verkefni þar sem söfnin drógu upp mynd af því 

samfélagi sem var við lýði í Noregi við árþúsundaskiptin. Vorið 2006 hlaut Samtidsnett 

styrk upp á 3,9 milljónir norskra króna frá norska menningarráðinu fyrir verkefnið På 

sporet av den tapte samtid. Verkefninu lauk þann 29. apríl 2009 og voru niðurstöður þess 

gefnar út í bók.
37

 Samtidsnett hvetur söfn í Noregi til að taka þátt í norrænum og 

alþjóðlegum samtímasöfnunarverkefnum á borð við Brauð í norðri.  

2.4.4. Finnland 

 

Það hefur lengi verið á stefnuskrá safna í Finnlandi að stofna samhæfingarskrifstofu á 

landsvísu um samtímasöfnun líkt og í Svíþjóð og Noregi. Það var ekki fyrr en janúar 2009 

að skrifstofan tók til starfa og er hún kölluð TAKO og taka um 60 söfn þátt í verkefninu. 

Fram að þeim tíma vann hvert og eitt safn að samtímarsöfnun eftir söfnunarstefnu.  

Líkt og í Svíþjóð skipta söfnin sér í vinnuhópa, „pooler“, en þeir eru sjö talsins. 

Árin 2010 og 2011 hafa vinnuhóparnir unnið að þróun verkefna í samtímasöfnun en eitt 

meginmarkmið þessara verkefna er að þau séu hrein og klár safnaverkefni frá upphafi. 

Verkefnin eru ekki þess eðlis að „...sådana som vem som helst kunde genomföra. 

Profileringen sker via insamling – föremål, foton, annat bildmaterial och arkivmaterial – 

som kombineras med dokumentationen.“
38

 Það efni sem safnast í þessum rannsóknum 

verður varðveitt og skráð í gagnagrunn sem kallast Finland-samling.
39

  

Nýlegt verkefni í samtímasöfnun í Finnlandi sem TAKO stjórnaði var En vinterdag i 

Finland. Þá fylgdust starfsmenn safna víðsvegar að af landinu með daglegu lífi fjölskyldna 

í Finnlandi einn dag í febrúar 2011.
40

 Nokkur söfn í Finnlandi taka þátt í verkefninu Brauð 

í norðri.  

                                                 
36 Vefur. Lillehammar Museum. Vefslóð: http://www.maihaugen.no/→ Samtidsdokumentasjon →  Norge-

Samtidsnett.  
37 Vefur. Lillehammar Museum. Vefslóð: http://www.maihaugen.no/→ Samtidsdokumentasjon →  

Nettverksprosjekter →På sporet av den tapte samtid →Les mer om publikasjonen og bestilling av den.  
38 Metsänkylä og Sarantola-Weiss: „TAKO i Finland: museisamarbete i nya former“, bls. 27. 
39 Metsänkylä og Sarantola-Weiss: „TAKO i Finland: museisamarbete i nya former“, bls. 27. 
40 Vefur. Västra Nyland. Vefslóð:  http://www.vastranyland.fi/→  Nyheter → skrifa í sök „ Museet 

dokumenterar vardagen“. Frétt frá 3. febrúar 2011. 
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2.4.5. Ísland 

 

Hér á landi hefur umræðan um samtímasöfnun verið lifandi á vettvangi safnamanna undan-

farna áratugi. Á undanförnum árum hafa safnamenn kynnt sér Samdok-aðferðafræðina og 

reynslu annarra Norðurlandaþjóða í samtímasöfnun og vöktu þau kynni áhuga á eflingu 

markvissrar samvinnu safnanna sem kæmu sér saman um valin verkefni til að vinna saman 

að samtímasöfnun samkvæmt þessari aðferðafræði. Þjóðminjasafn Íslands hefur sem 

höfuðsafn leitt samstarf um mótun stefnu í samtímasöfnun fyrir menningarminjasöfn og 

árið 2009 hleypti það af stokkunum tveimur samtímasöfnunarverkefnum: Leikir barna 

2009 og Brauð í norðri. Það sem ýtti báðum þessum verkefnum úr vör var meðal annars 

námsfundur Norsam nefndarinnar sem haldinn var hér á landi í Þjóðminjasafni Íslands 

þann 9. maí 2008 og íslenskir safnamenn sóttu. Markmiðið með fundinum var að kynna 

þær aðferðir sem valdar hafa verið og notaðar í samtímasöfnun á Norðurlöndum síðustu 

áratugi. Á fundinum var vinnuaðferðum lýst og hvernig þær hafa þróast og reynst. Þá voru 

valin verkefni kynnt frá hverju landi en fyrirlesarar voru fulltrúar Danmerkur, Svíþjóðar, 

Noregs og Finnlands í ráðgjafanefnd Norsam. Að lokum kynnti Þjóðminjasafn Íslands fyrir 

fundarmönnum fyrirhugað íslenskt verkefni í samtímasöfnun um leiki barna. Það verkefni 

varð að veruleika og lýkur vinnu við það á þessu ári, 2011.  

 Vert er þó að benda á að söfn á Íslandi hafa um nokkurt skeið unnið að 

samtímarsöfnun í einhverjum mæli, þó ekki eftir aðferðum Samdok. Til að mynda hefur 

Þjóðminjasafn Íslands frá árinu 1960 safnað skipulega heimildum um lífshætti fyrr á 

tímum með því að semja spurningaskrár og senda út til fólks. Það var svo árið 1963 að 

menntamálaráðherra færði safninu á aldarafmæli þess sérstaka þjóðháttadeild til að sinna 

þjóðháttasöfnun. Árið 2003 var nafninu breytt í þjóðháttasafn  og er að finna innan safnsins 

um 110 aðalspurningaskrár og 28 aukaspurningablöð. Á meðal spurningalista sem sendir 

hafa verið út til heimildamanna eru spurningar um nautpening, andlát og útfarasiði, 

fráfærur, gapastokk, sumardaginn fyrsta, heyannir, hernámsárin, tertur og gælunöfn.
41

  

Ein af nýjustu spurningaskrám safnsins fjallar um kreppuna, hrunið og 

búsáhaldarbyltinguna og var send út vorið 2010. Niðurstöður af þeim spurningum og 

söfnun muna í kjölfarið voru sýndar á sýningu, Fyrir ári, sem var opnuð á Torgi 

Þjóðminjasafnsins þann 16. janúar 2010. Markmið safnsins með sýningunni var að fá álit 

                                                 
41 Vefur. Þjóðminjasafn Íslands. Vefslóð: http://www.thjodminjasafn.is→ Minjar og rannsóknir → 

Þjóðháttasafn → Rannsóknir →Spurningalistar.  
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gesta á þeim gripum sem safnað hafði verið. Á sýningunni mátti sjá „mótmælaspjöld, ílát, 

dreifibréf, gashylki og fleira sem ýmist kom frá almenningi eða safnaðist á vettvangi.“
42

 

 

 

        Sýningin Fyrir ári á Þjóðminjasafni Íslands. Hér spurði safnið gesti hvort þessir hlutir segðu sögu.43  

 

 Þá hefur Byggðasafn Árnesinga unnið samkvæmt Samdok aðferðinni í nokkur ár. 

Verkefnið Hvar varst þú? fólst í því að safna frásögnum Sunnlendinga af jarðskjálftanum 

sem reið yfir þann 29. maí 2008. Starfsmenn safnsins söfnuðu yfir 400 frásögnum, 

teikningum og ljóðum ásamt öðrum gögnum er tengdust jarðskjálftanum. Afrakstur 

söfnunarinnar mátti svo sjá á sýningunni Hvar varst þú?– Stóri skjálftinn í Húsinu á 

Eyrarbakka sumarið 2009. Í öndvegi voru sögur og sögubrot en ljósmyndir, 

kvikmyndabrot, persónulegir gripir sögumanna og sviðsetningar prýddu einnig 

sýninguna.
44

  

 Verkefnið Leikir barna 2009 er fyrsta verkefnið á Íslandi þar sem nokkur söfn 

vinna saman að samtímasöfnun. Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að skrá, 

rannsaka og greina hvernig börn leika sér á tilgreindum tíma og hins vegar að prófa 

aðferðafræði samtímasöfnunar og rannsókna í samvinnu við aðrar stofnanir sem sinna 

skyldu hlutverki. Söfnin sem stóðu að rannsókninni voru Byggðasafn Árnesinga, 

Byggðasafn Reykjanesbæjar, Minjasafn Austurlands, Minjasafnið á Akureyri, Minjasafn 

                                                 
42 Vefur. Þjóðminjasafn Íslands. Vefslóð: http://www.thjodminjasafn.is → Þjóðháttasafn → Sýningar → Fyrir 

ári. 
43 Mynd í einkaeigu. Ljósmyndari Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir. 
44 Byggðasafn Árnesinga: Árskýrsla 2009, bls. 6 og 9. 
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Reykjavíkur, Nesstofusafn, Þjóðfræðistofa á Hólmavík og Þjóðminjasafn Íslands. 

Starfsmenn safnanna heimsóttu skóla í nágrenni sínu og tóku viðtöl við nemendur í  5. bekk 

um leiki og leikföng. Sum barnanna héldu dagbók um leiki sína í eina viku og afhentu 

söfnunum til varðveislu. Einnig voru teknar ljósmyndir og stutt myndskeið af börnum í 

ýmsum leikjum. Afrakstur rannsóknarinnar birtist svo í farandssýningunni Ekki snerta 

jörðina! Leikir 10 ára barna sem var opnuð 14. apríl síðastliðinn í Þjóðminjasafni Íslands. 

Fræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar munu svo birtast í sameiginlegri skýrslu safnanna 

árið 2012.
45

 Nánar verður fjallað um verkefnið Brauð í norðri í næsta kafla.  

 

 

Sýningin Ekki snerta jörðina! byggir á kössum sem hver um sig er fulltrúi fyrir leik sem krakkar léku sér í 

veturinn 2009. Hér má sjá Sudoku-þrautir, tölvuspil og fótboltaspil.46 

 

  

                                                 
45 Vefur.  Þjóðminjasafn Íslands. Vefslóð: http://www.thjodminjasafn.is/→Sýningar → Sérsýningar 

→Sýningar í gangi → Ekki snerta jörðina! Leikir 10 ára barna → Sýningin. 
46 Mynd í einkaeigu. Ljósmyndari Helga Maureen Gylfadóttir.  
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3. Brauð í norðri 

 

3.1. Norsam og verkefnið Brauð í norðri 

 

Norsam (netverk for samtidsdokumentation og forskning ved museer i Norden) er 

samhæfingarnefnd um samtímaskráningu og -rannsóknir á söfnum á Norðurlöndum og á 

hvert landanna þar tvo fulltrúa. Hugmyndin að Norsam vaknaði á ráðstefnunni Samtid og 

nær fortid i muséene sem haldin var í Osló haustið 1993. Á næstu árum voru haldnir 

undirbúningsfundir með fulltrúum safna á Norðurlöndum þar sem hugmyndin var þróuð 

frekar. Það var svo á fundi í Stokkhólmi árið 1997 sem nefndin var formlega stofnuð og 

Norsam varð að veruleika.
47

 Þjóðminjasafn Íslands hefur verið fulltrúi íslenskra safna í 

nefndinni frá upphafi.  

Frá því að Norsam var stofnuð hefur hún haldið ýmsar ráðstefnur og staðið fyrir 

verkefnum á sviði samtímasöfnunar. Meðal málþinga sem Norsam hefur staðið fyrir er 

Konsum og livsstil i Norden (1999) og På ny kurs (2005) sem fór fram í ferjunni Norrænu 

þar sem þátttakendur skráðu lífið um borð. Heimasíða Norsam var opnuð árið 2000 og er 

þar að finna frekari upplýsingar um verkefni og störf nefndarinnar.
48

  

Í maí 2009 hvatti Norsam söfn á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndunum til 

þátttöku í samtímasöfnunarverkefninu Brauð í norðri/ Bröd i Norden en það var á fundi 

samhæfingarnefndarinna í Turku í september 2008 sem ákvörðunin um verkefnavalið var 

tekin. Verkefnið var hugsað sem átak til að vekja  áhuga á og efla samstarf norrænna safna 

um samtímasöfnun en einnig sem tækifæri til að nota stafræna miðla við samtímasöfnun og 

hvers konar samanburðarrannsóknir. Alls sóttust 25 söfn á Norðurlöndunum og í Eistlandi 

eftir þátttöku í verkefninu.
49

 Haldnir voru þrír námsfundir með þátttakendum og sóttu 

fulltrúar frá Íslandi þá alla. Fyrsti námsfundurinn var haldinn í Malmö dagana 26.-27. apríl 

2010 þar sem þátttakendur lærðu að tileinka sér aðferðir stafrænnar miðlunar. Dagana 30. 

september og 1. október 2010 var haldinn annar námsfundur og þá í Kaupmannahöfn. Sá 

fundur var í formi fyrirlestra, skoðunarferða og þátttöku fundarmanna í brauðbakstri. 

Lokafundur verkefnisins var haldinn 14.-15. apríl 2011 þar sem fundarmenn fóru yfir 

                                                 
47 Vefur. Lillehammer Museum. Vefslóð: http://www.maihaugen.no/→ Samtidsdokumentasjon → 

Norden:Norsam → Om Norsam → Historikk → Årsrapporter 1997-2001 →Årsberättelse 1997 och 1998.  
48 Í ársskýrslum Norsam má lesa frekar um verkefni nefndarinnar. Ársskýrslunnar er að finna á heimasíðu 

nefndarinnar. Vefur. Lillehammer Museum. Vefslóð: http://www.maihaugen.no/→ Samtidsdokumentasjon 

→ Norden:Norsam → Om Norsam → Historikk 
49 Sjá lista yfir þátttakendur í fylgiskjali 3. 



22 

 

niðurstöður rannsóknarinnar og mátu kosti hennar og galla. Þátttakendur beittu 

aðferðafræði Samdok í verkefninu. 

 

3.2. Hvers vegna brauð? 

 

Verkefnið Brauð í norðri hófst vorið 2010 og er áætlað að því ljúki fyrir árslok 2011. Ein 

megin rannsóknarspurning verkefnisins er hvaða þýðingu brauð hefur í hugum íbúa á 

Norðurlöndum. Þá er verkefninu einnig ætlað að leita nýrra leiða fyrir söfn til að safna, 

miðla og segja frá brauðneyslu í samtímanum. Í verkefnalýsingunni eru söfnin hvött  „...til 

kreativ utforskning av brød i Norden som del av samtidskulturen, prøve ut nye former for 

formidling og kommunikasjon med digitale medier, vekke engasjement og gi ansatte ved 

museer i Norden et felles løft.“
50

 Í verkefnastjórn Brauðs í norðri sátu fyrir hönd Íslands 

Lilja Árnadóttir, fagstjóri Munasafns Þjóðminjasafn Íslands og Gerður Róbertsdóttir, 

deildarstjóri varðveisludeildar Minjasafns Reykjavíkur.  

 En hvers vegna brauð? Samkvæmt verkefnalýsingu, sem fylgir greinagerðinni í 

fylgiskjali 1, var það  mat verkefnisstjórnar að með því að safna heimildum og frásögnum 

um brauðneyslu væri hægt að sýna fram á margbreytileika samfélaga á Norðurlöndum í dag 

og þann menningarlega fjölbreytileika sem þar ríkir. Eitt helsta markmiðið með verkefninu 

var að kenna fólki að miðla niðurstöðum rannsóknarinnar í formi stafrænnar frásagnar og 

kynna fyrir starfsfólki safna nýjar og nýstárlegar miðlunarleiðir. Yfirhugtakið brauð þótti 

vel til þess fallið til að ná fram þessu markmiðið þar sem brauð hefur óteljandi vinkla sem 

hægt er að vinna út frá. Hvert safn annaðist sjálft sitt verkefni fyrir eigið fé og 

starfskrafta.
51

  

Í fylgiskjali 2, sem fylgir greinagerðinni, er að finna frekari útfærlsur á hugmyndum 

sem liggja á bak við ákörðun Norsam að velja brauð sem rannsóknarefni. Brauð er hluti af 

daglegri fæðu íbúa á Norðurlöndum og þess er hvarvetna neytt. Orðið brauð hefur bæði 

eiginlega og óeiginlega merkingu og vekur samtímis upp hugsanir og spurningar sem geta 

leitt til samfélagslegrar umræðu. Umræðan um brauð getur í sem víðustum skilningi snúist 

um það hvort  mannkynið á í raun framtíð fyrir sér. Ef skoðuð er brauðneysla á litlu svæði í 

samtímanum er hægt að komast að þeirri niðurstöðu að brauð og rétturinn til að velja sér 

fæðu sé sjálfsagður hlutur. En séu hlutirnir settir í víðara samhengi, bæði sögulega og 

                                                 
50 Vefur. Lillehammer Museum. Vefslóð: http://www.maihaugen.no/→ Samtidsdokumentasjon → 

Norden:Norsam → Brød i Norden. - Samhæfingarnefndin mótaði ramma verkefnisins í tölvupósti veturinn 

2008-2009. Afraksturinn er fylgisskjal 1 og 2. 
51Fylgiskjal 1.  
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landfræðilega, gæti niðurstaðan orðið sú að það heyri til undantekninga að fólk hafi 

eitthvað að borða. Frásagnir og heimildir um brauðneyslu á Norðurlöndum fá aðra þýðingu 

og meira vægi þegar tekinn er með í reikninginn mismunur milli heimsálfa, loftslags, 

meðferðar náttúruauðlinda og matarskorts. Með þátttöku í verkefninu telur Norsam  söfnin 

geti varpað ljósi á þá samfélagslegu þætti sem hvarvetna eru viðurkenndir og skoða 

samtímann í ljósi breytinga, nýsköpunar eða framvindu.
52

 

 Samkvæmt verkefnalýsingunni var þátttakendum í sjálfsvald sett hvað þeir fjölluðu 

um í verkefnum sínum. Verkefnisstjórnin lagði þó til að í hverju verkefni yrði fengist við 

þröngt og afmarkað viðfangsefni, til dæmis einstaklinga, heimili, brauðbakstur, bakarí, 

verslun, fangelsi eða brautryðjendur í bakstri og brauðgerð á ákveðnum stað. Á þann hátt 

yrði hægt að fanga hið persónulega og reynslu fólks á Norðurlöndum í sem víðtækustum 

skilningi. Einnig var lagt til af hálfu Norsam að viðmælendur tilheyrðu mismunandi 

þjóðfélagshópum og væru á mismunandi aldri. Áhersla var lögð á að viðmælendur segðu 

sína sögu á persónulegum nótum og að ekki yrði gerð krafa um að skoðanir þeirra og 

reynsla félli að fyrirfram ákveðnum skoðunum fjölmenns hóps.
53

  

Eins og áður segir þá var allt frá upphafi ákveðið að niðurstöðum verkefnisins yrði 

miðlað í stafrænu formi með ljósmyndum, videómyndum, hljóði og texta. Niðurstöður 

munu birtast á heimasíðu Norsam í lok maí árið 2011 en þátttakendur miðluðu einnig 

niðurstöðum sinna verkefna á eigin heimasíðum. Þessi miðlunarleið verður um leið 

prófsteinn á hvort og hvernig unnt er að miðla niðurstöðum skráningar og rannsókna á 

netinu.
54

  

 

3.3. Þáttur íslenskra safna í Brauð í norðri 

 

Í maí 2009 sendu fulltrúar Íslands í Norsam, Lilja Árnadóttir og Gerður 

Róbertsdóttir, skeyti á póstlista Félags íslenskra safna og safnmanna, þar sem þær  kynntu 

verkefnið Brauð í norðri og buðu söfnum sem stunda skráningu og rannsóknir að taka þátt í 

því. Alls sóttust sex söfn eftir þátttöku. Þegar verkefnið fór af stað var Byggðasafnið á 

Skógum á meðal þátttakenda og ætlaði að fjalla um ræktun korns til brauðgerðar og fylgjast 

með kornrækt á Þorvaldseyri. Vegna eldsumbrota í Eyjafjallajökli vorið 2010 varð safnið 

að draga sig út úr verkefninu.  

                                                 
52 Fylgiskjal 2.  
53 Sjá fylgiskjal 2.  
54 Sjá fylgiskjal 2. Samhæfingarnefndin mótaði ramma verkefnisins í tölvupósti veturinn 2008-2009 . 

Afraksturinn er fylgisskjal 1 og 2. 
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Plakat sem söfnin á Íslandi útbjuggu vorið 2010 til kynningar á verkefninu. 

 

Hér á eftir verður fjallað um þátt hvers safns sem tók þátt í verkefninu hérlendis. Öll 

miðluðu söfnin niðurstöðum rannsókna sinna í stafrænu formi á síðunni 

www.braudbrunnur.wordpress.com.  

http://www.braudbrunnur.wordpress.com/


25 

 

3.3.1. Byggðasafn Árnesinga – Hverarúgbrauð 

 

Þáttur Byggðasafns Árnesinga í verkefninu Brauð í norðri er að rannsaka verkmenningu 

við bökun á rúgbrauði þar sem hveragufa er notuð við baksturinn. Fylgst er með þremur 

aðilum sem búa og vinna nálægt háhitasvæðum í Hveragerði og hafa gott aðgengi að gufu 

en baka rúgbrauð á mismunandi hátt. Linda Ásdísardóttir safnvörður vinnur að 

rannsókninni fyrir hönd safnsins.  

 Markmiðið með rannsókninni er að skrásetja upplýsingar um verklag þar sem 

brauðgerð hefur skapað sér landfræðilega sérstöðu og tengist nýtingu náttúruauðlinda og 

vísar til þjóðerniskenndar. Einnig er athugað hvernig neysla á hverarúgbrauði hefur breyst í 

gegnum tíðina. Tekin hafa verið viðtöl við þrjá bakara til að fá dýpri skilning á 

verkmenningunni og persónulegri sýn bakarans á viðfangsefni sínu. Niðurstöður 

rannsóknar Byggðasafns Árnesinga sýna að áður fyrr var hverarúgbrauð hversdagsmatur en 

í dag er það orðið að sérvöru og  þeir sem það baka jafnvel taldir sérvitrir. Rannsóknin 

leiddi líka í ljós að aðferðir við hverabakstur hafa þróast og að bakarar hafa nýtt sér 

nútímatækni við baksturinn, en heimildir um hveraeldun á þessu svæði ná aftur til ársins 

1700. Viðmælendur rannsóknarinnar notuðu ólíkar leiðir við baksturinn og höfðu sérsniðið 

verklagið að sínum þörfum. Allir heilluðust þeir af því að geta beislað frumorku jarðarinnar 

og nýtt sér hana til góðs. Niðurstöður rannsókna safnsins var „...staðfesting á því að 

brauðgerðarmaður er tilbúinn að leggja á sig aukna vinnu til að fullnægja sköpunargleði og 

forvitni ásamt því að styrkja þjóðerniskennd sína.“
55

 

 Auk þess að birta niðurstöður rannsóknarinnar á vefsíðu var verkefnið kynnt á 

safnahelgi á Eyrarbakka í nóvember 2010. Þá sýndi safnið ýmsa gripi sem tengjast 

rúgbrauðsgerð að fornu og nýju. Einnig var gestum boðið að smakka á hverarúgbrauði.
56

 

3.3.2. Byggðasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti – Vestfirskar hveitikökur 

 

Í rannsókn sinni skoðar Byggðasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti verkmenningu við bakstur 

á hveitikökum sem hefur tíðkast víða á Vestfjörðum. Fyrirhugað er að ræða við þrjár konur 

sem hafa bakað hveitikökur í lengri eða skemmri tíma en einnig verður þessi þáttur í 

matarmenningu Vestfjarða skoðaður með tilliti til sögulegra heimilda. Sigurbjörg 

Ásgeirsdóttir safnstjóri vinnur að rannsókninni fyrir hönd safnsins. Þegar hefur verið tekið 

                                                 
55 Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → Hverarúgbrauð. 
56 Vefur. Sunnlenska.is. Vefslóð:   http://www.sunnlenska.is/menning/5041.html. Frétt 5. nóvember 2010, 

„Húsakort, þrumari og skuggalegheit á söfnunum á Eyrabakka“. 
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viðtal við eina konu en rannsókninni er ekki að fullu lokið og gerir Sigurbjörg ráð fyrir að 

ljúka henni sumarið 2011.  

 Markmið rannsóknarinnar er að skrásetja upplýsingar um verklag við brauðgerð 

sem er að einhverju leyti staðbundin og skoða hvort mismunandi aðferðir hafa tíðkast. 

Einnig er leitað eftir því hvort og hvernig bakstur á hveitikökum hefur breyst á síðustu öld. 

Sigurbjörg hefur nú þegar rætt við Erlu Hafliðadóttur um bakstur á hveitikökum. Erla 

bakaði fyrir hana hveitikökur og myndaði Sigurbjörg atburðinn. Afraksturinn má sjá í 

myndskeiði sem fylgir umfjöllun um vestfirskar hveitikökur í Brauðbrunninum.
57

 

3.3.3. Minjasafnið á Akureyri – Laufabrauð 

 

Á Akureyri, höfuðstað Norðurlands, er laufabrauðsgerð stór hluti af undirbúningi jólanna. 

Verkefni Minjasafnsins á Akureyri snýr að rannsókn á laufabrauðsgerð fyrir jólahátíðina og 

hvort að siðurinn hafi sömu merkingu og áður. Haraldur Þór Egilsson safnstjóri vinnur að 

rannsókninni fyrir hönd safnsins.  

 Markmiðið með rannsókninni er að skrá verklag við laufabrauðsgerð nú á dögum  

samanborið við laufabrauðsgerð fyrri tíma. Þá er sjónum einnig beint að því hvernig 

árstíðarbundinn heimilisbakstur verður að markaðsvöru en í hönnunarumhverfi nútímans 

hefur þessi siður orðið að listrænni gjafavöru. Sérstaklega er skoðað Laufabrauðssetrið á 

Akureyri sem framleiðir ýmsan varning með laufabrauðsmynstri, til dæmis jólaservíettur, 

viskustykki, borðrenninga og svuntur. Þá var fylgst með laufabrauðsgerð og tilstandinu í 

kringum hana á tveimur akureyskum heimilum á aðventunni árið 2010. Löng hefð er fyrir 

laufabrauðsgerð á þessum heimilum og nær hún aftur um kynslóðir. Á báðum þessum 

heimilum kom stórfjölskyldan saman þar sem fullorðnir og börn hjálpuðst að við 

brauðgerðina. Rannsóknin leiddi í ljós að mikil fjölbreytni ríkir í munsturgerð á kökunum 

og að vissar hefðir skapast í kringum þær hjá fjölskyldum, sumar eiga sitt ákveðna munstur 

á meðan aðrir gera myndir sem tengjast áhugamálum eða jafnvel pólitískar myndir. 

Algengast er þó að gera jólatengdar kökur. Myndir frá heimsóknum til þessarar tveggja 

fjölskyldna er að sjá í myndskeiði frá Minjasafninu á Akureyri í Brauðbrunninum.
58

  

 

 

                                                 
57 Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Vestfirskar hveitikökur. 
58Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Laufabrauð. 
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3.3.4. Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn  – Heimabakað brauð 

 

Þáttur Minjasafns Reykjavíkur í verkefninu Brauð í norðri er að rannsaka brauðgerð í 

heimahúsum í Reykjavík en samkvæmt söfnunarstefnu safnsins er lögð áhersla á að safna 

munum og heimildum um daglegt líf Reykvíkinga. Helga Maureen Gylfadóttir safnvörður 

og Gerður Róbertsdóttir deildarstjóri varðveisludeildar vinna að rannsókninni fyrir hönd 

safnsins.  

 Markmiðið með rannsókninni er að skrá hvernig brauðbakstri í heimahúsum er 

háttað nú á dögum. Leitað verður svara við því hvort og hvers vegna fólk stundar 

heimabakstur. Er það hentugara, ódýrara eða er það skemmtunin við að baka sem rekur 

fólk áfram? Þá verður og leitast við að varpa ljósi á hvort brauðuppskriftir ganga í erfðir 

eða hvort nýjungagirnin leiðir fólk áfram í bakstrinum. Leitað verður eftir því að fá sendar 

inn brauðuppskriftir frá Reykvíkingum í gegnum Brauðbrunninn.  

 

       

Myndir frá Kanntu brauð að baka ? þann 20. júní 2010. Á vinstri myndinni má sjá eldhúsbekkinn í 

Suðurgötu 7 þar sem verið er að baka brauð og á hægri myndinni bjóða starfsmenn safnsins gestum uppá 

nýbakaðar flatkökur. 59 

 

 Á Minjasafni Reykjavíkur – Árbæjarsafni er leitast við að gefa gestum hugmynd um 

lifnaðarhætti í Reykjavík í gegnum tíðina. Sem hluta af verkefninu Brauði í norðri var efnt 

til viðburðarins Kanntu brauð að baka? á Árbæjarsafni sunnudaginn 20. júní 2010 þar sem 

brauðgerð í heimahúsum var í forgrunni (Helga Maureen Gylfadóttir hafði umsjón með 

viðburðinum). Sett var upp örsýning í safnhúsinu Lækjargötu 4 á munum í vörslu safnins 

sem snúa að brauðgerð. Þá voru þar líka sýndir brauðpeningar en bakarar hófu að gefa út 

brauðpeninga laust fyrir aldamótin 1900 sem ýmist voru úr málmi eða pappa. Sumir 

peninganna voru frumstæðir að gerð en aðrir gerðir af hagleik. Viðskiptavinir afhentu 

bakaranum mjölsekki og fengu brauðpeninga fyrir sem þeir notuðu síðan til að innleysa 

                                                 
59 Myndir í einkaeigu. Ljósmyndari Helga Maureen Gylfadóttir.  
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brauðhleifa. Verðgildi brauðpeninganna var ekki tiltekið en andvirði þeirra var oftast eitt 

brauð, stundum hálft. Á þá var ýmist letrað „rúgbrauð“ eða „brauð“. Á sýningunni í 

Árbæjarsafni var gestum líka boðið að smakka nýbakað brauð, rúgbrauð, flatkökur og 

lummur sem starfsmenn safnsins útbjuggu í ýmsum safnhúsum. Tekið var á móti 

brauðuppskriftum og gestir einnig hvattir til að skila inn til safnsins uppskriftum við 

tækifæri. Myndir frá brauðdeginum á Árbæjarsafni er að finna á Brauðbrunninum. 

Rannsókn Minjasafnsins á brauðgerð í heimahúsum í Reykjavík er ekki að fullu lokið þar 

sem söfnun uppskrifta stendur enn yfir.
60

 

3.3.5.  Þjóðminjasafn Ísland – Þjóðháttasafn  – Brauð og innflytjendur 

 

Þjóðminjasafn Íslands rannsakaði og skráði brauðneyslu innflytjenda sem hluta af  

verkefninu Brauði í norðri. Leitað var svara við því hvers konar brauð var vinsælt á meðal 

innflytjenda og hvort þeir fluttu með sér brauðmenningu síns lands til Íslands. Ágúst Ó. 

Georgsson fagstjóri Þjóðháttasafns vann að rannsókninni fyrir hönd safnsins. 

 Frá árinu 2000 hefur fjöldi erlendra ríkisborgara þrefaldast á Íslandi og eru þeir nú 

um 7% íbúa landsins. Innflytjendurnir koma víða að en flestir þeirra eru frá Póllandi. Tekin 

voru viðtöl við innflytjendur frá fjórum löndum, Póllandi, Svíþjóð, Tonga og Víetnam. 

Frekari kynningu á viðmælendunum er að finna í myndskeiði á Brauðbrunninum. Einkum 

var leitað svara við því hvort brauðneysla þeirra hefði breyst við að flytjast til Íslands. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu ákveðna vísbendingu um að innflytjendur taka ekki 

brauðmenningu síns lands með sér til landsins nema að takmörkuð leyti. Algengara er að 

bakaðar séu kökur eða bollur frá heimalandinu og virðist brauð ekki vera hluti af 

sjálfsmynd innflytjenda.
61

 Rannsókninni er ekki að fullu lokið en leitast verður við að taka 

fleiri viðtöl við innflytjendur á næstu mánuðum.  

Þau söfn sem tóku þátt í Brauð í norðri hér á landi voru ánægð með árangur 

verkefnisins. Samvinna safnanna þóttist takast einstaklega vel og almenn ánægja var með 

þá tegund miðlunar sem varð fyrir valinu, það er að segja stafræna frásögn og 

Brauðbrunninn.  

  

                                                 
60Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com→ Heimabakað brauð. 
61 Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Brauð og innflytjendur.  
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4. Brauðbrunnur – heimildir og frásagnir um brauð á Íslandi 

 

4.1. Miðlun rannsókna á sviði samtímasöfnunnar 

 

Hin hefðbundni miðill safna eru sýningar af ýmum stærðum og gerðum. Nýlegar sýningar 

hér á landi þar sem samtíminn er í öndvegi eru Fyrir ári, Hvar varst þú? – Stóri skjálftinn 

og Ekki snerta jörðina!– leikir 10 ára barna. Miðlun rannsókna á sviði samtímasöfnunar 

einskorðast þó ekki við sýningar. Niðurstöður þeirra birtast jafnt á vefnum, í skýrslum og 

greinum og í gagnagrunnum þar sem þær eru varðveittar til frekari úrvinnslu í framtíðinni.  

 Söfn hafa á síðustu árum og áratugum nýtt sér nýjustu tækni á sviði margmiðlunar í 

ríkari mæli til að miðla niðurstöðum rannsókna á sviði minjavörslu og til að veita greiðari 

aðgang að safnkosti sínum. Það er orðið mun algengara en áður að einn hluti af 

sýningargerðinni sé að setja upp síðu á heimasíðu safnsins þar sem finna megi það efni sem 

er á sýningunni. Miðlunin nær að því leyti út fyrir veggi sýningarinnar. Í dag sjá æ fleiri 

söfn hag sinn í því að sinna þeim gestum safnsins sem heimsækja vefsíður safnanna enn 

betur. Þessir gestir eru jafnmikilvægir þeim sem koma í safnið sjálft. Þessi söfn sjá enn 

frekar 

... their remit as supporting collection-based experiences wherever those 

experiences may take place (be it gallery space or domestic space, city centre or 

school), and through whatever medium is most appropriate (be it exhibition or 

publication, blog or documentary). As exhibitors, museums will remember the 

reticence and suspicion once showed to digital resources and to digital interactives, 

and how problematic it first seemed to accommodate the ´new media´ within 

environments whose credence was understood to come principally from the 

presence of genuine, material objects. Yet, today, the contemporary museum sector 

is one in which digital culture is now actively collected, where computer-based 

interpretive media allows exhibitions to support experiences in more flexible, 

creative and empowering ways, and where institutions are tuning their modes of 

delivery and audience engagement to the emerging channels of our evolving digital 

society.
62

  

 

Aðgengi almennings að veraldarvefnum hefur stóraukist á síðustu árum. Æ fleiri 

nýta sér veraldarvefinn til að koma efni sínu á framfæri og eru söfnin þar ekki undanskilin. 

Allt frá upphafi verkefnisins var ákveðið að söfnin myndu birta niðurstöður sínar í formi 

stutts myndskeiðs á sameiginlegu vefsvæði Norsam.
63

 Söfnin sem taka þátt í verkefninu hér 

                                                 
62 Parry, Ross: „The Practice of Digital Heritage and the Heritage of Digital Practice“, bls. 1-2.  
63 Fylgiskjal 2.  
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á landi tóku einnig fljótlega þá ákvörðun að miðla niðurstöðum íslensku safnanna á 

veraldarvefnum. Veraldarvefurinn hentar einkar vel til miðlunar á niðurstöðum verkefna á 

sviði samtímasöfnunar þar sem söfnunin snýst einkum um að skrá samtímann með því að 

taka ljósmyndir, lifandi myndir og viðtöl á vettvangi. Þessar stafrænu heimildir koma sér 

afar vel við gerð vefsíðna.  

 

4.2. Stafræn frásögn – Digital storytelling 

 

Einn af meginþáttum verkefnisins Brauðs í norðri var að auka færni þátttakenda í að nýta 

sér tækni stafrænnar miðlunar til að miðla niðurstöðum rannsóknarinnar. Efni fyrsta 

námsfundar verkefnisins, sem haldinn var í Malmö í apríl 2010, var stafræn miðlun efnis. 

Þar fengu þátttakendur kennslu í því að útbúa stafræn myndskeið, svokölluð „digital 

storytelling“, sem segðu stutta og hnitmiðaða sögu. Norska fyrirtækið Jassmontør hafði 

umsjón með kennslunni en það sérhæfir sig í stafrænum lausnum og þá sérstaklega í gerð 

hnitmiðaðra myndskeiða. Jassmontør kenndi þátttakendum að nota Windows Movie Maker 

við gerð myndskeiðanna en það forrit er hluti af Windows Vista stýrikerfinu.  

Á veraldarvefnum er að finna fjöldann allan af heimasíðum sem fjalla sérstaklega 

um stafrænar frásagnir. Frændur vorir á Norðurlöndum láta ekki sitt eftir liggja í þeim 

efnum. Í Danmörku er starfræktur vefurinn 1001 fortællinger om Danmark sem rekinn er í 

samvinnu við Kulturarvsstyrelsen. Á vefnum er að finna fjöldann allan af stafrænum 

frásögnum víðs vegar að frá Danmörku. Síðunni er hugsuð bæði fyrir  innlenda og erlenda 

ferðamenn og sem hvatning til ferðalaga í Danmörku, stuttra sem lengri ferða. Frásagnirnar 

eru eftir „... 180 af landets fremmeste eksperter inden for kulturarv og historie, men sitet 

skal i høj grad drives frem af dig som bruger. ... Sitet vil i kraft af bruger- og 

ekspertdeltagelse vokse som vidensbank om kulturarv og kulturmiljøer og samtidig være 

en digital mødeplads for kultur- og historieinteresserede.“
64

 

Í Svíþjóð er að finna svipaða síðu er kallast Platsr-vilken är din? og er rekin í 

samvinnu við Rikisantikvarieämbetet. Notandi vefsíðurnnar getur tekið þátt í upplifun 

annarra af ákveðnum stöðum í Svíþjóð og „...kommentera, diskutera och ge andra 

uppmuntran genom att gilla deras platser. ... Platsr kan vara ett ställe där du samlar din 

forskning om ett ställe som du har sammanställt under många år. Eller kan det vara ett 

ställe där du bara lattjar runt och leker.“
65

 Í dag (apríl 2011) eru um 530 skráðir 

                                                 
64 Vefur. 1001 fortællinger om Danmark. Vefslóð: http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/about 
65 Vefur. Platsr. Vefslóð: http://www.platsr.se/ →Om Platsr. 
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þátttakendur á Platsr og hafa þeir útbúið um 789 frásagnir. Í Noregi heitir síðan Digitalt 

Fortalt og er rekin af Norsk Kulturråd. Síðunni var hleypt af stokkunum í febrúar 2009 og 

nú þegar hafa safnast um 1790 frásagnir þar. Digitalt Fortalt hvetur notendur til að deila 

með öðrum frásögnum af lífinu í Noregi í dag  og óskað er sérstaklega eftir frásögnum 

„...som er oppsiktsvekkende, engasjerende, vanskelige, morsomme eller avslørende.“
66

 

En hvað er „digital storytelling“? Öll höfum við sögu að segja. Stafræn frásögn, 

líkt og ég kýs að hana á íslensku, er „...short, first person video-narrative created by 

combining recorded voice, still and moving images, and music or other sounds.“
67

 

Markmiðið er að „...move, engage or inspire an audience, whether through a personal story, 

the real-life story of a group of people (past or present) or a fictional account. The beauty 

of digital stories is that they can be powerful vehicles for telling a story on any subject – 

and they can be shared electronically all over the world in an instant.“
68

 Af þessum má sjá 

að stafræn frásögn er félagslegur miðill sem oftast er samvinnuverkefni nokkurra aðila og 

um leið og hún birtist á vefnum fást viðbrögð frá áhorfendum. Allir geta útbúið stafræna 

frásögn. Mikilvægast er að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og hefjast handa.  

 Nokkur atriði ber að hafa í huga við gerð myndskeiða sem falla undir stafræna 

frásögn. Fyrsta spurningin sem vert er að spyrja sig er hvaða sögu maður vill segja og 

hvers vegna. Það getur oft verið slungið að finna kjarnann í hverri sögu en með því að 

spyrja sig þessara grundvallarspurninga er maður á góðri leið með að komast sem næst 

honum. Einnig er mikilvægt að gerandinn geri sér grein fyrir því hvaða tilfinningar vakna 

við gerð myndskeiðsins og hvaða tilfinningar muni vakna hjá þeim sem horfa á það. Þá 

þarf vendipunktur eða hvörf frásagnarinnar að vera ljós og hvernig best er að lýsa honum 

með hjálp stafrænna miðla eins og hljóðáhrifa, ljósmynda og hreyfimynda. Að endingu þarf 

að raða sögunni skilmerkilega upp þannig að hún hafi skýrt upphaf, miðju og endi.
69

 

 Söfnin sem tóku þátt í verkefninu hér á landi útbjuggu öll myndskeið með 

niðurstöðum rannsókna sinna. Flest voru þau unnin í Windows Movie Maker. Efniviðurinn 

var meðal annars ljósmyndir, lifandi myndir, textabrot og úrklippur úr blöðum. Flestir lásu 

inn texta sem fylgdi myndskeiðinu eða jafnvel sungu. Stysta myndskeiðið er 1:34 mínútur 

að lengd en það lengsta 6:35 mínútur. Myndskeiðin er öll að finna á vefnum Brauðbrunnur 

og á YouTube.  

                                                 
66 Vefur. Digitalt Fortalt. Vefslóð: http://www.digitaltfortalt.no/→ Om Digitalt Fortalt.  
67 Vefur. Center for Digital Storytelling. Vefslóð: http://www.storycenter.org/index1.html 
68 Brice og Lambert: Digital Storytelling, bls. 6. 
69 Lambert, Joe: Digital Storytelling, bls. 9-24. 
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Á vefnum er að finna þónokkuð af síðum sem veita ókeypis aðstoð við gerð 

myndskeiða. Á eftirtöldum síðum er að finna aðstoð er kemur að klippingu, lýsingu og 

hljóðáhrifum: www.creaza.com og www.lightworksbeta.com. Mikilvægt er að gæta 

höfundaréttar ef notuð er tónlist í myndskeiðum. Gullin regla er þó geta ávallt hvaðan 

tónlist, myndir eða myndbönd önnur en manns eigin eru upprunnin. Á vefnum er meðal 

annars að finna eftirtaldar heimsíður sem bjóða upp á „ókeypis tónlist“ með þeim fyrirvara 

þó að geta heimilda ef tónlistin ef notuð: www.freesound.org og http://incompetech.com/. 

Hægt er að hlaða niður myndskeiðum án endurgjalds á eftirfarandi síður: www.vimeo.com, 

www.youtube.com og www.soundcloud.com.  

 Höfundar efnis/verks, sem ætlað er til birtingar á veraldarvefnum, geta merkt það 

með Creative Commons leyfinu, CC. Creative Commons stendur fyrir „... a set of 

copyright licenses and tools that create a balance inside the traditional “all rights reserved“ 

setting that copyright law creates.“
70

 Til eru ýmsar útfærslur á Creative Commons. Ef 

efni/verk er til að mynda merkt með CC BY leyfir það frjálsa dreifingu á efninu/verkinu og 

hver sem er getur breytt því og notað það sem hluta af sínu efni. Þó er krafist að höfundar 

sé getið ef efnið/verkið er notað. Þá er einnig hægt að leyfa eða banna notkun á efni/verki í 

auglýsingarskyni. Ef efni/verk er merkt CC BY-NC-ND leyfir það eingöngu niðurhal á 

efninu/verkinu og ef það á að deila því með öðrum þá er gerð krafa um geta höfundar. Þá 

bannar þessi merking að nota efnið/verkið í auglýsingarskyni eða gera breytingu á því. Ef 

höfundar stafrænna myndskeiða hyggjast nota CC á myndskeiðin sín þurfa þeir að kynna 

sér vel þau sex leyfi sem í boði eru hjá Creative Commons og velja það sem hentar best 

hverju sinni.
71

 

 

4.3. Hugmynd að Brauðbrunni vaknar 

 

Hugmyndir um sameiginlegt vefsvæði með niðurstöðum rannsókna íslensku safnanna fimm 

vaknaði á einum af vinnufundum hópsins eftir að fulltrúar Íslands sóttu annan námsfund 

Brauðs í norðri dagana 30. september og 1. október 2010 í Kaupmannahöfn. Þar kynntu 

Norræna safnið (Nordiska Museet) og Þjóðminjasafn Danmerkur (Nationalmuseet) 

vefsvæði sem þau notuð við öflun heimilda í sínum rannsóknum á brauðneyslu almennings.   

                                                 
70 Vefur. Creative Commons. Vefslóð: https://creativecommons.org/→ About. 
71 Vefur. Creative Commons. Vefslóð: https://creativecommons.org/ → Licenses. 

http://www.creaza.com/
http://www.lightworksbeta.com/
http://www.freesound.org/
http://incompetech.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.youtube.com/
http://www.soundcloud.com/
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 Danski vefurinn kallast Brødbanken og í honum „...kan du være med til at 

dokumentere, hvordan dagliglivet leves og ændres lige netop nu.“
72

 Í desember 2010 var 

útbúið jóladagatal í Brødbanken  og sendu söfnin á Íslandi til birtingar á síðunni uppskriftir 

af laufabrauði og smákökum sem vinsælar eru hér á landi fyrir jól.
73

 Fyrirmynd að 

Brødbanken er sótt í svipaðan vef sem Norræna safnið setti upp og kallast Brödbank. Hann 

var opnaður í byrjun nóvember 2009 og gátu notendur sent inn uppskriftir og hugsanir um 

brauð til 16. desember 2009.
74

 Báðir þessir vefir eru keyrðir í vefumsjónarkerfinu 

WordPress.  

Eftir að hafa skoðað báða þessa „banka“ var ákveðið að setja upp síðu fyrir íslensku 

verkefnin hjá WordPress.  

 

4.4. Vefumsjónarkerfið WordPress 

 

WordPress er eitt vinsælasta vefumsjónarkerfi í heiminum í dag. Það byggir á hugmyndum 

um opinn hugbúnað eða „open source“ sem byggir á forritunarkóðum sem höfundar hafa 

valið að birta og veita almennt aðgengi að.  Höfundur kerfisins er Matt Mullenweg og gaf 

hann út fyrstu útgáfuna þann 27. maí 2003.
75

  

 Hægt er að hlaða niður tveimur útgáfum af kerfinu, WordPress.com og 

WordPress.org. Munurinn á þessum tveimur útgáfum felst einkum í því að hið fyrrnefnda 

er vistað hjá WordPress en hið síðarnefnda getur verið vistað hvar sem er. WordPress.com 

er ókeypis bloggkerfi og því fylgir einnig frí hýsing á WordPress.com. Veffang síðunnar 

endar á [undirlén].wordpress.com. Kerfið er þó takmarkað er kemur að viðbótum og 

útlitsgerð. Það er afar auðvelt í notkun og það tekur einungis nokkrar mínútur að setja upp 

bloggsíðu. Engar auglýsingar eru leyfðar á WordPress.com. Einnig er hægt að hlaða niður 

WordPress.org ókeypis. WordPress.org er „...blog tool and publishing platform powered 

by PHP and MySQL. It's often customized into a Content Management System (CMS). It 

has many features including a plug-in architecture and a template system.“
76

 Sá sem hleður 

niður .org útgáfunni greiðir fyrir hýsingu á vefnum en fær í staðinn eigið lén, til dæmis 

bio.is. WordPress.org-útgáfan styður allar viðbætur og hentar fyrir allar gerðir af vefsíðum. 

Þá eru einnig leyfðar auglýsingar á þessum síðum.  

                                                 
72 Vefur. Brødbanken. Vefslóð: http://broedbanken.natmus.dk→ Om Brødbanken. 
73 Vefur. Brødbanken. Vefslóð: http://broedbanken.natmus.dk/ → Julekalender → 5. december – Islandsk 

laufabrauð. 
74 Vefur. Brödbank. Vefslóð: http://brod.nordiskamuseet.se/ 
75 Vefur. WordPress.org. Vefslóð: http://wordpress.org/  → About WordPress. 
76Vefur. Wikipedia. Vefslóð: http://en.wikipedia.org/wiki/→ skrifa í leit „WordPress“ 



34 

 

 Eftir að hafa skoða báðar útgáfurnar þótti henta betur að keyra Brauðbrunninn í 

WordPress.com. Þó að sú útgáfa sé að nokkru leyti takmarkaðri þá vóg það þyngra að 

notkunin er endurgjaldslaus með öllu. Þá er notendaviðmótið afar einfalt og er að finna á 

heimasíðu WordPress myndbönd þar sem notendur eru leiddir í gegnum ferlið við að 

byggja upp blogg og heimasíður.  

 

4.5. Uppbygging síðunnar 

 

Hér verður farið yfir uppbyggingu Brauðbrunns sem keyrður er í vefumsjónarkerfinu  

WordPress.com.  

4.5.1. Heiti – Brauðbrunnur 

 

Heiti síðunnar var ákveðið á vinnufundi þátttakendanna á Íslandi sem haldinn var á Eyrar-

bakka í lok febrúar 2011. Í fyrstu voru uppi hugmyndir um að kalla síðuna Brauðbanka en 

þátttakendur voru sammála um að orðið banki hefði enn neikvæða ímynd í hugum fólks 

eftir fall íslensku bankanna árið 2008. Vísunin í brunn sem hægt er að safna í þótti eiga 

betur við. Undirtitill síðunnar er Heimildir og frásagnir um brauð á Íslandi og er til frekari 

útskýringar á innhaldi síðunnar.  

4.5.2. Stílsnið – Twenty Ten 

 

WordPress notar stílsnið, svokölluð „theme“, til að skilgreina útlit og uppsetningu á 

vefnum. Stílsnið er samansafn kóða, leturgerða og mynda. Hægt er að velja á milli 110 

ókeypis stílsniða og er einn helsti kostur WordPress hversu auðvelt er að skipta um stílsnið. 

Með því að skipta um stílsnið er hægt að gjörbreyta útliti vefjarins á augabragði. Stílsniðið 

sem ég valdi fyrir Brauðbrunninn heitir Twenty Ten. Þetta snið er einfalt í útliti, vel læsilegt 

og auðvelt að sníða það að þörfum notendans. Það er líka vinsælasta stílsniðið í 

WordPress.com með yfir fjórar milljónir notenda en það kom fyrst á markað í apríl 2010.
77

  

Útlit síðunnar skiptist í fjóra dálka: síðuhaus (header), megindálk (main column), 

hliðardálk (sidebar) sem er hægra megin á síðunni og síðufald (footer) neðst á síðunni. 

Hægt er að velja úr þó nokkrum myndum úr safni WordPress til að nota í haus á síðum í 

Twenty Ten stílsniði en einnig er hægt að hlaða niður sinni eigin mynd. Sú mynd sem 

prýðir haus Brauðbrunns er úrklippa úr mynd eftir Bárð Sigurðsson ljósmyndara sem tekin 

                                                 
77 Vefur. WordPress.com. Vefslóð: http://theme.wordpress.com/ →Themes →Twenty Ten. 
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er árið 1906 í jólaboði í Haganesi og sýnir veisluborð hlaðið veitingum, meðal annars 

laufabrauð, kleinur og smurt brauð. Ljósmyndin er varðveitt á Þjóðminjasafni Íslands. Ég 

ákvað að hafa bakgrunnslit síðunnar í brúnum tón því sá litur þykir mér minna á brauð. 

Ljósmynd Bárðar er svarthvít og til að hún myndi falla betur að bakgrunnslitnum færði ég 

hana yfir í brúntóna lit með hjálp Photoshop. 

 

 

            Hér má sjá hluta af forsíðu síðunnar braudbrunnur.wordpress.com. Stílsniðið er einfalt og stílhreint. 78  

4.5.3. Valmynd – Menu 

 

Valmynd eða „menu“ síðunnar birtist fyrir neðan hausinn. Undir hverri fyrirsögn í 

valmyndinni er fellilisti fyrir undirsíður sem hægt er að raða að vild. Valmyndin í 

Brauðbrunninum samanstendur af átta flipum. Fyrst er flipinn Forsíða en næstu fimm 

standa fyrir hvert og eitt rannsóknarefni í verkefninu Brauð í norðri: Brauð og 

innflytjendur, Heimabakað brauð, Hverarúgbrauð, Laufabrauð og Vestfirskar hveitikökur. 

Fyrirsögn sjötta flipans, Um brauðbrunninn, fjallar um verkefnið sjálft og að endingu er 

flipi sem gefur gestum síðunnar kost á að hafa samband við umsjónarmann hennar.  

4.5.4. Síður – Pages 

 

Eins og áður segir skiptist útlit síðna í Twenty Ten í þrjá dálka. Þegar ný síða er útbúin er 

ekki hægt að breyta síðuhausnum, efni í hliðardálknum eða síðufaldinum. Það eina sem 

tekur breytingum er efnið í megindálki. Þó er hægt að láta efnið í megindálki og 

                                                 
78 Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ 
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síðuhausinn vera það eina sem gestir síðunnar sjá þegar þeir heimsækja undirsíðurnar. 

Mikilvægt er að sleppa íslenskum stöfum til að gera innhald síðunnar sýnilegt fyrir 

leitarvélar á netinu þegar heiti hverrar síðu er myndað í hinum svokölluðu „permalinks“. 

Permalinks eru stillingar fyrir það hvernig síður, undirsíður og greinar birtast í vefslóð 

(URL).  

 

 

Hér má sjá hluta af síðunni fyrir Heimabakað brauð. Efst er myndskeiðið og síðan fylgir texti sem segir 

frekar frá verkefninu.79 Síðunar fyrir rannsóknir safnanna eru allar byggðar eins upp.  

 

 

 Í Brauðbrunni er að finna 21 síðu, undir- og yfirsíður, sem mynda veftré vefjarins. 

Öllum síðunum er hægt að deila (share) á Fésbókinni, senda í tölvupósti eða prenta. Hér 

verður farið yfir heiti þeirra og efni. Feitletruðu heitin er að finna í valmynd síðunnar en 

skáletruðu í fellilistum þar undir: 

                                                 
79 Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → Heimabakað brauð. 
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 Forsíða 

Á forsíðunni eru efni heimasíðunnar og tilgangur skilgreind í texta. Þar er líka að 

finna opið textasvæði þar sem notendur síðunnar geta sett inn texta um hvaða 

merkingu brauð hefur í þeirra huga. Þar er líka mynd Bárðar sýnd óklippt.  

 

 

Hér má sjá opið textasvæði á forsíðu sem gestir Brauðbrunns geta sent inn hugleiðingar þeirra um 

brauð.80  

 

 

 Brauð og innflytjendur 

Efst á síðunni er að finna stutt myndskeið sem fjallar um þennan þátt rannsóknar-

innar í verkefninu Brauð í norðri. Síðan fylgir texti um rannsóknina.   

 Segðu okkur frá 

Hér að finna nokkrar spurningar um brauð og innflytjendur. Svörin eru send 

áfram til Þjóðminjasafns Íslands til varðveislu.  

 Pólland 

Frekari upplýsingar um viðtal við Katrínu frá Póllandi og brauðneyslu 

hennar. Landakort af Póllandi. 

                                                 
80 Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → Forsíða. 
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 Svíþjóð 

Frekari upplýsingar um viðtal við Önnu frá Svíþjóð og brauðneyslu hennar. 

Mynd af Lúsíubollum. 

 Tonga 

Frekari upplýsingar um viðtal við Svane frá Tonga og brauðneyslu hans. 

Landakort af Tonga. 

 Víetnam 

Frekari upplýsingar um viðtal við Emelíu frá Víetnam og brauðneyslu 

hennar. Landakort af Víetnam.  

 

 

 Heimabakað brauð 

Efst á síðunni er að finna stutt myndskeið sem fjallar um viðburðinn Kanntu brauð 

að baka? sem fram fór á Árbæjarsafni 20. júní 2010 sem hluti af verkefninu Brauð 

í norðri. Síðan fylgir texti um rannsóknina.   

 Segðu okkur frá 

Hér að finna nokkrar spurningar um heimabakstur. Svörin eru send áfram til 

Minjasafns Reykjavíkur til varðveislu. Síðuna prýðir einnig skannað afrit af 

uppskrift frá ca. 1925. 

 

 Hverarúgbrauð 

Efst á síðunni er að finna stutt myndskeið sem fjallar um þennan þátt rannsóknar-

innar í verkefninu Brauð í norðri. Þar á eftir fylgir texti um rannsóknina. 

 Segðu okkur frá 

Hér að finna nokkrar spurningar um hverarúgbrauð. Svörin eru send áfram 

til Byggðasafns Árnesinga til varðveislu. Mynd af nýbökuðu hverarúgbrauði 

prýðir síðuna.  

 Sabine Bernholt 

Frekari upplýsingar um viðtal við Sabine og rúgbrauðsuppskriftin hennar. 

Mynd af Sabine.  

 Sigfús Sigurjónsson hjá Hverabakaríi 

Frekari upplýsingar um viðtal við Sigfús og mynd af honum.  

 Ólafur Ingi Reynisson hjá Kjöt og kúnst 

Frekari upplýsingar um viðtal við Ólaf Inga og mynd af honum.  
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Hér má sjá fellilistann undir Hverarúgbrauð í valmynd síðunnar. Þegar farið er yfir heitin með músinni er 

hægt að setja frekari skýringar á hverjum og einum lið. Þegar farið er yfir Hverarúgbrauð kemur 

Hverarúgbrauð í máli og myndum og vísar í myndskeiðið og þegar farið er yfir Segðu okkur frá birtist í 

kassanum spurningin Borðar þú hverarúgbrauð ? 81 

 

 Laufabrauð 

Efst á síðunni er að finna stutt myndskeið sem fjallar um þennan þátt rannsóknar-

innar í verkefninu Brauð í norðri. Á eftir fylgir texti um rannsóknina. 

 Segðu okkur frá 

Hér að finna nokkrar spurningar um laufabrauðsgerð. Svörin eru send áfram 

til Minjasafnsins á Akureyri til varðveislu. Mynd af fólki að skera út 

laufabrauð prýðir síðuna.  

 

 Vestfirskar hveitikökur 

Efst á síðunni er að finna stutt myndskeið sem fjallar um þennan þátt rannsóknar-

innar í verkefninu Brauð í norðri. Síðan fylgir texti um rannsóknina. 

 Segðu okkur frá 

Hér að finna nokkrar spurningar um vestfirskar hveitikökur. Svörin eru 

send áfram til Byggðasafnsins að Hnjóti til varðveislu. Mynd af 

hveitikökum prýðir síðuna.  

 

                                                 
81 Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Hverarúgbrauð. 
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Undir flipanum Vestfirskar hveitikökur má finna Uppskriftir að vestfirskum hveitikökum. Þetta er safn af 

færslum sem merktar eru í flokknum uppskriftir að vestfirskum hveitikökum. Þegar hafa safnast í brunninn 

tvær uppskriftir.82  

 

 

 Um Brauðbrunninn 

Hér er að finna frekari upplýsingar um tilgang og markmið með vefsíðunni. Þá er 

hér stutt útskýring á verkefninu Brauði í norðri og Norsam ásamt afriti af plakati 

sem útbúið var vorið 2010 til kynningar á verkefninu Brauð í norðri.   

 

4.5.5. Færslur – posts,  flokkar – categories og merki – tags.  

 

Í maíbyrjun höfðu verið færðar um 50 færslur inn í Brauðbrunninn. Í WordPress.com eru 

færslur eða „posts“ flokkaðar í tímaröð en hægt er að skrifa ótakmarkaðan fjölda af 

færslum. Færslurnar eru búnar til í ritli sem er svipaður og MS Word. Þó er ekki hægt að 

velja um  leturgerð eða leturstærð. Á það við um allt letur á síðunni. Hægt er að feitletra, 

skáletra og strika undir texta auk fleiri skipana sem þekktar eru í Word. 

                                                 
82 Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Vestfirskar 

hveitikökur → Uppskriftir að vestfirskum hveitikökum.  
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Flestar færslurnar fjalla um brauðuppskriftir en áður en kynning hófst á vefnum 

setti ég inn nokkrar færslur með brauðuppskriftum sem ég aflaði mér úr ýmsum 

matreiðslubókum. Hægt er að flokka efni færslanna í ákveðna flokka og einnig merkja 

ákveðin orð í textanum. Það auðveldar notendum að finna skyldar færslur og efni.  Í 

Brauðbrunninum eru 11 flokkar eða „categories“: Brauð á Íslandi, brauð í norðri, brauð og 

innflytjendur, heimabakað brauð, brauðuppskriftir, hverarúgbrauð, rúgbrauðsuppskriftir, 

laufabrauð, laufabrauðsuppskriftir, vestfirskar hveitikökur og uppskriftir af vestfirskum 

hveitikökum. Hægt er að setja færslur í einn eða fleiri flokka og skipta flokkum í undir- og 

yfirflokka. Einnig er hægt að merkja eða setja „tag“ á ákveðin orð í hverri færslu. Í 

maíbyrjun 2011 var búið að merkja 37 orð í færslum brunnsins. Vinsælast er rúgbrauð en 

fast á eftir komu orð eins og brauð, bollur, hveitikökur og dunkur svo fáein séu nefnd.  

 

 

           Hér má sjá vinnusvæði Brauðbrunnsins í WordPress þegar unnið er að því að setja inn nýja færslur.83  

 

Í valmynd síðunnar er að finna í fellilistum ýmsa flokka og tengingar sem eru ekki 

síður heldur safn af færslum fyrir ákveðna flokka. Í fellilista forsíðunnar er að finna 

flokkana Nýlegar færslur og Brauð á Íslandi. Í fellilistanum fyrir heimabakað brauð er 

                                                 
83 Hér tekið eftir: Vinnusvæði fyrir stjórnanda Brauðbrunnsins en það er ekki opið fyrir almenning.   
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hægt að skoða flokkinn Safn af brauðuppskriftum, hjá hverarúgbrauðinu eru flokkaðar 

saman allar Rúgbrauðsuppskriftir, í laufabrauðinu Laufabrauðsuppskriftir og hjá 

vestfirskum hveitikökum er flokkurinn Uppskriftir að vestfirskum hveitikökum. Þá eru undir 

flipanum Um brauðbrunninn tenglar inn á allar heimasíður safnanna en einnig eru tenglar 

inn á heimasíður Laufabrauðssetur Íslands og  Kjöt og kúnst undir flipunum Laufabrauð 

og Hverarúgbrauð. 

4.5.6. Sérvirknihlutar – Widgets  

 

Í Twenty Ten stílsniðinu er hægt að velja um fjöldann allan af tilbúnum sérvirknihlutum eða 

„widgets“. Í Brauðbrunninum er að finna 13 sérvirknihluta, níu í hliðardálki (sidebar) sem 

er hægra megin á síðunni og fjóra í síðufaldi (footer) neðst á síðunni. Þeir eru: 

 

 Texti – í hliðardálki 

Tilvitnun úr bókinni Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðardóttur sem kom 

út í Reykjavík árið 1949.  

 Nýlegar færslur – í hliðardálki og síðufaldi 

Listi yfir 10 nýjustu færslur síðunnar.  

 Brauðský – tag cloud – í hliðardálki 

Orð sem hafa verið merkt í færslum. Eftir því sem orðið er oftar merkt því 

stærra verður það.  

 

            Brauðský Brauðbrunns. Hér má sjá þau orð sem hafa verið merkt í færslum. Vinsælast er rúgbrauð.84 

                                                 
84Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Forsíða. 



43 

 

 

 RSS tenging – í hliðardálki 

RSS tenging er við tvær vefsíður, Brauðbankann í Danmörku og þann í 

Svíþjóð. Ef settar eru inn nýjar færslur í þessa banka kemur það fram í 

þessum sérvirknihluta.  

 Tenglar – í hliðardálki og síðufaldi 

Listi yfir þá tengla sem er að finna á síðunni.  

 Flokkar – í hliðardálki og síðufaldi 

Flokkar síðunnar birtast í fellilista.  

 Sarpur – í hliðardálki 

Færslur síðunnar flokkaðar eftir mánuðum.  

 Leita – í hliðardálki 

Hér er hægt að leita eftir efnisorðum í brunninum.  

 Póstlisti – í hliðardálki og síðufaldi 

Hér geta notendur skráð sig á póstlista og fengið tölvupóst þegar nýjar 

færslur eru færðar inn.  

Sérvirknihlutarnir lífga upp á síðuna og eru auðveldir í notkun.  

 

 

Hér er síðufaldur Brauðbrunns. Í honum eru fjórir sérvirknihlutar: Tenglar, Nýlegar færslur, Flokkar og 

Póstlisti. Í hliðardálki hægra megin má sjá sérvirknihlutana Flokkar, Sarpur og Leita.85  

 

                                                 
85 Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/→ Forsíða. 
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4.6. Brauðbrunnurinn orðinn að veruleika 

 

Vinnan við uppsetningu á Brauðbrunninum hófst fyrir alvöru í lok febrúar 2011. Í mars var 

unnið að uppbyggingu síðunnar, efni skipt niður á undir- og yfirsíður, settir inn 

sérvirknihlutar og tenglar, útbúin spurningarblöð undir liðnum Segðu okkur frá  og færslum 

bætt við daglega. Þá var öflun efnis frá söfnunum sem taka þátt í verkefninu hluti af 

vinnunni. Fyrstu vikurnar voru ýmsar uppsetningar prófaðar, skipt um stílsnið og gerðar 

tilraunir með mynd í síðuhaus og bakgrunnslit síðunnar. Þá voru gerðar tilraunir með hvar 

best væri að birta stafrænu frásagnir safnanna.  Núverandi útlit var að mestu komið í byrjun 

apríl.   

 Eftir að ákvörðun um gerð síðunnar var tekin á vinnufundi hópsins var ákveðið að 

síðan yrði tilbúin þegar kæmi að lokafundi Brauðs í norðri sem haldinn var 14.-15. apríl 

2011 í Stokkhólmi. Fyrir fundinn var slóðin að síðunni send til annarra þátttakenda í 

verkefninu svo að þeir gætu skoðað sérstaklega myndskeiðin á þeim. Á fundinum í apríl 

voru svo öll myndskeið þátttakenda skoðuð með gagnrýnum augum og rætt um hvernig til 

hefði tekist. Umfjöllun um myndskeið íslensku þátttakendanna hlutu almennt mjög góða 

gagnrýni. Þau þóttu gefa heildstæða mynd af brauðneysla almennings á Íslandi en einnig 

sýna þann fjölbreytileika sem hér ríkir í brauðmenningu. Tæknileg vinna við gerð 

myndskeiðanna fékk einnig góða umsögn en þau voru öll unnin samkvæmt þeim tilmælum 

sem kennd voru á fyrsta vinnufundinum í Malmö. Það var einnig mat þátttakenda á 

fundinum að vefsíðan Brauðbrunnur  rammaði sérstaklega vel inn þessar stafrænu frásagnir 

og væru góð viðbót við miðlun á niðurstöðum rannsóknanna.  

 Kynning á síðunni hófst um miðjan apríl 2011. Þá var send fréttatilkynning til allra 

helstu fjölmiðla landsins. Þá var og sendur tölvupóstur á póstlista safnamanna, starfsfólks 

Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar og Sagnfræðingafélags Íslands. Síðan 

var einnig kynnt á heima- og fésbókarsíðum safnanna. Fréttaumfjöllun um Brauðbrunninn 

birtist á Menningarpressunni þann 15. apríl
86

 og í Fréttablaðinu þann 19. apríl.
87

 Einnig 

var umfjöllun um vefinn í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins mánudaginn 19. apríl
88

 og í 

                                                 
86 Vefur. Menningarpressan. Vefslóð: http://www.pressan.is/Menningarpressan/→ Myndlist & söfn → Heiti 

greinar „Brauðtutlan könnuð og krufin“ birt 15. apríl 2011. 
87 Vefur. Fréttablaðið. Vefslóð: http://vefblod.visir.is/index.php?s=4988&p=111241→ Heiti greinar„Við 

kunnum brauð að baka“, birt 19. apríl 2011 bls. 24. 
88 Vefur. RÚV. Vefslóð: http://podcast.ruv.is/hadegisfrettir/19042011.mp3→ Hlaðvarp → Hádegisfréttir → Í 

vafra → Hádegisfréttir 19. apríl 2011 → „Brauðmenning rannsökuð“. 
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Samfélaginu í nærmynd þann 5. maí 2011.
89

 Þeir sem stóðu að rannsóknunum hér á Íslandi 

voru einnig hvattir til að kynna Brauðbrunninn á eigin Fésbókarsíðum og senda á eigin 

netfangalista kynningartexta og vefslóð síðunnar. Í WordPress.com er hægt að fylgjast afar 

vel með umferð um síðuna. Þann 8. maí voru heimsóknir á síðuna orðnar 5340 talsins en 

flestir sóttu síðuna heim þann 19. apríl eða 1220.  

 Segja má að þegar vinna hófst við gerð síðunnar hafi markhópur hennar verið 

þátttakendur í Brauði í norðri. Á meðan á vinnu við hana stóð varð þó markhópurinn stærri 

og náði að endingu til stór hóps áhugafólks um brauð og brauðmenningu á Íslandi.  Er það 

von safnanna sem standa að verkefninu Brauði í norðri á Íslandi að síðan veki áhuga 

almennings á brauðmenningu hér á landi og skili inn heimildum og frásögnum um brauð á 

Íslandi, en opið verður fyrir innsendingar í Brauðbrunninn fram í mars 2012. Vefurinn lifir 

þó áfram en umsjón með honum hefur Minjasafn Reykjavíkur.  

 

4. Lokaorð 

 

Samtímasöfnun og -rannsóknir eru mikilvægur hluti af starfi safna. Virk og öflug 

samtímasöfnun tryggir að söfnin verði sjálfsagður vettvangur til umræðna um gildismat og 

afstöðu fólks á hverjum tíma og uppfyllir þar með væntingar gesta safnsins. Með því að 

beita Samdok-aðferðafræðinni við samtímasöfnun og -rannsóknir er stuðlað að samvinnu 

safna og samþættingu og faglegt starf þeirra tryggt til framtíðar. Þátttaka íslensku safnanna 

fimm í samnorræna verkefninu Brauði í norðri er sönnun þess.  

 Eitt  meginmarkmið verkefnisins Brauðs í norðri var að auka færni þátttakanda í að 

nýta sér tækni stafrænnar miðlunar til að miðla niðurstöðum rannsóknarinnar. Með notkun 

stafrænnar frásagnar geta söfnin komið til skila upplýsinum um sig, safnkost sinn eða 

rannsóknir í stuttum og hnitmiðuðum myndskeiðum sem vekja áhuga og athygli safngesta. 

Með því að varpa þeim út á veraldarvefinn má ná til enn fleiri. Söfnin á Íslandi, sem tóku 

þátt í verkefninu, komust öll upp á lagið með að tileinka sér þessa tækni og útbjuggu 

myndskeið eftir reglum starfrænnar frásagnar þar sem þau kynntu niðurstöður rannsókna 

sinna. Myndskeiðin eru aðgengilega á vefsíðu Brauðbrunns. 

 Vinnan við gerð Brauðbrunns í vefumsjónarkerfinu WordPress.com gekk í alla 

staði afar vel. WordPress.com er einstaklega notendavænt kerfi og krefst ekki mikillar 

                                                 
89 Vefur. RÚV. Vefslóð: http://podcast.ruv.is/samfelagid_i_naermynd/Samfélagið_05.05.11.mp3 → Hlaðvarp 

→ Samfélagið í nærmynd → Í vafra → Samfélagið í nærmynd 5. maí 2011.  
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tæknilegrar þekkingar. Þó að niðurstöður verkefnisins munu ekki birtast á sameiginlegu 

norrænu vefsvæði fyrr en í lok maí 2011 þá styrkir hinn íslenski Brauðbrunnur verkefnið 

betur í sessi hér heima. Vinnan við gerð síðunnar hefur verið lærdómsrík en umfram allt 

hleypir hún manni kappi í kinn við að nota vefinn til að kynna frekar niðurstöður 

samtímarannsókna á einfaldan, fljótlegan og ódýran hátt.  

Eins og áður segir var eitt af meginmarkmiðum verkefnisins Brauðs í norðri að 

niðurstöðum þátttakenda yrði miðlað í stafrænu formi með ljósmyndum, videómyndum, 

hljóði og texta á heimasíðu Norsam. Notkun þessarar miðlunarleiðar er um leið prófsteinn á 

hvort og hvernig unnt er að miðla niðurstöðum skráningar og rannsókna á netinu. Þó svo að 

afrakstur verkefnisins sé ekki kominn á heimasíðu Norsam þá hafa flestir þátttakendur birt 

niðurstöður sínar á eigin vefsvæðum. Þá hafa Svíþjóð, Danmörk og nú Ísland útbúið 

sérstök vefsvæði þar sem heimildum og frásögnum um brauð er safnað. 

 Miðlun rannsóknaniðurstöðu á sviði samtímasöfnunar geta birst í formi sýninga, í 

skýrslum og greinum, í gagnagrunnum eða á vefnum. Verkefnið Brauð í norðri sýnir að 

það er vel hægt að nota vefinn til að miðla niðurstöðum samtímasöfnunar og –rannsóknum. 

Þessi miðlunarleið hefur nú þegar staðist það próf með sóma sem fyrir hana var lagt í 

upphafi verkefnisins. Stafrænu frásagnirnar eru lifandi sýningar sem ná út fyrir veggi 

safnanna og ferðast um á hraða ljóssins í heimi veraldarvefsins. Niðurstöður verkefnisins 

hér á landi og ýmis annar fróðleikur um brauðmenningu á Íslandi er fólki aðgengilegur á 

síðunni Brauðbrunnur. Gagnvirkni miðilsins virkar líka afar vel þar sem gestir hafa skilað 

inn frásögnum tengdum brauði og brauðmenningu. Brauðbrunninum hefur nú þegar borist 

þó nokkrar uppskriftir og minningarbrot um brauð og þar með er tilgangi hans náð. 

Brauðbrunnurinn er kominn til að vera.  

 

 

 

Vefslóð: www.braudbrunnur.wordpress.com 
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Myndaskrá 
 

bls. 13. Hvaða skæri á að varðveita?  

Hér tekið eftir: Connecting collecting, forsíða kápu. 

bls. 14. Gagnagrunnurinn Samdokregistret þar sem er að finna niðurstöður samtímarann-

sókna í Svíþjóð.  

Hér tekið eftir: Nordiska Museet. Vefslóð: http://www.nordiskamuseet.se/ → Om museet 

→ Samdok-sekretariatet → Samdoks databas  → Sök i databasen. Sótt 24. apríl 2011. 

bls. 15. Það var fjör í Kaupmannahöfn þann 14. maí 2004. Myndirnar eru hluti af þeim 

gögnum sem safnað var þann dag.  

Hér tekið eftir: Connecting collecting, bls. 37. 

bls. 19. Sýningin Fyrir ári á Þjóðminjasafni Íslands. Hér spurði safnið gesti hvort  þessir 

hlutir segðu sögu.  

Í einkaeigu. Mynd tekin 2010. Ljósmyndari Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir.  

bls. 20. Sýningin Ekki snerta jörðina! byggir á kössum sem hver um sig er fulltrúi fyrir leik 

sem krakkar léku sér í veturinn 2009. Hér má til dæmis sjá Suduko-þrautir, tölvuspil og 

fótboltaspil.  

Í einkaeigu. Mynd tekin 23.04.2011. Ljósmyndari Helga Maureen Gylfadóttir.
 
 

bls. 24. Plakat sem söfnin á Íslandi útbjuggu vorið 2010 til kynningar á verkefninu. 

Eigandi Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn.  

bls. 27. Myndir frá Kanntu brauð að baka ? þann 20. júní 2010. Á vinstri myndinni má sjá 

eldhúsbekkinn í Suðurgötu 7 þar sem verið er að baka brauð og á hægri myndinni bjóða 

starfsmenn safnsins gestum uppá nýbakaðar flatkökur.  

Myndir í einkaeigu. Myndir teknar 20.06.2010. Ljósmyndari Helga Maureen Gylfadóttir. 

bls. 35. Hér má sjá hluta af forsíðu síðunnar braudbrunnur.wordpress.com. Stílsniðið er 

einfalt og stílhreint.  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. http://braudbrunnur.wordpress.com/   

bls. 36. Hér má sjá hluta af síðunni fyrir Heimabakað brauð. Efst er myndskeiðið og síðan 

fylgir texti sem segir frekar frá verkefninu. Síðunar fyrir rannsóknir safnanna eru allar 

byggðar eins upp.  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → 

Heimabakað brauð. 

 

http://www.nordiskamuseet.se/
http://braudbrunnur.wordpress.com/
http://braudbrunnur.wordpress.com/
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bls. 37. Hér má sjá opið textasvæði á forsíðu sem gestir Brauðbrunns geta sent inn 

hugleiðingar þeirra um brauð.  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → 

Forsíða. 

bls. 39. Hér má sjá fellilistann undir Hverarúgbrauð í valmynd síðunnar. Þegar farið er yfir 

heitin með músinni er hægt að setja frekari skýringar á hverjum og einum lið. Þegar farið er 

yfir Hverarúgbrauð kemur Hverarúgbrauð í máli og myndum og vísar í myndskeiðið og 

þegar farið er yfir Segðu okkur frá birtist í kassanum spurningin Borðar þú hvera- 

rúgbrauð ?  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → 

Hverarúgbrauð. 

bls. 40. Undir flipanum Vestfirskar hveitikökur má finna Uppskriftir að vestfirskum 

hveitikökum. Þetta er safn af færslum sem merktar eru í flokknum uppskriftir að 

vestfirskum hveitikökum. Þegar hafa safnast í brunninn tvær uppskriftir.  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → 

Vestfirskar hveitikökur → Uppskriftir að vestfirskum hveitikökum. 

bls. 41. Hér má sjá vinnusvæði Brauðbrunnsins í WordPress þegar unnið er að því að setja 

inn nýja færslur.  

Hér tekið eftir: Vinnusvæði fyrir stjórnanda Brauðbrunnsins en það er ekki opið fyrir 

almenning.   

bls. 42. Brauðský Brauðbrunns. Hér má sjá þau orð sem hafa verið merkt í færslum. 

Vinsælast er rúgbrauð.  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → 

Forsíða. 

bls. 43. Hér er síðufaldur Brauðbrunns. Í honum eru fjórir sérvirknihlutar: Tenglar, 

Nýlegar færslur, Flokkar og Póstlisti. Í hliðardálki hægra megin má sjá sérvirknihlutana 

Flokkar, Sarpur og Leita.  

Hér tekið eftir: Vefur. Brauðbrunnur. Vefslóð: http://braudbrunnur.wordpress.com/ → 

Forsíða. 

 

 

  

  

http://braudbrunnur.wordpress.com/
http://braudbrunnur.wordpress.com/
http://braudbrunnur.wordpress.com/
http://braudbrunnur.wordpress.com/
http://braudbrunnur.wordpress.com/
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Fylgiskjal 1 – Verkefnalýsing Brauð í norðri 

 

Bröd i Norden 
 

Organisation 

Projektet leds av Norsam, nätverket för samtidsdokumentation och -forskning vid 

kulturhistoriska museer i Norden. 

Ordförande 2009-2010 Lykke L. Pedersen, Nationalmuseet, København 

 

Projektgruppen Bröd: 

Svein Gynnild, Maihaugen, Lillehammer 

Gaute Jacobsen, Maihaugen. Lillehammer 

Sanna Kupila, Åbo museicentral, Åbo 

Antti Metsänkylä, Finlands nationalmuseum, Helsingfors 

Lilja Arnadottir, Islands nationalmuseum, Reykjavík 

Eva Fägerborg, Nordiska museet, Stockholm 

Lena Palmqvist, Nordiska museet, Stockholm 

Gerdur Robertsdottir, Reykjavíks stadsmuseum, Reykjavík 

 

Tidplan 

Projektet presenteras för första gången på Nordiska museikonferensen i Malmö den 3 april 

2009. 

 

Anmälningstid för museer som vill delta i projektet: preliminär anmälan senast 15 juni 

2009 med delprojekt. Slutgiltig anmälan under hösten 2009. 

 

Arbetet börjar och museerna startar sina projekt. 

 

Våren 2010 hålls en gemensam digital verkstad i Norge. 

 

Under 2010 fortsätter arbetet, första utställningar öppnas, text och bildmaterial publiceras 

via internet och i traditionella former. 
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Hösten 2010 hålls ännu en digital verkstad i Köpenhamn. 

Arbetet fortsätter vidare våren 2011, delprojekt börjar bli färdiga och få sina resultat 

publicerade. 

 

Våren 2011 hålls slutseminarium i Sverige (Örebro?). Vilka resultat har uppnåtts? Vilken 

slags kunskap gav projektet : 

 om bröd som kulturhistoriskt fenomen? 

 om digital förmedling och kommunikation? 

Vilka erfarenheter har projektet gett? 

Hur kan/ska respektive museum tillämpa sina projekterfarenheter i andra sammanhang? 

 

Finansiering 

Varje deltagande museum svarar själv för finansieringen av sitt delprojekt. 

 

Norsam söker finansiellt stöd for digitala verkstäder och slutseminarium samt eventuell 

sampublikation. 

 

Praktisk information 

Anmälan sker via Norsams koordineringsgrupp så att museer anmäler sig till gruppens 

medlem i resp. land. Koordineringsgruppens medlemmar verkar som kontaktpersoner. 

 

Delprojekt bör ha en rubrik som meddelas samtidigt med anmälan. 

 

Om två eller flera museer vill samarbeta, t ex i form av ett gemensamt projekt, de kan 

komma överens med varandra och meddela det gemensamma temat. Samarbete över 

landsgränser välkomnas. 

 

Deltagande museer rapporterar till resp. kontaktperson om delprojektets gång. 
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Fylgiskjal 2 – Nánari verkefnalýsing Brauð í norðri 

 

Brød i Norden – beskrivelse av prosjektet 

Norsam, mai 2009 

Bakgrunn og mål 

Norsam, nettverk for samtidsdokumentasjon og forskning i Norden, inviterer museer til å 

delta i et felles prosjekt. 

Prosjektets mål er å stimulere til kreativ utforskning av brød i Norden som del av 

samtidskulturen, prøve ut nye former for formidling og kommunikasjon med digitale 

medier, vekke engasjement og gi ansatte ved museer i Norden et felles løft. 

 

Hvorfor brød og brødkultur? 

Brød har vært og er en sentral del av det daglige kostholdet i Norden. Det har en allmenn 

utbredelse. Brød kan forstås både som konkret, nært og hverdagslig, noe man nærmest tar 

for gitt. Samtidig åpner brød for undring og en rekke spørsmål, som kan belyse sentrale 

samfunnsfenomen. I ytterste konsekvens kan det handle om klodens fortsatte eksistens. 

 

Delprosjekter over hele Norden 

Brød i Norden vil bestå av en rekke mindre delprosjekter over hele Norden. Museer og 

forskere inviteres til å lage delprosjekter som kan inngå i hovedprosjektet. Innenfor 

rammene for prosjektet står deltakerne fritt til å velge problemstilling. 

 

Felles for alle er at man skal forholde seg til følgende: 

Samtid 

Delprosjektene skal kaste lys over fenomener eller forhold som er aktuelle og angår folk i 

vår tid. Samtid kan undersøkes som endringer, nye trekk eller kontinuitet. 

Samtid forholder seg til fortid og framtid. Materiale ved museer, bibliotek og arkiv samt 

personlige minner gir unike muligheter til å tematisere endringer og kontinuitet. 

Mikro- og makronivå 

I hvert delprosjekt skal det gjøres et avgrenset feltarbeid på mikronivå, for eksempel 

personer, et hushold, et bakeri, en butikk, et gamlehjem, et fengsel eller en gründer som har 

startet produksjon som presenteres som lokal tradisjon. 
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Metodisk gir dette muligheter til å gripe det individuelle, opplevde og nære i ulike 

avgrensede kontekster over hele Norden. 

Deltakerne vil bli utfordret til å utvide perspektivet fra små fortellingene på mikronivå til 

store, mer omfattende prosesser som i ytterste konsekvens kan være globale. Vi tror dette 

kan gi delprosjektene mer dybde og brodd. 

 

Et eksempel: Hvis vi kun studerer brød kun fra et lokalt ståsted i Norden i dag, kan brød på 

bordet og retten til å velge mat virke som selvfølgeligheter. Hvis vi derimot utvider 

perspektivet i tid og rom, framstår muligheten til å velge mat som unntak. På verdensbasis 

trues 850 millioner av sult. Fortellinger fra vårt privilegerte hjørne av verden kan 

problematiseres i lys av global ulikhet, klimakrise, forvaltning av naturressurser og 

matvarekrise. 

Andre relevante stikkord for globaliseringen i dag kan være liberalisering av handel, 

konsentrasjon av makt i store kjeder, globale konsumentkulturer, nye digitale medier, 

reising, migrasjoner, industrielt jordbruk og genforskning. 

 

Mangfold 

Prosjektet som helhet skal vise mangfold, kulturelt, regionalt og sosialt. Ved utformingen 

av prosjektet vil Norsam stimulere til delprosjekter som belyser ulike aspekter ved 

mangfold og fortellinger som enda ikke er fortalt ved museer. Dette kan også dreie seg om 

forhold som er vanskelige å ta opp, for eksempel spisevegring, familierelasjoner eller 

sosialt mindreverd. Det etiske rundt dette må avklares. 

Informanter skal rekrutteres slik at bredde i alder, bosted, etnisk tilhørighet, sosial klasse, 

kjønn, yrke og sivilstand ivaretas for prosjektet som helhet. Fokus vil likevel ligge på 

personer, deres fortellinger vil være eksempler som ikke gjør krav på å være representative 

for større grupper. 

Delprosjektene må avgrenses slik at de lar seg gjennomføre i løpet av en relativt kort 

periode. Det er ønskelig at museer plassert i forskjellige sosiale og geografiske miljøer av 

Norden blir med. 

 

Eksempler på mulige delprosjekter 

Borddekking og måltidsfellesskap: Et museum fra hvert land går sammen og lager et 

delprosjekt der man dokumenter borddekking og brødmåltider i utvalgte hushold. 

Borddekking kan oppfattes som noe personlig, samtidig kan bordet tolkes som et 
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verdensbilde i minitatyr – fortellinger om hvem man er, hva man verdsetter og hva man 

tror på. Bordsetting kan belyse både fellesskap og ensomhet, fest og hverdag. 

Brød og innvandring: Når man flytter er maten ofte det man sist vil endre på, det sitter dypt 

i identieten. Hvilken betydning har brød og brødtradisjoner for nye innvandrere til Norden? 

Her kan man tenke seg et delprosjekt der innvandrere inviteres til å dokumentere selv og til 

å presentere seg selv ved museer. 

Verdsetting av brød: I Norge vurderer mange verdien av brød i forhold til hvor ferskt det 

er, helst skal det være varmt. Brød som er mer enn to dager gammelt er vanskelig å selge. 

Hva handler dette om? Hvordan verdsettes brød? Hva betyr estetikk og emballasje, 

omgivelsene for kjøpet, brødets form, konsistens eller pris? Hvordan har dette vært 

historisk sett? Hvordan verdsettes brød der det er mangel på mat? 

Baking av brød: Hvor hentes oppskrifter og inspirasjon? Hvilken plass har ulike 

tradisjonelle brødtyper lokalt og regionalt? I hvilken grad brukes de? Har utbredelsen 

endret seg? Har de fått nye former og varianter, for eksempel som følge av 

kommersialisering og nye medier? 

 

Sanselighet og opplevelse – en mulighet for å granske problematikken? 

Skal man forstå menneskers forhold til brød kommer vi ikke utenom kroppen og sansingen, 

det å smake, lukte, ta på, se og høre. Mye av kunnskapen ved å bake sitter for eksempel i 

kroppen. Når vi spiser skaper vi direkte kontakt mellom brødet og kroppen Det kroppslige 

tillegges mening og verdi, for eksempel når man velger å bake uten bruk av moderne 

maskiner. 

Sanser kan også være en tilnærming til minner. Minner kan knyttes til lukt, smak, hørsel, 

syn og berøring. Sanselige minner kan bringe fram opplevelser som ellers ville blitt borte, 

noen ganger kan de bli nærmest levende. Sansinger ikke noe objektivt, men en subjektiv 

prosess vevd inn i sosiale og kulturelle forhold. 

Identitet handler ikke bare om det vi forstår og kan fortelle om med ord, men også 

emosjoner og sanseopplevelser. Å dokumentere og formidle dette krever andre 

tilnærminger enn dem museer vanligvis bruker. Brød og nye digitale medier åpner for 

spennende muligheter til å prøve ut hvordan dette kan skje i praksis. 

 

Digitale verksteder 

Alle deltakerne skal delta i to felles verksteder (workshops) om digital dokumentasjon og 
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formidling. Det første, i Oslo våren 2010, blir en introduksjon med muligheter til å prøve ut 

før man går i gang. Verksted nummer to blir høsten 2010 og sluttseminaret vil finne sted 

våren 2011. 

 

Formidling 

Web 

Hvert delprosjekt skal resultere i en digital fortelling. En digital fortelling kan bygges opp 

ved hjelp av fotografier, video, lyd og tekst. 

Formidlingen vil skje fra en felles webside, en mulighet er å opprette en side på YouTube 

og legge lenker til museene. Her kan man enkelt lage blogger og legge ut annet relatert 

materiale fra museene. I tillegg vil det bli opprettet en webarena for kommunikasjon 

mellom deltakerne. 

Et viktig mål er å bruke fortellingene og nettstedet til å utløse engasjement og samtaler med 

ulike brukergrupper på Internett. Dette innebærer utprøving der man vurderer muligheter 

og begrensinger etter hvert som man vinner erfaringer. Erfaringene med nettstedet og 

deltakernes webarena vil bli evaluert etter et nærmere avtalt tidspunkt. 

Ikke alle bruker Internett. I tillegg til Internett bør det vurderes å bruke andre tilnærminger 

for å nå ut enda bredere, for eksempel aviser, radio, arrangementer eller utstillinger ved 

museene. 

Reflekterende tekster 

Som avslutning skal deltakerne skrive tekster der de gjør rede for oppdagelser og 

reflekterer over det som er kommet fram. Hva er oppnådd? På hvilken måte har prosjektet 

bidratt til fornyelse av samfunnsrollen? Hvordan kan man følge opp prosjektet? 

Det vil være en fordel om tekstene oversettes til engelsk. Formidlingen kan skje via 

deltakernes nettsteder. 
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Fylgiskjal 3 – Þátttakendur - Brauð í norðri 

 

Bröd i Norden – Brød i Norden – Leipä Pohjolassa – Leib Põhjamaadel 

Deltagare – Deltagere – Deltakere – Osallistujat – Osavõtjad  

 

Danmark 

Skovsgaard Mølle og Bageri Museum  

www.skovgaarmoelleogbagerimuseum.dk 

Jørgen Hermansen Bageri.museum@mail.tele.dk 

 

Museum Lolland-Falster: ”Den lokale specialitet ”Palmekager”, fabrikker og møller på 

Lolland-Falster”. www.museumlollandfalster.dk 

Anna-Elisabeth Jensen aej@guldmus.dk 

 

Danmarks Pædagogiske Universitet: Brød og læring 

Brød som tema og omdrejningspunkt for læreprocesser før og nu, hvor praktiske, kropslige 

aktiviteter indgår i sammenhæng med brødets livshistorie gennem produktion, distribution, 

forbrug og brødmåltider i såvel virksomheder, forretninger, hjem, skole og institutioner.  

Udvikling af didaktik om brød i historisk og nutidigt perspektiv. 

Indgår i fordybelsesmodul for kandidatuddannelser på DPU, og Nordisk kursus for 

studerende inden husholdningsområdet ”Food in Historical Perspective, Talin april 2010.” 

Jette Benn benn@dpu.dk  

Lisbeth Haastrup liha@dpu.dk 

 

Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup: ”Festbrødet eller højtidsbrødet – dengang og nu”. 

Om brødets betydning i forbindelse med jul og fastelavn i et kulturhistorisk perspektiv. 

www.gl-estrup.dk 

Bettina Buhl bb@gl-estrup.dk 

 

Sosu-Greve Efteruddannelse  ? 

”Det gode måltid” som socialt fænomen og i et sundhedsperspektiv. Uddannelser inden for 

leve-bo-miljøer, hvor mad og måltid indgår som vigtige elementer i beboernes hverdag og 

personalets arbejde.  

http://www.skovgaarmoelleogbagerimuseum.dk/
mailto:Bageri.museum@mail.tele.dk
http://www.museumlollandfalster.dk/
mailto:aej@guldmus.dk
mailto:benn@dpu.dk
mailto:KIHA@dpu.dk
http://www.gl-estrup.dk/
mailto:bb@gl-estrup.dk
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Hans Ravn Larsen Hans.Ravn.Larsen@sosugreve.dk 

 

Try Museum: Dorf Mølle – arbejdende museumsmølle. ”Forholdet mellem 

brødfremstilling, formaling og ovntyper”. 

Trine Nielsen trymuseum@mail.dk  

 

Narsaq Museum: En undersøgelse af europæiseringen af den grønlandske kost set fra en 

brødskive. 

Rie Oldenburg Narsaq-museum@greennet.dl 

 

Føroya Fornminnisavn: Færøsk brødkultur 

Andras Mortensen andrasm@fornminni.fo 

 

Nationalmuseet og studerende ved Europæisk Etnologi ved Københavns Universitet:  

Fælles dokumentations- og indsamlingsprojekt  www.natmus.dk 

Lykke L. Pedersen lykke.pedersen@natmus.dk 

 

Estland 

C. R. Jakobsons gårdsmuseum, Vändra: Brödbaket i Kurgja (dvd som slutprodukt) 

C. R. Jakobsoni talumuuseum, Vändra: Leivategu Kurgjas, dvd valmistamine 

Monika Jõemaa jakobsoni.talumuuseum@mail.ee 

 

Estlands friluftsmuseum, Tallinn: ”…Vårt dagliga bröd giv oss i dag…” web-utställning 

Eesti Vabaõhumuuseum, Tallinn: ”…Meie igapäevast leiba anna meile…”, netinäitus 

Elvi Nassar elvi@evm.ee 

 

Estlands lantbruksmuseum, Ülenurme (Tartu): Bröd är lantgårdens överhuvud 

Eesti Põllumajandusmuuseum, Ülenurme (Tartu): Leib on talu peremees 

Mare Viiralt mare.viiralt@epm.ee 

 

Estlands nationalmuseum, Tartu: Bröd och esterna från början till samtiden 

Eesti Rahva Muuseum, Tartu: Leib ja eestlased algusest kuni nüüdisaegani 

Agnes Aljas agnes.aljas@erm.ee 

 

mailto:Hans.Ravn.Larsen@sosugreve.dk
mailto:trymuseum@mail.dk
mailto:Narsaq-museum@greennet.dl
mailto:andrasm@fornminni.fo
http://www.natmus.dk/
mailto:lykke.pedersen@natmus.dk
mailto:jakobsoni.talumuuseum@mail.ee
mailto:elvi@evm.ee
mailto:mare.viiralt@epm.ee
mailto:agnes.aljas@erm.ee
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Finland 

Arbetarmuseet Werstas, Tammerfors: Produktion och konsumtion av Tammerfors-traktens 

typiska rievä-bröd. 

Työväenmuseo Werstas, Tampere: Tamperelaisen rievän tuotanto ja kulutus 

Teemu Ahola teemu.ahola@tyovaenmuseo.fi 

 

Finlands lantbruksmuseum Sarka, Loimijoki: Speltodling i dag – en återupplivad tradition 

ur synpunkt av funktionell livsmedelproduktion  

Suomen maatalousmuseo Sarka, Loimaa: Speltin viljely tänään – elvytetty traditio 

funktionaalisen elintarviketuotannon näkökulmasta 

Iina Wahlström iina.wahlström.@sarka.fi 

 

Finlands nationalmuseum, Helsingfors: Från rågbröd till ciabatta – brödsortimentets nutida 

mångsidighet ur konsumentens synvinkel 

Suomen kansallismuseo, Helsinki: Ruisleivästä ciabattaan ja pitaan – leipävalikoiman 

monipuolistuminen kuluttajan näkökulmasta 

Antti Metsänkylä antti.metsankyla@nba.fi 

 

Libelits landsbygdsmuseum, Libelits & Nautelankoski museum, Lundo: Föreställningar om 

brödbaket i öster och i väster (ett gemensamt projekt) 

Liperin maaseutumuseo & Nautelankosken museo, Lieto: Leipomiseen liittyviä uskomuksia 

lännessä ja idässä.  

Anne Meriläinen anmerilainen@suomi24.fi (Libelits) och 

Leena Viskari leena.viskari@nautelankoski.net (Lundo) 

 

Tammerfors museer: Proviant 

Tampereen museot: Eväät 

Paula Leinonen paula.leinonen@tampere.fi 

 

Vanda konstmuseum: ”Mun som en ugn för sju bröd” (Bl. a om bröd i konstnären Pentti 

Kaskipuros grafik).  

Vantaan taidemuseo: Suu kuin seitsemän leivän uuni (aiheena mm. leipä Pentti Kaskipuron 

grafiikassa) 

Anne Kaarna anne.kaarna@vantaa.fi 

mailto:teemu.ahola@tyovaenmuseo.fi
mailto:iina.wahlström.@sarka.fi
mailto:antti.metsankyla@nba.fi
mailto:anmerilainen@suomi24.fi
mailto:leena.viskari@nautelankoski.net
mailto:paula.leinonen@tampere.fi
mailto:anne.kaarna@vantaa.fi
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Åbo museicentral: Bröd i sitt värde 

Turun museokeskus: Leipä arvossaan 

Sanna Kupila sanna.kupila@turku.fi 

 

Island 

Islands Nationalmuseum, Þjóðminjasafn Íslands: Brödkultur och nybor på Island 

Ágúst Georgsson agust@thjodminjasafn.is 

 

Stadsmuseet i Reykjavík – Árbæjarsafn, Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn: 

Brödbakning i hemmen  

Gerdur Robertsdóttir gerdur.robertsdottir@reykjavík.is 

                       

Egill Ólafsson Bygdemuseum i Hnjótur på Västfjordarna: Speciell typ av flatbröd på 

Västfjordarna 

Sigurbjörg K Ásgeirsdóttir sigurba@hi.is 

 

Bygdemuseet i Eyrarbakki: Rågbröd bakat i varma källor (specialitet för Hveragerði)  

Linda Ásdísardóttir linda@husid.com 

 

Bygdemuseet i Skógar: Odling av byg (korn) och brödbakeri  

Sverrir Magnússon skogasafn@skogasafn.is 

 

Akureyris Bymuseum: Laufabrauð”, Friterad tunnbröd till jul 

Haraldur Þór Egilsson haraldur@akmus.is 

 

Norge 

Vest-Agder-museet, Kristiansand: Nye brødvaner og nye brødtyper i nær fortid. 

Kirsten K. Bertheau Nøklebye k.b.noklebye@vestagdermuseet.no 

 

Akershusmuseet: Flere ideer ”Kaker og brød på pose”, ”Savnet etter rugbrød – dansker i 

Norge”, ”Fotballbrød”, ”Håndverksbagerier”. 

Kirsten Linde kirsten.linde@akershus.no 

 

mailto:sanna.kupila@turku.fi
mailto:agust@thjodminjasafn.is
mailto:gerdur.robertsdottir@reykjavík.is
mailto:sigurba@hi.is
mailto:linda@husid.com
mailto:skogasafn@skogasafn.is
mailto:haraldur@akmus.is
mailto:k.b.noklebye@vestagdermuseet.no
mailto:kirsten.linde@akershus.no
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Sverige 

Nordiska museet: ”Bröd i hållbar utveckling”.   

Elin von Unge elin.von.unge@nordiskamuseet.se    

 

Malmö museer 

Merja Diaz http://www.malmo.se/museer merja.diaz@malmo.se 

 

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum: mailto:anna.westman@ajtte.com”Gáhkko, att baka bröd 

på glöd”. 

Anna Westman Kuhmunen anna.westman@ajtte.com 

 

Murberget, Länsmuseet Västernorrland (återkommer med rubrik) 

Måna Nilsson mona.nilsson@murberget.se 

 

Fristående etnologer (museianställda fast deltar utanför tjänsten) 

Anette Rattfelt  och Simen Lunøe Pihl:  ”Tunnbröd I text, ljud och bild  

anette.rattfelt@bredband.net;   silupi@gmail.com 

 

 

 

mailto:elin.von.unge@nordiskamuseet.se
http://www.malmo.se/museer
mailto:merja.diaz@malmo.se
mailto:anna.westman@ajtte.com
mailto:anna.westman@ajtte.com
mailto:mona.nilsson@murberget.se
mailto:anette.rattfelt@bredband.net
mailto:silupi@gmail.com

