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1 Inngangur
Höfundur hefur starfað við Hólarannsóknina frá árinu 2002 og komið að flestum
miðlunarverkefnum rannsóknarinnar. Það lá því beinast við að lokaverkefni í hagnýtri
menningarmiðlun yrði nýr og endurbættur vefur Hólarannsóknarinnar.
Vef Hólaverkefnisins er ætlað að kynna verkefnið, vekja áhuga á því og flytja
fréttir af rannsókninni, hvort sem um er að ræða fréttir af vettvangi eða
fréttaumfjöllun fjölmiðla, vef-, prent og ljósvakamiðla. Enn fremur verður þar að
finna ljósmyndir, skýrslur, verkefni nemenda, margmiðlunarefni og ýmsar
upplýsingar um viðburði, s.s. ráðstefnur, sýningar og fyrirlestra. Þar verður einnig
hægt að fá yfirlit yfir þann stóra hóp sérfræðinga og annarra starfsmanna sem unnið
hafa að Hólaverkefninu.
Þá verða á vefnum upplýsingar fyrir nemendur í fornleifafræði um
vettvangsskólann, sem starfræktur hefur verið á Hólum frá því sumarið 2003. Þar sem
Hólaverkefnið er gríðarlega stórt og umfangsmikið er vefurinn ekki tæmandi og enn á
eftir að setja inn fjöldann allan af upplýsingum.
Vefurinn var unninn í samstarfi við Ragnheiði Traustadóttur, fornleifafræðing
og stjórnanda rannsóknarinnar.
Í greinargerðinni verður fjallað stuttlega um Hólarannsóknina og starfsemi
hennar, s.s á sviði miðlunar. Farið verður almennt yfir miðlunarmöguleika á
menningarminjum og hlutverk fornleifafræðingsins rædd í því samhengi. Fjallað
verður um menningartengda ferðaþjónustu og mikilvæg tengsl hennar við
fornleifarannsóknir. Gerð verður grein fyrir vefsmíðinni og verkferlinu og vefurinn
borinn saman við eldri útgáfu af Hólavefnum sem höfundur hannaði árið 2003. Þá
mun verða fjallað um vefumsjónarkerfið Joomla og hvernig innra kerfi þess mun
nýtast starfsmönnum rannsóknarinnar. Að lokum verður farið stuttlega yfir framhald
Hólavefsins.
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2 Hólarannsóknin
Hólar í Hjaltadal voru höfuðstaður Norðurlands um margar aldir og annað af tveimur
biskupssetrum landsins í rúm 700 ár. Þar var reist fyrsta skólahús sem um getur á
Íslandi og byggð dómkirkja. Á Hólum var lengi starfrækt prentsmiðja og var fyrsta
íslenska Biblían, Guðbrandsbiblía, prentuð þar árið 1584. Talið er að Hólar hafi
byggst strax á landnámsöld og að þar hafi landnámsmaðurinn Hjalti sest að fyrstur
manna.
Uppgröftur á Hólum hófst árið 2002 þegar Hólarannsóknin hlaut hæsta styrk
umsækjenda úr Kristnihátíðarsjóði. Rannsóknin byggist á þverfaglegum grunni
menningarsögulegra vísindagreina og nýtir fornar ritheimildir og niðurstöður
fornleifarannsókna til að fá heildstæða mynd af mannlífinu til forna. Undanfarin ár
hefur starfsemi Hólarannsóknarinnar teygt anga sína víða um Skagafjörð og má þar
nefna uppgröft á miðaldahöfninni við Kolkuós, uppgröft á kirkjugarði úr frumkristni í
Keldudal og fornleifaskráningar víða um héraðið. Á þessum árum hefur safnast saman
gríðarlegur fjöldi upplýsinga, t.d. í formi skýrslna, teikninga, ljósmynda, greina og
stafrænna gagna. Hólarannsóknin notast við stafrænan gagnagrunn er nefnist Intrasis,
þar sem allt er viðkemur uppgreftrinum er mælt inn með svokallaðri alstöð, t.d.
jarðlög, gripir og sýni. Þessi gögn ásamt textum og ljósmyndum eru svo geymd í
gagnagrunninum. Markmiðið er að birta þessa rannsóknarvinnu á vefnum þannig að
hún geti gagnast öðrum í hvers konar vísindalegri starfsemi.1

2.1

Miðlun Hólarannsóknarinnar

Frá því að fornleifauppgröftur hófst á Hólum í Hjaltadal árið 2002 hefur
Hólarannsóknin verið töluvert í opinberri umræðu og kemur það ef til vill ekki á óvart
þegar haft er í huga að hún er einhver umfangsmesta fornleifarannsókn sem ráðist
hefur verið í á Íslandi og henni tengjast ýmsar forvitnilegar uppgötvanir á sviði
fornle

. Til að mynda hafa verið settar upp sýningar, haldnir fyrirlestrar,
ráðstefnur og gefin út ýmis smárit. Árið 2003 hannaði höfundur vef fyrir
1

Ragnheiður Traustadóttir 2002
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Hólarannsóknina en hann hefur að mestu legið niður frá því árið 2008. Það var
hinsvegar ljóst af fjölda heimsókna á vefinn að nauðsynlegt væri að koma honum
aftur í gagnið.2

3 Miðlun á fornleifum
Ýmsar leiðir eru í boði við að miðla niðurstöðum fornleifarannsókna til almennings
en þær eru mismunandi kostnaðarsamar og krefjast mismikillar sérþekkingar. Hér á
eftir verður fjallað stuttlega um nokkrar leiðir sem farnar hafa verið í miðlun fornleifa
á Íslandi. Þá mun Landnámsýningin í Reykjavík verða sérstaklega tekin fyrir þar sem
hún kemur við nánast allar miðlunarleiðir sem bjóðast. Að lokum verður sú
miðlunarleið sem höfundur hefur valið útlistuð og færð rök fyrir ágæti hennar.

3.1 Útgefið efni
Skýrslur, bækur og greinar eru það form miðlunar sem fornleifafræðingar hafa hvað
mest tileinkað sér enda er það skylda hvers fornleifafræðings að gefa út niðurstöður
sínar að loknum uppgreftri.3 Skýrslurnar eru þó oftast eingöngu til útprentaðar og
varðveittar hjá viðkomandi rannsóknaraðila eða hjá Fornleifavernd ríkisins og því
ekki alltaf auðvelt að nálgast þær. Rannsóknarskýrslur innihalda einnig oft mikið af
töflum og fræðilegum hugtökum og vekja því ekki eins áhuga almennings og
aðgengilegra efni. Hér á landi hafa verið gefnar út nokkrar bækur til kynningar á þeim
fornleifarannsóknum sem farið hafa fram. Má þar nefna bók um Hofstaði í
Mývatnssveit sem Fornleifastofnun Íslands gaf út árið 2010 og er sögð marka tímamót
í útgáfu á niðurstöðum fornleifarannsókna.4 Bókin hlaut einnig menningarverðlaun
DV í flokki fræðirita.5 Einnig má nefna bókina Endurfundir sem gefin var út árið
2009 í kjölfar rannsókna sem hlutu styrk úr Kristnihátíðarsjóði.

3.2 Endurgerðir/Minjagarðar
Nokkrar endurgerðir hafa verið gerðar á fornminjum á Íslandi. Má þar nefna
2

Ragnheiður Traustadóttir 2005

3

Fornleifavernd ríkisins 2010 http://www.fornleifavernd.is/index.php?pid=34

4

Adolf Friðriksson og Lucas, Gavin, 2009:1-25.

5

Ritstjórn DV 2010 http://www.dv.is/frettir/2010/3/10/kristjan-arnason-hlytur-menningarverdlaun-dv-

2009-i-bokmenntum-jorunn-vidar-heidursverdlaunahafi
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Þjóðveldisbæinn á Stöng í Þjórsárdal, Eiríksstaðabæinn í Haukadal, Hofsstaði í
Garðabæ og Auðunarstofu á Hólum í Hjaltadal. Á Eiríksstöðum var byggt tilgátuhús
þar sem stuðst var við rannsóknir fornleifafræðinga og notast við fornt verklag við
byggingu hússins. Í Þjórsárdal var reynt að byggja eins nákvæmlega og unnt var á
leifum bæjarrústanna á Stöng.6 Á Hofsstöðum var byggður minjagarður þar sem
stuðst var við rannsóknir fornleifafræðinga. Veggir skálans voru hlaðnir upp á rústum
hinna gömlu og sett voru upp skilti og margmiðlunarskjár. Auðunarstofa á Hólum var
reist árið 2002 og byggðist á ítarlegum rannsóknum á skriflegum heimildum um
Auðunarstofu hina fornu og með hliðsjón af sambærilegum húsum sem enn standa í
Noregi og í Færeyjum.7 Þar sem fornleifarannsókn á Hólum var að hefjast á þessum
tíma var ekki hægt að styðjast við heimildir rannsóknarinnar um húsakosti staðarins.
Eftirlíkingar sem þessar hafa talsvert aðdráttarafl fyrir ferðamenn og hafa verið gerðar
víða erlendis. Í bókinni Public Archaeology eftir Tim Copland er fjallað um nokkra
minjagarða og endurgerðir á fornleifum. Þar eru tveir staðir, báðir í Englandi, sem
hafa aukið áhuga á almennings á fornleifafræði. Þeir eru The Jorvik Viking Center í
York og Flag Fen sem er fornleifagarður8 staðsettur nálægt Peterborough. Í The Jorvik
Center er víkingaaldarþorp endurgert út frá upplýsingum úr uppgreftrinum sem þar
fór fram. Flag Fen er nokkurskonar fornleifagarður, gerður eftir fornleifarannsóknum
sem fram fóru á staðnum. Staðurinn er utandyra og mikið lagt upp úr náttúrunni og
eru minjarnar látnar njóta sín sem hluti af garðinum.9 Kostir endurgerða eru að þær
gera staðinn lifandi og með þeim getur fólk gert sér í hugarlund hvernig húsakostir
forvera þess hafa litið út. Einnig er hægt að bjóða upp á lifandi dagskrá á stöðunum,
eins og gert er að Eiríksstöðum.10 Ókostir endurgerða eru fyrst og fremst sá kostnaður
sem hlýst við byggingu þeirra og vegna viðhalds. Einnig er alltaf er hætta á að fólk
taki húsunum sem heilögum sannleik um hvernig var umlits í fornöld.

6

„B

7

Tómas I. Olrich, 2001:24

8

F

9

Copeland, Tim 2004:133

10

- Þjóðveldisbærinn [Án árs] http://www.thjodveldisbaer.is/byggingar/baerinn/
F
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p

“ 1999-2011 http://www.flagfen.org/

Guðrún Arndís Tryggvadóttir 2010 http://www.natturan.is/frettir/4746/
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3.3 Söfn og sýningar
Söfn hafa þann tilgang að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og
náttúru og miðla upplýsingum til fræðslu og skemmtunar.11 Á Íslandi má finna yfir
100 söfn víðsvegar um landið þar sem
. Áður fyrr voru söfn aðallega
fyrir fræðimenn og þá sem höfðu mikla þekkingu á viðfangsefninu. Í dag höfða þau
hinsvegar flest til hins almenna ferðamanns og einnig hafa söfnin lagt meiri áherslu á
að gera sýningarnar áhugaverðar fyrir yngri kynslóðina.12 Má þar nefna sýninguna
Endurfundir en þar voru ýmiss atriði, svo sem leikjaborð, þrautir og annað, ætluð
yngstu kynslóðinni. Nokkrar sérsýningar hafa verið settar upp í tengslum við
fornleifarannsóknir hérlendis. Sem dæmi má það má nefna fyrrnefnda sýningu í
Þjóðminjasafni Íslands. Þar er sagt frá niðurstöðum fornleifarannsókna sem fóru fram
á árunum 2001- 2005 fyrir tilstuðlan Kristnihátíðarsjóðs. Á Hofsstöðum í Garðabæ
voru sett upp skilti og margmiðlunarskjár eins og áður hefur komið fram. Var þetta í
fyrsta skipti sem slík tækni var notuð við gerð miðlunar á fornleifum. 13
Ein fjölbreyttasta og stærsta sýning sem sett hefur verið upp hérlendis er
Landnámssýningin 871±2 sem unninn er út frá uppgreftri á landnámsskála við
Aðalstræti. Á sýningunni fer fram mjög fjölbreytt miðlunartækni þar sem
fornleifarnar eru birtar saman við nýja og gagnvirka margmiðlunartækni. Hefur þessi
sýning notið mikilla vinsælda og hlotið m.a verðlaun fyrir framúrskarandi notkun á
stafrænu efni til miðlunar í söfnum.14 Uppgröftur á minjunum fór fram árin 2000 og
2001 á vegum Fornleifastofnunar Íslands og eru minjarnar einar þær merkustu sem
fundist hafa í Reykjavík og því ljóst að þeim þurfti að miðla með einhverjum hætti til
almennings. Það er athyglisvert að meðan á rannsókninni stóð var gerð
skoðanakönnun á meðal almennings þar sem spurt var:
Á að byggja yfir landnámsbæinn í Aðalstræti? Já sögðu 33%, nei sögðu 67%.15

11

Lög FÍSOS 2011 http://safnmenn.is/felagid/log-fisos

12

Skýrslur Þjóðminasafn Íslands 2011 http://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Safnastefna-a-svidi-

thjodminjavorslu-fyrir-arin-2010-2014.pdf
13

Gagarín 2011

14

„R

15

„Kjörkassinn - Á að byggja yfir landnámsbæinn í Aðalstræti? “ 2001:2

871 +/-2 “ [Á

] http://www.tii.se/v4m/nodem/nw_06/exhibit/reykjavik.htm

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=148255&lang=is
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Árið 2002 skrifaði svo Gunnar Smári Egilsson eftirfarandi grein í Fréttablaðið:

Það hefur heldur enginn efast um að landnámsskáli hafi verið í Aðalstræti. Þær
rústir sem menn hafa nú grafið upp bæta þar engu við – það er líklegra að þær
skyggi á hugmyndir okkar af bænum en auðgi þær. Og þótt við drögum túrista að
rústunum mun það ekki auðga líf þeirra – eða skilning þeirra á sjálfum sér eða
okkur. Það er því óþarfi að byggja viðhafnarskála kringum heimsókn túristanna
að rústunum. Eðlilegast er að moka yfir grjótið og halda lífinu áfram.16

Það var þó ráðist í mikla sýningargerð í Aðalstræti og árið 2006 var hún opnuð
almenningi. Kostnaður við gerð og uppsetningu á sýningunni reyndist vera um 160
milljónir sem er langtum meiri en kostnaðurinn við sjálfan uppgröftinn.17

Þar sem sýningin er á hentugum stað, í miðbæ Reykjavíkur, má gera ráð fyrir að
margir erlendir ferðamenn skoði hana ár hvert. Einnig er hægt að kaupa ýmsan
varning í minjabúð sem er á svæðinu. Því mætti ætla að sýningin myndi skila hagnaði
eða í það minnsta standa undir rekstri sínum. Miðað við tölur frá Reykjavíkurborg er
því ekki að heilsa en samkvæmt þeim eru útgjöld vegna Landnámssýningarinnar
áætluð árið 2008 um 65 milljónir en tekjur af henni um 13 milljónir.18 Kostnaður
borgarinnar felst aðallega í leigu og rekstrarkostnaði. Í rekstrarkostnaði felst einnig
varðveisla á skálanum en erfitt er halda honum við þannig að hann þorni ekki upp.
Fram hefur komið hjá Orra Vésteinssyni fornleifafræðingi og stjórnanda uppgraftarins
við Aðalstræti að varðveisla skálans í Aðalstræti væri véfengjanleg sem og túlkun

16

Gunnar Smári Egilsson. 2002:10

17

Ágúst Hrafnkelsson 2005

18

Barnvæn menning – betri borg 2008:54 http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/menningar-

_og_ferdamalasvid/starfs__tlun/Starfsaaetlun_2008_LOKAUTG._Jan_2008.pdf, bls. 54.
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fornleifafræðinga. Skörð hafi myndast í veggi tóftarinnar, hún varð hvít að lit,
kostnaður mikill, lágt er til lofts og erfitt fyrir gesti að skynja tóftina. 19
Torvelt mun hinsvegar reynast að meta hve afleiddar tekjur eru miklar, hve
þungt sýning og sýningar á borð við þessa vega í aðdráttarafli og afþreyingar- og
fræðslugildi fyrir erlenda ferðamenn og innlenda sýningargesti. Augljóst er á hinn
bóginn að ferðaþjónustan hér væri miklum mun fátæklegri ef ekki væru sýningar og
endurgerðir í boði í þeim stíl sem hér hefur verið fjallað um.

3.4 Veraldarvefurinn
Það getur tekið mörg ár að vinna úr niðurstöðum fornleifarannsókna þar sem
úrvinnslan er kostnaðarsöm og erfitt er að fá fjármagn til þess að mæta þessum
kostnaði. Veraldarvefurinn getur því verið góður kostur við að kynna
fornleifarannsóknir. Hann er ódýr í rekstri og auðvelt er að breyta gögnum og uppfæra
þau og því þurfa niðurstöður rannsóknarinnar ekki að liggja fyrir þegar upplýsingum
um hana er komið á framfæri. Þá eru í boði margar leiðir til að auðvelda þeim sem
ekki hafa mikla þekkingu á vefhönnun vinnu sína. Mörg vefumsjónarkerfi bjóða upp á
einfaldar og ódýrar lausnir og jafnvel án nokkurs kostnaðar. Má þar nefna kerfi eins
og Joomla, Drupal og Wordpress. Vefurinn er í stanslausri þróun og nýir möguleikar
bætast hratt við. Það getur þó verið ókostur þar sem erfitt er að finna það sem hentar
hverju sinni. Á Íslandi hefur vefurinn ekki verið mikið nýttur við kynningar á
fornleifarannsóknum og samkvæmt leit á google.is eru aðeins þrír vefir sem tengjast
fornleifum eingöngu, en það eru vefur Hólarannsóknarinnar, Kolkuóss og
Fornleifastofnunar Íslands. Aðrir vefir, þar sem hægt er að lesa um
fornleifarannsóknir, eru vefir Fornleifaverndar ríkisins og félags íslenskra
Fornleifafræðinga. Það er því ljóst að þessi vettvangur hefur ekki verið mikið nýttur
þrátt fyrir kosti hans.

4 Fornleifafræði og menningartengd ferðaþjónusta
Víða erlendis er fornleifafræði að talsverðu leyti grundvöllur menningartengdrar
ferðaþjónustu. Fornminjarnar draga að ferðamenn. Má þar nefna píramídana í
19

H

„F

A
Í

:U

O
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2006 “2007 http://www.ferlir.is/?id=3495
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Egyptalandi og hinar fornu byggingar Grikkja og Rómverja. Menningararfur
Íslendinga er hinsvegar að mestu leyti fólginn í skráðum upplýsingum en ekki í
munum eða mannvirkjum.20 Margir af okkar sögulegu stöðum eru háðir
forleifarannsóknum til að hægt sé að nýta þá til kynningar þar sem minjarnar hafa
horfið undir mold. Má þar nefna miðaldarhafnirnar Gásir í Eyjafirði, Kolkuós í
Skagafirði, menntasetur á borð við Skálholt og Hóla sem og klaustur víða um land. Í
dag standa yfir rannsóknir á ýmsum af þessum stöðum en óljóst er hvenær þeim lýkur
þar sem þær eru allar háðar fjármagni frá ríkissjóði og styrkjum.
Á síðustu árum hafa orðið töluverðar breytingar á fornleifarannsóknum. Með
tilkomu kennslugreinarinnar við Háskóla Íslands hafa fleiri fornleifafræðingar
útskrifast og margir hafa haldið áfram í sérnámi erlendis eða hér heima. Ýmsir sjóðir
hafa verið stofnaðir undanfarin ár til að efla rannsóknir. Má þar nefna Kristnihátíðar-,
Þjóðhátíðar- og fornleifasjóð. Þessir fjármunir hafa hinsvegar dugað skammt þar sem
sjóðunum hefur ekki verið haldið við og margir verið lagðir niður. Ef byggja á
ferðaþjónustu að talsverðu leyti upp á menningarstarfsemi, þarf því fyrst og fremst að
efla opinberan stuðning við rannsóknir með auknu fjármagni. Áætlað er að
gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar árið 2009 hafi numið um 155 milljörðum króna. Sé
tillit tekið til gengisfalls krónunnar og verðlagsáhrifa eru þetta ríflega fimmtungi meiri
tekjur en árið 2008.21 Kannanir hafa sýnt að stór hluti ferðamanna kemur hingað
vegna áhuga á menningu og sögu þjóðarinnar eða um 75%. Áhugi á söfnum og
sýningum er líka mikill. Um 45% sumargesta sóttu slíka viðburði á árunum 2004 og
2005.22 Aðdráttarafl íslenskrar menningar og sögu er augljóslega mikið og miklir
möguleikar fyrir hendi í þróun ferðaþjónustunnar.

4.1 Hlutverk fornleifafræðingsins við miðlun
Áhugi fornleifafræðinga á miðlun hefur aukist mikið undanfarið. Má sjá það
greinilega á ásókn þeirra í framhaldsnám eins og hagnýta menningarmiðlun sem og
ýmis framhaldsnám erlendis er tengjast upplýsingaveitu og stafrænni vinnslu
20

Tómas I. Olrich, 2001:17

21

„Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum,“ 2010:3

http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/Ferdatjonusta_i_tolum_febr2010%281%29.pdf
22

Bjarni Reynarsson 2006

www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Erl_ferdam_ahrif_greinargerd/$file/Erl_ferdam_ahrif_greinargerd.
pdf
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fornleifagagna. Ferðaþjónustan og fornleifarannsóknir hafa oft ólíkar þarfir.
Ferðaþjónusta vill t.a.m. svör við spurningum sem ferðamenn hafa eins og: Hvar
bjuggu Ingólfur Arnason og Leifur heppni? Hún vill þannig skýrar og einfaldar línur
og án allra málalenginga. Fornleifafræðingar vilja oft ekki segja neitt sem þeir geta
ekki staðið við og þeir vilja síður fjalla um fyrirbæri sem ekki eru fornleifafræðilegs
eðlis, sbr. einstaklingarnir Ingólfur og Leifur. Ferðamenn eru hinsvegar jafn misjafnir
eins og þeir eru margir. Einhverjir geta sætt sig við stuttar og jafnvel lélegar
kynningar á meðan vel upplýstum ferðamanni yrði misboðið við slíka kynningu.
Gæði ferðaþjónustu hljóta að felast í metnaði Íslendinga til að bjóða upp á vandaða
afþreyingu fyrir ferðamenn. Gæði fornleifarannsókna og miðlunar geta því vel farið
saman og hluti gæðanna gæti falist í því hvernig rannsóknir nýtast til kynningar fyrir
ferðaþjónustu. Ljóst er að fornleifafræðingar munu í framtíðinni koma að kynningum
og leiðbeiningum til áhugasamra ferðamanna starfa sinna vegna. Þeir búa yfir mikilli
þekkingu á viðfangsefninu og geta nýtt sér það, bæði til að efla þekkingu annarra á
störfum þeirra og ekki síður til að fá viðbrögð fólks á þeim.23 Því má heldur ekki
gleyma að fornleifarannsóknir eru almennt stundaðar fyrir almannafé. Kynning eykur
áhuga og skilning almennings og réttlætir í hans huga fjárframlög til rannsóknanna.
Þannig hagnast fornleifafræðin sem fag á því að kynna sig þannig að almenningur hafi
góða innsýn og þekkingu og finnst peningum skattborgara vel varið.

5 Vefsmíðin
Þegar smíða á vef þarf að huga að mörgu og því er mikilvægt að gefa sér góðan tíma í
undirbúninginn. Við vefsmíði er mikilvægt að fara í gegnum nokkur atriði áður en
hafist er handa. Til þess að gera góðan vef þarf fyrst að huga að eftirfarandi atriðum.
1. Markhópurinn. Það skiptir öllu máli, þegar vefurinn er hannaður, fyrir hverja
er verið að hanna hann.
2. Tilgangur og markmið. Hver er tilgangurinn með vefnum? Hverju á hann að
miðla? Á að kynna allt efni sem til er? Hvert er markaðssvæðið og er
nauðsynlegt að hafa vefinn á öðru tungumáli en íslensku eða jafnframt?
3. Innihald. Efnið þarf að vera áhugavert og höfða til markhópsins.
4. Tækniatriðin. Vefurinn þarf að virka vel tæknilega, t.d. í mismunandi vöfrum.
23
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5. Skipulag. Vefurinn þarf að vera skipulagður, viðmótið skýrt og tenglar lýsandi
og vísa á rétta staði. Betra er að hafa fáa og vel skilgreinda yfirflokka með
undirflokkum. Ekki má ofhlaða vefinn.
6. Útlitið. Þarf að vera létt, þægilegt og styðja ímynd verkefnisins. Passa
leturgerð og leturstærð. Textar eiga að vera stuttir og hnitmiðaðir á forsíðum.
Tenglar og fyrirsagnir skýrar.
7. Umfang. Vefurinn þarf að vera léttur og fljótur að hlaðast inn. Ekki er æskilegt
að hver síða sé þyngri en 50kb.
8. Viðmóts- og notendaprófun. Þó að manni sjálfum finnist vefurinn lýsandi og
einfaldur er ekki víst að öðrum finnist það. Því er mikilvægt að gera viðmótsog notendaprófanir áður en hann er settur í loftið.
9. Útgáfa og kynning. Nauðsynlegt er að kynna vefinn, t.d. á vefjum
menningarstofnana, safna, háskóla og í fyrirlestrum og bæklingum. Einnig er
mikilvægt að vefurinn finnist í leitarvöfrum eins og google. Þá bjóða
samskiptavefir á borð við facebook og twitter upp á góða möguleika að kynna
vefinn.
10. Viðhald og umsjón. Til að viðhalda góðum vef þarf hann að vera í stöðugri
uppfærslu og endurskoðun.24

6 Vefsíða Hólarannsóknarinnar
Tilgangur Hólavefsins er annarsvegar að kynna starfsemi rannsóknarinnar og koma
niðurstöðum hennar á skiljanlegan hátt til almennings og hinsvegar að koma skipulagi
á gögn rannsóknarinnar og gera þau öruggari og aðgengilegri fyrir starfsmenn hennar.
Árið 2003 hannaði höfundur vef fyrir Hólarannsóknina. Var hann unninn í
vefhönnunarforritinu Frontpage frá Microsoft. Árið 2006 var vefurinn endurgerður
sem hluti af verkefni í Margmiðlunarskólanum. Markmiðið var að útbúa vef í
einföldum textaritli eins og Notepad. Árið 2007 var hluti af vefnum endurgerður í
vefsíðugerðarforritinu Dreamweaver. Við það opnuðust fleiri möguleikar á útfærslum
og uppsetningu. Vefurinn var þó háður þeim takmörkunum að einungis þeir sem
höfðu aðgang og kunnáttu á forritið gátu haldið honum gangandi. Að lokum var hætt
að uppfæra vefinn og hefur hann að mestu legið niðri síðan 2008. Nýji vefurinn
verður settur upp í vefumsjónarkerfinu Joomla en nánar verður fjallað um kerfið hér á
24

Gunnar GrÃmsson 2007
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eftir. Mikill munur verður að vinna með vefinn í nýja kerfinu. Munar þar mestu um að
ekki þarf að huga að forritun eða stílsniðum (Css). Einnig býður Joomla uppá
margvíslegar viðbætur sem auðvelt er að sníða að þörfum hvers og eins. Sem dæmi
um þessar viðbætur má nefna Google Translator en sú viðbót býður notendanum
uppá að þýða vefinn á einfaldann hátt á mörg tungumál. Á gamla vefnum þurfti
hinsvegar að fá þýðanda til að þýða hverja síðu og setja svo vefinn upp sérstaklega á
því tungumáli. Þau gögn sem voru komin á gamla vefsvæðið verða flutt yfir í Joomla
með tímanum.

Útlit gamla vefsins

Hólavefnum verður skipt upp í eftirfarandi valmyndir/undirvalmyndir:


Rannsóknir
o Hólar í Hjaltadal
o Kolkuós



Fréttir og viðburðir



Útgáfa og miðlun
14



Vettvangsskólinn



Hólarannsóknin
o um rannsóknina
o Starfsfólk
o Myndir
o Tenglar



Kortasjá

Markmiðið er að hafa ekki þunga og massíva texta á vefnum heldur frekar stuttar
kynningar á viðfangsefninu. Fyrir þá sem vilja lesa meira og nálgast ítarlegra efni
„Ú

“V

kynntur í bæklingum, greinum, fyrirlestrum og á ráðstefnum á vegum
rannsóknarinnar. Einnig mun verða tengill á hann hjá helstu stofnunum og
samstarfsaðilum bæði hérlendis og erlendis.

6.1 Útlitshönnun
Höfundur ákvað að notast við útlitshönnunarforritið Artisteer við gerð Hólavefsins.
Það forrit er hægt að fá gegn vægu gjaldi á heimasíðu fyrirtækisins
(www.artisteer.com). Kosturinn við þetta forrit er hversu einfalt það er í notkun. Ekki
er þörf á kunnáttu í forritun né stílsníðagerð (Css) og þar að auki styður forritið mörg
vefumsjónarkerfi, þar á meðal Joomla. Þetta þýðir að viðkomandi getur sett sitt
stílsnið beint inn í kerfið án nokkurrar fyrirhafnar. Öll vinnsla í Artisteer fer fram í
gegnum myndræna hnappa og valmyndir, en þó þannig að viðkomandi getur ráðið
útliti og uppsetningu algjörlega.
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Valmynd í Artisteer

6.2 Vefumsjónarkerfi Joomla
Þegar höfundur ákvað að endurgera vef Hólarannsóknarinnar varð Joomla CMS
(Content management system) fyrir valinu. Helsta ástæðan var sú að Joomla er
ókeypis vefumsjónarkerfi (GNU general public license) sem notið hefur mikilla
vinsælda um allan heim. Kerfið býður einnig upp á ýmsa aðra kosti sem henta vel
fyrir fornleifarannsóknir:


Hver sem er getur unnið við vefinn og hægt er að tengjast kerfinu hvaðan sem
er.



Allt efni safnast saman á einn stað sem auðveldar alla efnisvinnu.



Margir geta komið að uppfærslum.



Endalausir möguleikar á viðbótum.

Þar sem Joomla er opinn hugbúnaður (open source) getur sérhver notandi aðlagað
kerfið að eigin þörfum. Það hefur einfalda virkni í grunninn sem hentar vel fyrir hinn
almenna notanda en býður um leið upp á mjög öfluga kosti fyrir þá sem vilja meira og
kjósa að laga kerfið að sértækum þörfum og aðstæðum. Hægt er að bæta við kerfið
hundruð viðbóta (Plugins) og víkka þannig út notkunarmöguleika þess. Helstu ókostir

16

Joomla eru að uppsetningin getur orðið tímafrek og oft þarf að prófa sig áfram með
mörgum mismunandi viðbótareiningum.25 Joomla skiptist í megindráttum í tvo hluta,
bakenda (Backend) og framenda (Frontend). Framendi kerfisins er sá hluti sem birtist
þeim sem skoðar síðuna en bakendinn er stýrisvæði vefsins. Þar sem tilgangur
Hólavefsins er ekki síður að auðvelda starfsfólkinu að halda utan um gögnin sín
verður farið yfir meginþætti þessara hluta hér á eftir.

6.3 Bakendi kerfisins (Backend Joomla)
Bakendi Joomla birtist eingöngu þeim sem hafa aðgang að kerfinu. Notandinn getur
lagað bakendann að sínum þörfum og hægt er að hafa kerfið á íslensku.

Aðalvalmynd í bakenda Joomla

Í bakenda eru gögn vefsíðunar geymd. Hægt er að geyma eins mikið efni í kerfinu og
vefsvæði eiganda leyfir. Notandin getur stjórnað hvaða gögn hann birtir á netinu, því
er hægt að geyma gögn í kerfinu án þess að birta þau. Öll gögn sem sett eru í kerfið
fara í svokallað yfir- (Section) og undirflokka (Category). Þessir flokkar eru eingöngu
ætlaðir bakenda kerfisins en hægt er að velja um hvort heiti þeirra birtast á vefsíðunni.
Í bakenda er hægt að nálgast ýmsar upplýsingar um notendur vefsins, t.d. hvað er
mest skoðað og hvaðan koma flestir vefgestir. Þá er einnig hægt að leita í flokkum og
undirflokkum kerfisins. Hér á eftir verður fjallað nánar um innra kerfi bakendans og
möguleika þess.
25
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“ 2005-2011 http://www.joomla.org/about-joomla.html
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Stjórneining greina (Article manager)
Hér fær viðkomandi yfirsýn yfir allar greinar sem settar hafa verið í kerfið og hægt er
að skoða þær eftir yfirflokkum (Section) og undirflokkum (Categories). Greinar geta
einnig verið tímastýrðar, t.d. eins og lesefni fyrir vettvangsskólann 2011 fellur niður
1. september 2011.

Stjórneining yfirflokka (Section manager)
Hér er hægt að búa til og breyta yfirflokkum. Yfirflokkur á Hólavefnum er t.d.
„B
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Stjórneining undirflokka (Category manager)
Hér fær notandi yfirsýn yfir alla undirflokka kerfisins. Hægt er að búa til nýja flokka,
/

„F é

2007“

dæmi um undirflokk á Hólavefnum.
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Stjórneining forsíðugreina (Front page manager)
Hér fær notandi yfirsýn yfir þær greinar sem sjást á forsíðunni.

Kerfisstillingar (Global configuration)
Þetta er eitt mikilvægasta svæði bakhlutans. Hér er hægt að breyta ftp- stillingum,
tímastillingum, tungumáli síðunnar, vefþjónastillingum, innskráningarstillingum og
einnig hvort vefurinn sé virkur eða ekki. Þessi hluti kerfisins krefst þess að
viðkomandi hafi einhverja þekkingu á vefumsjónarkerfum og því mikilvægt að aðeins
kerfistjóri hafi aðgang að þessum hluta.

Tungumál (Language manager)
Hér er hægt að stilla Joomla á mismunandi tungumál. Það er hinsvegar ekki orðið
alvirkt á íslensku og því þurfti höfundur að þýða marga þætti kerfisins í viðbótinni
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Translation manager.

Stjórneining mynda og skjala (Media manager)
Hér er hægt að hlaða inn og skoða myndir/skjöl. Einnig er hægt að eyða þeim út og
búa til undirmöppur. Velja má um hvort skjölin sjáist sem litlar táknmyndir eða hvort
þau sjáist í lista með helstu upplýsingum, þ.e. nafn, stærðarhlutföll og skjalastærð.

Stjórneining valmynda (Menu item manager)
Hér er unnið með valmyndir(Menus) og undirvalmyndir(Submenus). Hægt er að búa
til nýjar eða breyta þeim. Hver vefur getur innihaldið eina eða fleiri valmyndir sem
hægt er að staðsetja hvar sem er á viðkomandi sniðmáti, þ.e. eins og sniðmátið leyfir.
Hver valmynd getur innihaldið ótilgreindan fjölda undirvalmynda.
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Stjórneining notenda (User manager)
Hér getur notandi stofnað nýja notendur, eytt/breytt lykilorðum, tungumálum og
tímastillingum. Hér er líka hægt að stilla aðgangsheimild hvers notanda þannig að það
hafi ekki allir fullan stjórnunaraðgang.

Tengiliðir (Contacts)
Tengiliðir er sú stjórneining í bakhluta þar sem hægt er að búa til lista yfir starfsfólk.
Hólarannsóknin ákvað að festa kaup á viðbót sem nefnis Work force og býður uppá
fleiri möguleika hvað varðar birtingu og flokkun á starfsfólkinu. Með þessari viðbót
er hægt að búa til sérflokk fyrir nemendur og mun það verða gert á næstu misserum.
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Vefslóðir (Weblinks)
Joomla er með innbyggt kerfi til að setja vefslóðir upp sem lista á einfaldan hátt.
Hægt er að sækja margar viðbætur (Plugins) til að útfæra birtingu vefslóða. Til að
byrja með mun Hólarannsóknin notast við staðlaða útgáfu kerfisins. Hér er einnig
hægt að sækja lista í excel og mætti því nýta þennan möguleika til að sækja
samstarfsaðila rannsóknarinnar í töfluformi.

Sniðmát (Template manager)
Í þessum glugga birtast þau sniðmát sem notandinn hefur sett inn í kerfið, t.d. í
gegnum útlitshönnunarforritið Artisteer. Hér getur notandinn skipt um sniðmát og
breytt bæði HTML kóða og stílsniði vefsins (Css).
6.3.1

Viðbætur og einingar (Plugins and modules)

Það má segja að einingar séu hluti af viðbótum í Joomla og því mun hér eftir aðeins
vera talað um viðbætur til að einfalda útskýringar á viðfangsefninu. Viðbætur eru ekki
nauðsynlegar vefsmíðinni og krefjast meiri kunnáttu notandans á kerfið. Á aðalsíðu
Joomla (www.joomla.org) er hægt að nálgast yfir hundruð viðbóta og í boði eru
margar útfærslur af sömu virkni. Það er því nauðsynlegt að vita nákvæmlega að
hverju verið er að leita. Höfundur notast við margar útfærslur af viðbótum á
Hólavefnum og má segja að allt efni sem ekki er í hefðbundna valmyndaflokknum
(Main menu) sé útfært með viðbótum. Sem dæmi um viðbætur má nefna
myndayfirlitin sem birtast hægra megin og tengjast viðkomandi umfjöllunarefni.
U
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megin yfirlit yfir greinar sem hafa verið skrifaðar um skólann en þær eru einnig
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viðbót krefst þess að í hverja grein sem tengist Hólum séu skrifuð ákveðin atriðisorð
(Keywords). Í viðbótinni sjálfri eru svo þessi atriðisorð notuð og við það birtast allar
U
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(News feed) þar sem birtast sjálfkrafa nýjustu fréttir af vef Félags íslenskra
fornleifafræðinga (www.fornleifafelag.org). Til stóð að tengja fréttaveituna við fleiri
vefi en til þess að það sé hægt þarf viðkomandi síða að veita slíka möguleika.
Viðbætur Joomla eru af öllum stærðum og gerðum, sumar það einfaldar að
aðeins þarf að virkja þær en aðrar flóknari og með meiri notkunarmöguleikum. Hér á
eftir eru nokkur dæmi um slíkar viðbætur sem Hólavefurinn notar.26

Þýðandinn (Google translator)
Þessi öfluga viðbót gerir notandanum kleift að þýða vefsíðuna á tugi mismunandi
tungumála. Þýðingin er kannski ekki alltaf sú besta en er þó þannig að notandinn
skilur um hvað efnið fjallar.

Teljari (Visitors counter)
Með teljara tengdum vefnum er hægt að fylgjast með umferð hvers og eins gests sem
skoðar vefinn. Teljarinn skráir niður IP-tölu gests, tungumál, tegund vafra og hvaða
síðu hann skoðar á hverjum tíma. Þar að auki er skráð hversu oft viðkomandi
heimsækir vefinn, hvort þetta er í fyrsta skipti sem hann skoðar hann eða endurkoma.
Teljarinn skráir einnig niður hvaða leitarvélar skoða hverja síðu vefsins. Enn fremur
er hægt að fylgjast náið með hvaða efni er skoðað og hvernig hver og einn gestur
ferðast um vefsíðuna. Þannig má betrumbæta hana og draga úr kostnaði og fyrirhöfn
vegna efnis sem er sjaldan skoðað (eða auka kynningu á því).

Myndasíða (Joomgallery )
Joomgallery er viðbót sem býður notendum kerfisins að halda utan um myndir á
skilvirkan hátt. Hægt er að flokka þær í yfir- og undirflokka sem og að setja á þær
ákveðin leitarorð sem auðveldar alla leit, bæði fyrir notendur kerfisins og vefins. Í
innra kerfi viðbótarinnar er hægt að sjá hvaða myndir gestir vefsins skoða helst og
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„J

- x

“ 2005-2011 http://extensions.joomla.org/

23

hvaða myndum hefur verið halað niður. Myndagalleríið kemur til með að spara mikla
vinnu fyrir notendur bakenda kerfisins. Sá galli er hinsvegar á gjöf Njarðar að
Hólarannsóknin á gríðarlega stórt safn ljósmynda og ekki er ákjósanlegt að setja þær
allar inn í kerfið. Til stendur hinsvegar að setja allt myndasafn rannsóknarinnar inn á
Flickr síðu og hafa hana lokaða fyrir almenning. Flickr (flökt eða fara á flakk) er
vefþjónusta þar sem hægt er að geyma myndir og flokka og merkja myndefni.
Er þetta ekki aðeins gert til að auðvelda leit og flokkun á þeim þúsundum mynda sem
rannsóknin á heldur einnig sem öryggisatriði þannig að myndirnar glatist ekki. Í
Joomla er svo hægt að sækja viðbót sem heitir Flickr Album. Með henni verður hægt
að kalla á ákveðin myndasöfn af Flickr síðunni og útfæra þau á ýmsan hátt. Vonast er
til að þessi hluti vefsins verði virkur vorið 2012.

JDownloads
JDownloads

„Ú

“ V

kerfisins kleift að setja inn skýrslur, greinar, smárit, rannsóknargögn o.fl. Notandi
bakendans getur fylgst með hvaða skjöl eru sótt og hversu oft. Einnig er hægt að setja
lás á þau skjöl sem aðeins má skoða en ekki hala niður.
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Viðburðardagatal (JEvents)
Viðburðardagatalið birtist vinstra megin á forsíðu
„F é

“

Þegar stofnað verður til ákveðins viðburðar býður
dagatalið upp á ýmsa útfærslumöguleika, t.d. að skrá
sig á netinu, skoða upplýsingar um viðburðinn, setja
inn dagskrá o.fl. Í bakenda kerfisins getur notandi
sent þátttakendum póst með upplýsingum og einnig
móttekið gögn. Allir sem skrá sig í gegnum netið
fara í sér flokk og hægt er að sækja eða prenta lista
yfir þátttakendur. Áminningar munu birtast á forsíðu
rannsóknarinnar eftir því sem nær dregur hverjum
viðburði.

Viðburðir (Event list)
Í Event list
v

ú

„F é

“. Hér verða viðburðir á borð við ráðstefnur, málþing, fyrirlestra og sýningar

birtir. Hægt er að flokka viðburði eftir mörgum atriðum, t.d. staðsetningu, vettvangi
eða tegund. Einnig er hægt að skrá sig á ákveðinn viðburð þegar það á við.
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6.4 Framendi kerfisins (Frontend Joomla)
Framendi Joomla er sá hluti sem birtist gestum vefsins. Á framendanum birtast
Valmyndirnar (Menus) og undirvalmyndir (Submenus). Forsíðan inniheldur stuttan og
hnitmiðaðan texta og þegar nýjar greinar eða upplýsingar verða settar á vefinn munu
tilkynningar um það birtast á forsíðunni. Einnig munu þar vera auglýsingar t.d.fyrir
vettvangsskólann og viðburði. Framendinn býður upp á innskráningarkerfi þar sem
notendur fá meiri aðgang að vefnum. Þessa lausn mun Hólarannsóknin nýta fyrir
nemendur í vettvangsskólanum. Fjallað verður nánar um hvaða upplýsingar verða í
hverri valmynd hér að neðan.

6.4.1

Rannsóknir

Undir Hólarannsóknina heyra rannsóknir víða um Skagafjörð, bæði uppgreftir og
skráningar. Til að byrja með verða þrjár undirvalmyndir (Submenus) é „H
H

“, „K

“

„K

“

Hólar í Hjaltadal
Hér verður sagt frá uppgreftrinum á Hólum. Vinstra megin birtast nýir valmöguleikar
„F

H

“. Hér er hægt að lesa um markmið, fyrri

rannsóknir og uppgraftarsvæðin. Sumarið 2011 munu upplýsingar um hvert
pp

U

„T

“

sem tengjast rannsókninni á Hólum á einn eða annan hátt. Þessar greinar má einnig
finna undi „F é

“

Kolkuós
Kolkuósvefurinn var unninn af Evu Dal sem lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun
vorið 2010. Tengill á vefsíðuna verður hér.

Keldudalur
Hér er tengill á vefsíðu sem höfundur gerði í hagnýtri menningarmiðlun. Þessi vefsíða
er enn í vinnslu en með tímanum mun innihald hennar verða flutt í Joomla kerfið.
Á

„F

“

„R

“

og mun sá hluti tengjast kortavefsjánni.
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6.4.2 Fréttir og Viðburðir
Hólarannsóknin ásamt tengdum rannsóknum hefur oft orðið fréttaefni í dagblöðum,
héraðsfréttablöðum og ljósvakamiðlum, sem og umfjöllunarefni í viðtalsþáttum og
blaða- og tímaritsgreinum, bæði heima og erlendis. Rannsóknin hefur einnig staðið
fyrir ráðstefnum, málþingum og fyrirlestrum bæði hérlendis og erlendis.
Starfsmenn Hólarannsóknarinnar hafa haldið utan um fréttir sem birst hafa um
rannsóknina í fjölmiðlum allt til ársins 2010 og verða þær birtar í þessum flokki.
Höfundur hefur nú þegar sett inn 77 fréttatengdar greinar frá árunum 2001 - 2007. Í
hverri grein eru sett inn atriðisorð þannig að auðvelt sé að leita að ákveðnum fréttum
og tengja þær við aðrar undirsíður vefsins. Þetta einfaldar ekki síður vinnu
starfsmanna rannsóknarinnar sem oft og tíðum þurfa að leita að ákveðnum fréttum
eða efnisatriðum. Til stendur að allar fréttir til og með ársins 2011 verði komnar á
vefinn haustið 2011.
Þegar næsta vertíð hefst á Hólum, sumarið 2011, munu birtast fréttir af
vettvangi. Þessi flokkur mun einnig verða sýnilegur á forsíðunni. Hér er ætlunin að
setja inn fréttir daglega frá rannsókninni, t.d. hvað sé verið að grafa, hvað hafi fundist,
hverjir eru að grafa og ef ástæða þykir til verða birtar myndir. Þetta er ekki síður gert
til að halda úti dagbók fyrir starfsfólkið.

Vinstra megin eru viðbætur flokksins. Þær eru eftirfarandi:


Viðburðir rannsóknarinnar. Hér verða birtar upplýsingar um þá viðburði sem
Hólarannsóknin stendur fyrir. Notast er við viðbótina Eventlist. Taflan sýnir
núna þrjá viðburði, Margt býr í moldinni, Hólabiskupasýning og
vettvangsskólinn 2011. Hér á eftir verður fjallað lítillega um þá viðburði sem
Hólarannsóknin hefur staðið fyrir og verða birtir á vefnum.



Eldri viðburðir. Hér er ætlunin viðkomandi geti nálgast gögn sem tengjast
eldri viðburðum rannsóknarinnar.



Fréttaveitan (News feed). Birtir fréttir frá öðrum vefsíðum. Eins og er þá eru
eingöngu fréttir frá Félagi íslenskra fornleifafræðinga tiltækar.



Myndir frá viðburðum. Hér munu birtast yfirlit mynda sem tengjast
viðburðum. Notandinn fer héðan inn á myndasíðuna.
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Ráðstefnur og málþing
H
M

“

„K

- och Miljöhistoria i Nordisk Vikingatid och

2005

Þ ú

málþing hafa verið haldin á Hólum, árið 2005, 2007 og 2009. Dagskrá málþingsins
2009

ú

„E

“

Árið 2006 var haldin stór ráðstefna fyrir fornleifafræðinga með yfir 100 gesti.
Þar kynntu ýmsir fræðimenn, bæði innlendir og erlendir, rannsóknir sínar. Höfundur
bjó til síðu fyrir ráðstefnuna árið 2006.27 Sú síða verður ekki birt á vefnum heldur
verða gögnin sett í Eventlist

„E

“

Fyrirlestrar
Frá upphafi hafa verið haldnir á fimmta tug fyrirlestra um Hólarannsóknina, bæði
hérlendis og erlendis. Ýmsir samstarfsmenn hafa auk þess haldið fyrirlestra um
Hólarannsóknina í sínum háskólum og stofnunum. Fyrirlestrar rannsóknarinnar verða
auglýstir og gögn þeim tengdum sett á vefinn. Einnig munu fyrirlestrar samstarfsaðila
rannsóknarinnar verða auglýstir.

Leiðsögn
Þeir stóru hópar ferðamanna sem heimsækja Hólarannsóknina og henni tengdar
rannsóknir kalla á talsverða þjónustu. Hólarannsóknin hefur með skipulegum hætti
verið kynnt fyrir ferðamönnum sem leggja leið sína heim að Hólum í Hjaltadal. Öll
sumrin hefur verið boðið upp á leiðsögn um minjasvæðið og svokallað fornleifarölt
sem hefur notið mikilla vinsælda. Fornleifaröltið mun verða auglýst og birtar verðar
myndir frá leiðsögnum.

Sýningar
Hólarannsóknin hefur sett upp og komið að nokkrum sýningum. Sumarið 2006 voru
settar upp tvær nýjar sýningar. Önnur þeirra, Margt býr í moldinni er í Minjahúsinu á
Sauðárkóki. Hún er á vegum Byggðasafns Skagfirðinga og Hólarannsóknarinnar og
fjallar um fornleifarannsóknir í Skagafirði. Hin sýningin, Saga Hólabiskupa var sett
upp í íþróttasal Hólaskóla sumarið 2006. Upplýsingar um sýningarnar, svo sem
27

T

,,The Nordic Network of Cultural and Environmental history in Nordic Viking Age and Medieval
“ [Á

] www.holar.is/holarannsoknin/Frettir/radstefna2006/R2006.htm
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,

,

„V

“. Árið 2008 var opnuð sýning í Þjóðminjasafni Íslands, Endurfundir.
Þeirri sýningu er nú lokið en til stendur að setja inn upplýsingar um þátt
Hólarannsóknarinnar á sýningunni, svo sem myndir og efni.

6.4.3

Útgáfa og miðlun

Hólarannsóknin hefur gefið út skýrslur, greinar og smárit frá því að rannsóknin hófst.
Greinarnar hafa birst bæði í bókum og tímaritum hérlendis og erlendis. Skýrslurnar
eru ýmist til á pdf formati eða í útprenti. Hluta af þeim er hægt að nálgast hjá
Fornleifavernd ríkisins en annað er geymt hjá Hólarannsókninni. Þar sem
Hólaverkefninu er ekki lokið er um að ræða bráðabirgðaskýrslur. Smáritin hafa
eingöngu verið til útprentuð og eitthvað af þeim hefur verið til sölu hjá Hólaskóla.
Hólarannsóknin hefur gefið út tvo litprentaða bæklinga, annan um
fornleifarannsóknina á Hólum og hinn um Keldudal. Sumarið 2010 gerði Eva Dal
bækling um Hólarannsóknina sem höfundur vann nánari útfærslu að. Til stendur að
útbúa bæklinginn einnig sem flettibók.
Til að byrja með verða fjórir flokkar í útgefið efni: skýrslur, verkefni
nemenda, smárit og greinar. Með tímanum mun svo bætast við þessa flokka. Þá verða
upplýsingar um rit rannsóknarinnar og margmiðlunarefni í viðbótum. Til stendur að
setja einnig óútgefið efni, svo sem stafræn uppgraftargögn, töflur og annað efni sem
mun nýtast nemendum og samstarfsaðilum rannsóknarinnar, bæði hérlendis og
erlendis.
Fjöldi nemenda hefur gert verkefni tengd Hólarannsókninni. Hluti þessara
verkefna hefur nú þegar verið gerður aðgengilegur. Verkefnin hafa verið unnin
síðastliðin 10 ár og eru af öllum stærðum og gerðum. Hér fyrir neðan má sjá brot af
þeim verkefnum sem hafa verið unnin í tengslum við rannsóknina:


K



Ragnheiður Gló Gylfadóttir 2005. Hof í Hjaltadal.



Egil Marstein Bauer 2007. Power and piety. Church structure in Holar bishopric from 11.–13.
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century.


Auður Blöndal 2004. Kakelofn frá Hólum í Hjaltadal og aðrir kakelofnar á Íslandi.



Bryndís Zoëga 2005. Landnotkun og byggðaþróun í Hjaltadal og nágrenni frá 870-1550.



Kristín Erla Þráinsdóttir 2005. Gripir sem tengjast klæðnaði. Griparannsókn frá
fornleifauppgreftinum á Hólum.
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Rúna K. Tetzschner 2005, Nytjastaðir, bú og gerði. Nokkur búsetunöfn í nágrenni Hóla í
Hjaltadal.



Brynhildur Baldursdóttir 2007. Af leiri jarðar. Rannsókn á leirkerum frá Hólum í Hjaltadal.



Vala Gunnarsdóttir 2009. Hús 7 á Hólum.

Rit Hólarannsóknarinnar
Fyrsta bindið í ritröð Hólarannsóknarinnar kom út árið 2006. Hólarannsóknin og
Ö

ú

H

“

Rú

K T zc

„N

Örnefni í nágrenni Hóla í
, BA Hú

1 6

Ritið er til sölu hjá Hólarannsóknninni og verður umfjöllun um það í viðbótum.
Einnig mun BA verkefni Rúnu verða gert aðgengilegt undir verkefni nemenda.

Margmiðlun
Höfundur Hólavefsins hefur unnið nokkur margmiðlunarverkefni, ýmist í
Margmiðlunarskólanum eða í hagnýtri menningarmiðlun. Þau verkefni sem eru eða
verða gerð aðgengileg eru eftirfarandi:


Guðbrandur biskup. Guðbrandur biskup er margmiðlunarverkefni, unnið af
höfundi sem lokaverkefni frá Margmiðlunarskólanum.



Kaþólskir biskupar. Kaþólskir biskupar er margmiðlunarefni sem er
aðgengilegt bæði á íslensku og ensku. Verkefnið er unnið sem hluti af sýningu
sem Hólarannsóknin setti upp árið 2006. Hér geta gestir lesið sögu
Hólabiskupa og skoðað myndir í flettibók.



Keldudalur. Keldudalur er margmiðlunarefni unnið sem einstaklingsverkefni í
hagnýtri menningarmiðlun. Verkefnið er gert í þrívídd útfrá
uppgraftargögnum. Hér getur notandinn skoðað kirkjugarðinn og kumlin sem
fundust við uppgröftinn í Keldudal árið 2002 og 2003.



Greipur. Hólarannsóknin fékk styrk árið 2005 frá menntamálaráðuneytinu til
að vinna að miðlun á fornleifarannsóknum í Skagafirði. Verkefnið hét
Upplýsingabrunnurinn Greipur og var unnið af höfundi. Markmiðið var að
gera fornleifarannsóknir og fornleifaskráningu í Skagafirði aðgengilegar fyrir
almenning, ferðamenn og skólana. Verkefnið er enn í vinnslu en verður
aðgengilegt á vef Hólarannsóknarinnar.



Travel in Europe. Travel in Europe er samstarfsverkefni milli fimm landa.
Verkefnið er enn í vinnslu og mun tengill á það birtast á vefnum þegar því
30

verður lokið. Verkefnið er hlutverkaleikur þar sem notandinn ferðast um
heiminn og leitar upplýsinga um menningu nokkurra landa. Hólar í Hjaltadal
verða fulltrúi Íslands í verkefninu og hægt verður að fara um Hólastað og
uppgröftinn í þrívídd og fræðast um staðinn. Leysa þarf margvíslegar þrautir
og leiki. Höfundur vann að þessu verkefni fyrir hönd Hólastaðar.

Úttektir
Úttektir á Hólastað frá 17. og 18. öld eru geymdar í handritum á Þjóðskjalasafni
Íslands. Fyrir fornleifarannsóknina á Hólum í Hjaltadal var unnið að söfnun og
skráningu þessara heimilda árið 2003 - 2005. Teknar voru myndir af öllum úttektum
Biskupsskjalasafnsins frá 17. öld og fyrri hluta 18. aldar. Starfmaður
Hólarannsóknarinnar sló inn vel flestar húsaúttektir þess tíma, alls um 150 blaðsíður.
Þessar úttektir verða aðgengilegar á pdf formati sumarið 2011.
6.4.4

Vettvangsskólinn

Árið 2003 hófst vettvangskennsla á Hólum í Hjaltadal. Námskeiðið er á vegum
Háskóla Íslands og Háskólans á Hólum. Frá árinu 2005 hafa erlendir nemendur frá
Háskólanum í Osló einnig sótt námskeiðið. Þessi hluti vefsins verður einnig á ensku
þar sem meirihluti nemenda kemur erlendis frá. Hér verður almenn kynning á
skólanum og hvernig námið fer fram. Upplýsingar um aðstöðu og aðbúnað verða
birtar sem og upplýsingar um það sem nemendur þurfa að hafa meðferðis. Erlendir
nemendur geta sótt sérstakt pdf skjal með nánari upplýsingum um hvernig á að
komast á staðinn og kostnað við ferðalagið. Nemendum verður einnig boðið upp á að
fara í ýmsar vettvangsferðir um Skagafjörð og upplýsingar um kostnað og
ferðatilhögun verða birtar bæði fyrir íslenska og erlenda nemendur. Til stendur að
setja upp sérstakt innskráningarkefi þar sem nemendur fá sérstök aðgangsorð og geta
skráð sig inn og fengið ítarlegri upplýsingar eins og kennsluefni, stundaskrá,
fyrirlestra og ýmsar tilkynningar er viðkoma náminu. Vorið 2012 verður hægt að
sækja um vettvangsskólann í gegnum netið. Í boði verður að skoða lista yfir þá
nemendur sem hafa sótt námskeiðið og myndir frá eldri námskeiðum í gegnum
viðbætur (Plugins) eins og áður hefur verið greint frá. Á innri vef skólans fá
nemendur aukinn aðgang að myndasíðu þar sem þeir geta sjálfir sett inn myndir.
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Joomgallery býður upp á að notendur vefsins geti sett inn hámark fjölda mynda og
einnig er hægt að stýra því að myndirnar verði ekki í of hárri upplausn.
6.4.5

Hólarannsóknin

Undir flokknum Hólarannsóknin verða eftirfarandi undirflokkar: starfsfólk, um
rannnsóknina, myndir og tenglar. Unnið er að því að fá styrktaraðila á vefinn og munu
upplýsingar og auglýsingar þeim tengdum birtast hér.

Starfsfólk
Gera má ráð fyrir að yfir 300 manns, bæði innlendir og erlendir fræðimenn úr ýmsum
greinum, hafi komið að Hólaverkefninu. Ásamt því hafa nemendur í fornleifafræði
stundað verknám á Hólum síðan sumarið 2005 og eru þeir orðnir um 127 talsins. Hér
mun verða birtur listi yfir starfsfólkið þar sem mögulegt verður að flokka þá eftir
tímabili, starfsheiti eða nafni. Sumarið 2011 stendur til að setja inn mynd og nánari
upplýsingar fyrir hvern og einn starfsmann. Einnig munu allir nemendur verða settir
hér inn og flokkaðir eftir því hvenær þeir voru við nám. Mun þá flokkurinn heita
Starfsmenn og nemar.

Samstarfsaðilar
Mikill fjöldi stofnanna og einstaklinga hafa komið að Hólaverkefninu, ýmist með
vinnuframlagi eða beinum styrkjum. Þessi þáttur vefsins er ekki virkur en hér verður
,

p

„

“, og geta notendur kerfisins sótt listann á

Excel formi.

Heimildir
Búið er að safna saman gríðarlegum fjölda heimilda um Hólastað. Í Joomla er sérstök
viðbót sem heitir A-Z Content list þar sem hægt er að útbúa lista og skoða þá eftir
stafrófsröð. Einnig er hægt að leita í listanum eftir ákveðnum efnisorðum. Stefnt er að
því að listinn verði tilbúinn á vefnum haustið 2011.
6.4.6

Kortavefsjá

Kortasjáin var unnin af Margréti Valmundsdóttur sem M.A verkefni í hagnýtri
menningarmiðlun í febrúar 2011. Í kortasjánni er upplýsingum um bæi í Skagafirði
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miðlað í gegnum kort og bak við bæina eru nánari upplýsingar. Verkefnið er unnið út
frá stafrænum gagnagrunni sem Hólarannsóknin notar.

7 Framhald Hólavefsins
Vonast er til að hægt verði að koma flestum þeim rannsóknargögnum sem nú þegar er
búið að vinna á vef Hólarannsóknarinnar árin 2011 og 2012. Markmiðið er svo að
geta haldið úti vefnum og uppfært hann reglulega. Með tilkomu Joomla verður sá
möguleiki einfaldari þar sem fleiri notendur geta tengst kerfinu hvar sem þeir eru
staðsettir. Einnig stendur til að bæta við Kortasjána og koma öllu stafrænu gögnum
rannsóknarinnar þar inn.
Höfundur vefsins hefur mikinn áhuga á að gera vefinn aðgengilegan fyrir
börn. Unnið er í því að finna styrki fyrir þetta verkefni sem verður að mestu útfært
sem margmiðlunarefni í formi fræðandi leikja og þrauta. Þá er til staðar
verkefnabókin Fornleifarannsóknir á Hólum í Hjaltadal gerðar aðgengilegar fyrir
börn sem Sigrún Fossberg, starfsmaður Hólarannsóknarinnar 2003, vann. Mun þessi
verkefnabók Sigrúnar verða notuð sem hluti af verkefninu.

8 Lokaorð
Upplýsingatæknin hefur opnað nýjar leiðir í miðlun á menningararfinum og þar sem
menningararfur okkar Íslendinga er að miklu leyti fólginn í upplýsingum um mannlíf
og sögu þarf að nýta þá tækni sem til er meira. Til þess að miðla menningunni þarf að
hafa þekkingu á menningararfinum annarsvegar og hinsvegar grunnþekkingu á þeirri
nútímatækni sem samfélagið býður upp á. Með tilkomu ýmissa þverfaglegra
námsgreina eins og hagnýtri menningarmiðlun má auka við þessa þekkingu. Dreifing
menningartengds efnis á vera
áhuga ferðamanna, bæði innlendra og erlendra, á landi og þjóð. Vefurinn hefur þann
kost fram yfir aðra miðla að hann er ódýr í rekstri, alls staðar aðgengilegur þar sem
tölva og nettenging eru fyrir hendi, og hægt er að útbúa tiltölulega einfalda vefsíðu án
mikillar kunnáttu. Aukin tækni við fornleifarannsóknir, eins og notkun GPS tækja og
stafrænna gagnagrunna, hafa skapað nýja möguleika fyrir greinina. Hægt er að nota
landfræðileg gögn til að endurgera minjarnar á ítarlegri og auðveldari hátt en áður
sem og að birta þau með kortasjá. Fornleifarannsóknir geta því nýtt sér kosti
veraldarvefsins á margan hátt, ekki aðeins til fræðslu og kynningar heldur einnig til
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varðveislu með því að koma gögnum og upplýsingum rannsóknanna skipulega á
tölvutækt form. Með þessum hætti verða gögnin einnig aðgengilegri fyrir
framsetningu þeirra. Hólarannsóknin hefur frá upphafi skráð öll rannsónargögn í
stafrænan gagnagrunn. Með því að setja heimasíðu verkefnisins upp í
vefumsjónarkerfi Joomla aukast möguleikar rannsóknarinnar, bæði í auglýsinga- og
upplýsingaskyni sem og í úrvinnslu og upplýsingasöfnun.
Það er ljóst að ferðaþjónustan á mikla möguleika og áhugaverða samleið með
aðilum sem starfa að því að rannsaka menningararfinn. Fornleifafræði getur þar gegnt
mikilvægu hlutverki og haft töluverð áhrif á þróun ferðamennsku á Íslandi. Það yrði
því tvímælalaust ferðaþjónustunni til framdráttar að rannsóknir á fornleifum yrðu
efldar. Það skiptir máli að hægt verði með einhverj
. Því er mikilvægt að auka almennan
skilning á menningararfi þjóðarinnar og kann það að vera ein af forsendum þess að
hægt sé að þróa menningartengda ferðaþjónustu á traustum forsendum.
ú

Í

okkar og endurspeglast í því hvernig menningararfurinn er kynntur.
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