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Norrænn skjaladagur á Íslandi 2004 - skýrsla undirbúningsnefndar 

 
Framkvæmdanefnd um norrænan skjaladag og undirbúningsstarfið 
 
Norrænan skjaladag árið 2004 bar upp á laugardaginn 13. nóvember. Ekki var sameiginlegt 
norrænt þema heldur var það í höndum hverrar þjóðar að ákveða hvað gera skyldi. Nefndin 
sem starfaði á síðasta ári hóf undirbúning skjaladags á vormánuðum ársins 2004. Eitt fyrsta 
verk hennar var að senda hugmyndir að sameiginlegu þema á póstlista skjalasafnanna og 
spyrja starfsmenn skjalasafnanna álits á þeim. 

Niðurstöðurnar voru kynntar á fundi skjalavarða í maí 2004 á Ísafirði. Efst í fyrsta og öðru 
sæti voru hugmyndirnar um söfnun ljósmynda og ár í sögu sveitarfélags/þjóðar. 
Ljósmyndasöfnun fékk fleiri atkvæði í fyrsta sæti en vegna þeirra anmarka að allmörg 
skjalasöfn safna ekki myndum var nefndinni falið að vinna að hugmyndinni ár í sögu 
byggðar. Nefndin fékk því endurnýjað umboð til starfa. Í eru: 

 
Eiríkur G. Guðmundsson, ÞÍ 
Jón Torfason, ÞÍ  
Sólveig Magnúsdóttir, Mosfellsbæ 
Svanhildur Bogadóttir, Borgarskjalasafni  

 
Jóna G. Torfadóttir skjalavörður í Borgarnesi var í nefndinni, en hún lét af störfum áður en 
nefndin hóf störf á árinu. Hún starfaði ötulega í nefndinni í fyrra og á þakkir skyldar. Benedikt 
Jónsson vefumsjónarmaður ÞÍ vann náið með nefndinni að þessu sinni enda mikið lagt upp úr 
vef skjaladagsins nú. Hann vann jafnframt við gerð þessarar skýrslu eins og sjá má. Benedikt 
er því drjúgur liðsmaður skjaladags og á þakkir skyldar fyrir starf sitt.  

Nefndin hittist nokkrum sinnum á árinu og undirbjó framkvæmd skjaladagsins með 
svipuðum hætti og í fyrra.  

Nefndin ákvað að árið 1974 yrði þema árins. Það mátti útfæra með ólíkum hætti eftir 
aðstæðum á hverjum stað. Nefndin hvatti til þess að öll skjalasöfnin tækju með einhverjum 
hætti þátt í deginum og benti á nokkrar leiðir eða hugmyndir í því sambandi með dreifibréfi í 
júní.  

Ástæða þess að árið 1974 var valið er einkum sú að velja ár sem margir myndu eftir og 
væri eftirminnilegt. Þá var það auk þess í huga að skilaskyldan miðast við 30 ár og gaf það 
kost á að nálgast viðfangsefnið úr þeirri átt. 

Annars lagði nefndin einkum krafta sína í eftirfarandi sameiginleg mál: 

1. Sameiginlegan vef, á léninu skjaladagur.is, þar sem öll söfnin verði með: 
a) lágmarksupplýsingar um safnið (eins og síðast), 
b) efni um árið 1974 (myndir af skjölum, umfjöllun af einhverju tagi eftir því hvað 
safnið leggur áherslu á). 

2. Sameiginlegt plakat. 

3. Sameiginlegar kynningar í fjölmiðlum upp að vissu marki.  

 
Plakat.  
Ólafur Engilbertsson hönnuður var fenginn til að hanna plakatið. Voru honum fengnar í 
hendur nokkrar myndir af skjölum frá árinu 1974 og þeir textar sem nefndin vildi að væru á 
plakatinu. Hann skilaði tillögu fljótlega. Nefndin gerði nokkrar smávægilegar athugasemdir 
sem hann tók mið af við lokagerð plakatsins. Prentuð voru 500 eintök. Öllum skjalasöfnum 
voru send eintök til að auglýsa skjaladaginn (sjá fylgiskjal 7). 
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Vefur. Nefndin lagði einna mesta vinnu í gerð skjaladagsvefjarins. Það var nokkuð ljóst að 
mörg söfn töldu sig ekki geta lagt jafn mikla vinnu í skjaladaginn og árið áður. Þjóðskjalasafn 
ætlaði t.d. ekki að vera með sérstaka dagskrá eins og 2003. Það var því ákveðið að gera vefinn 
vel úr garði. Það nýmæli að hafa getraun með verðlaunum í boði var hugsað til að auka 
umferð inn á vefinn og um hann. Svara við spurningum getraunarinnar var að leita á síðum 
vefjarins. Eirikur samdi spurningarnar í getrauninni en Jón Viðar Þorsteinsson forritaði 
vefbirtinguna og gagnvirkina. Getraunin tókst vel og nærri hundrað þátttakendur náðu að 
svara öllum spurningum rétt og senda svar í pott þann sem dregið var úr. Hægt var að svara 
getrauninni fram til 1. desember. Það hélt talsverðu lífi í vefnum. Annars má segja að vefur 
skjaladagsins hafi slegið í gegn að þessu sinni. Heimsóknir á hann og flettingar voru langtum 
fleiri en undangegin ár. 

Alls voru 15.005 flettingar í nóvember 2004 miðað við 4150 árið 2003 og 650 árið 2002 
(sjá nánar samantekt BJ í fylgiskjali 2). Ástæður þess að svo miklu meiri sókn er á vefinn í ár 
eru ekki alveg ljósar. Auglýsingar voru með mjög líkum hætti og í fyrra. Þó voru 
útvarpsauglýsingar nú laugardaginn 13. nóvember meira hugsaðar til að vekja athygli á 
vefnum en í fyrra. Langflestir gestir komu á vefinn frá vef Morgunblaðsins. Benedikt Jónsson 
annaðist alla vefhönnun í samráði við nefndina. Útlit byggði á útliti plakatsins eins og annað 
kynningarefni. 
 
Aðgerðalisti og kynningarmál. Nefndin ákvað að vinna eftir svipaðri áætlun og árið 2003. Það 
skipulag hafði reynst vel. Ágætlega tókst að ná athygli fjölmiðla þótt sjónvarp og útvarp 
sýndu okkur minni áhuga nú en í fyrra. Þá skipti sköpum að ÞÍ hafði fjölmiðlamann til að 
vinna sérstaklega í fjölmiðlasamskiptunum, skrifa greinar og kynningarefni. Svigrúm til þess 
var minna nú þótt sami maður hafi aðstoða við skrif greinar sem Eiríkur gekk frá og var birt í 
Lesbók Morgunblaðsins. 

Svanhildi borgarskjalaverði tókst reyndar vel að koma skjaladeginum og skjalasafni sínu á 
framfæri í fjölmiðlum. 
 
Á skjaladegi 13. nóvember 2004 
 
Ágætlega viðraði á skjaladaginum að þessu sinni. 

Þjóðskjalasafn Íslands opnaði kl 11 sýningu í lestrarsal safnsins á Laugavegi 162 á skjölum er 
tengjast þjóðhátíðinni, skjalagjöf Norðmanna og opnun hringvegarins. Borgarskjalasafn 
Reykjavíkur sýndi í Kringlunni skjöl tengd jólunum 1974, m.a. jólakort. Að þessu sinni var 
engin leiðsögn eða vöktun sýningarkassa. En Kringlan tók að sér öryggisgæslu. 
Héraðsskjalasafn Kópavogs, Héraðskjalasafn Mosfellsbæjar, Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar, 
Héraðsskjalasafn Ísfirðinga, Héraðsskjalasafn Vestur-Húnavatnssýslu, Héraðsskjalasafn 
Siglufjarðar, Héraðskjalasafn Svarfdæla, Héraðsskjalasafnið á Akureyri, Héraðsskjalasafn 
Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga og Héraðsskjalasafn Vestmannaeyja voru öll með 
sýningar er tengdust árinu 1974 með einum eða öðrum hætti í salarkynnum sínum eða á 
heimasíðu skjaladagsins; www.skjaladagur.is. 
 
Vinningshafar í getrauninni 
 
Hinn 1. desember 2004 var dregið úr réttum svörum sem bárust við getrauninni á vefnum 
skjaladagur.is og komu eftirfarandi nöfn upp: 
 

1. Daníel Björnsson, Múlavegi 41, 710 Seyðisfjörður. 

 Verðlaun: Íslenski hesturinn. Meginhöfundur: Hjalti Jón Sveinsson, verðmæti: 
16.990 kr. 
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2. Ólafur Gunnarsson, Baughúsum 24, 112 Reykjavík. 

 Verðlaun:  Íslenska bílaöldin. Höfundar: Ingibergur Bjarnason og Örn Sigurðsson, 
verðmæti: 9.900 kr. 

3. Jón Tryggvi Sveinsson, Sundstæti 41, 400 Ísafjörður. 

 Verðlaun:  Um víðerni Snæfells. Höfundur: Guðmundur Páll Ólafsson, verðmæti: 
4.490 kr. 

4. Hafliði Ingason, Lundarbrekku 10, 200 Kópavogur. 

 Verðlaun:  Sögustaðir Íslands. Höfundur: Örn Sigurðsson, verðmæti: 2.900 kr. 

5. Eyrún Baldursdóttir, Borgarbraut 37, 310 Borgarnes. 
 Verðlaun:  Sögustaðir Íslands. Höfundur: Örn Sigurðsson, verðmæti: 2.900 kr. 

 
Matsblað sent út til þátttökusafna 
Nefndin sendi eins og í fyrra til skjalasafna blað til að meta skjaladaginn og safna 
upplýsingum um daginn. Svör bárust frá 8 aðilum af þeim 12 sem tóku þátt í skjaladeginum 
og einum að auki.  Önnur skjalasöfn svöruðu ekki.  Sjá nánar fylgiskjal 1. 
 
Næsti skjaladagur 
Árið 2005 verður sameiginlegt norrænt þema. Fyrir rúmu ári var rætt um þemað „Sams og 
usams i Norden“ en ekki hefur verið haldinn norrænn fundur um næsta skjaladag þegar þetta 
er skrifað. Fregnir eru að hugmyndinni „identitet“ sem gæti höfðað til margra. En  ekki er 
hægt að fjalla nánar um skjaladaginn 2005 hér. Það er ljóst að ætli menn að gera skjaladaginn, 
Arkivernes Dag að öflugu kynningarstarfi, þarf að hafa meiri festu í hinu norræna samstarfi. 
 
Samstarfið í framkvæmdanefndinni hefur gegnið mjög vel að mati undirritaðs og þakka ég 
samstarfsfólki mínu fyrir gott starf. Sömuleiðis flyt ég þakkir nefndarinnar til starfsmanna 
héraðsskjalasafnanna fyrir samstarfið. Allir aðrir sem lögðu deginum lið með vinnu sinni eða 
ráðleggingum eiga skyldar bestu þakkir aðstandenda þessa kynningarstarfs.  
 
 
Fyrir hönd nefndar um norrænan skjaladag 
 
 
 
Eiríkur G. Guðmundsson 
 
 
Fylgiskjöl: 
 
1. Matskýrsla um skjaladag 
2. Aðsókn á vef skjaladagsins 
3. Aðsendar myndir frá skjaladegi. 
4. Myndir frá afhendingu verðlauna 
5. Sýnishorn viðurkenningar fyrir þátttöku í getraun skjaladagsins. 
6. Sýnishorn greina sem birtust í blöðum. 
7. Sýnishorn af veggspjaldi skjaladagsins 
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Fylgiskjal 1 
 

Norrænn skjaladagur 13. nóvember 2004 
Mat á kynningu og aðsókn 

 
 
Alls tóku 12 skjalasöfn þátt í norræna skjaladeginum, einu safni fleira en árið 2003.  
Þátttökuaðilar svöruðu útsendu spurningablaði um kynningu, aðsókn og fleiri atriði.  Svör 
bárust frá 8 af þátttökuaðilum og einum sem ekki tók þátt.  Hér á eftir er samantekt á 
svörunum. 
 
 
1. Tók safnið þátt í skjaladeginum? 
 
 Já = 8,  Nei = 1  
 
2. Var safnið með efni á skjaladagsvefnum? 
 
 Já = 8,  Nei = 1 
 
3. Var sett upp sérstök sýning í tilefni af deginum? 
 
 Já = 7,  Nei = 2 
 
4. a) Var safnið opið 13. nóvember? 
 
 Já = 6,  Nei = 3 
 
 b) Voru veitingar handa gestum? 
 
 Já = 4,  Nei = 1,  Ekki svarað = 4 
 
 c) Hvað komu margir gestir? 
 
 Þjóðskjalasafn Íslands 15 
 Héraðsskjalasafn Kópavogs 150 
 Héraðsskjalasafn Ísafjarðar 60 
 Héraðsskjalasafnið á Akureyri 25 
 
 Ekki bárust tölur frá öðrum söfnum. 
 
 d) Komu margir gestir sem ekki höfðu komið á safnið áður? 
 
 Já = 4,  Nei = 2,  Ekki svarað = 3 
 
 e) Lá gestabók frammi? 
 
 Já = 5,  Nei = 1,  Ekki svarað = 3  
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 f) Skýringar á lítilli eða mikilli aðsókn 
 
 Ágæt aðsókn miðað við fyrri ár (1), sýnd kvikmynd sem tekin var 1974 í héraðinu (1), 

það skrá sig aldrei allir sem koma (1).  Engin svör = 6. 
 
5. a) Var dagurinn hjá þér kynntur/auglýstur í fjölmiðlum? 
 
 Já = 6,  Nei = 2,  Ekki svarað = 1 
 
 b) Hvaða fjölmiðlum? 
 
 Í Morgunblaðinu (4), RÚV (2), Fréttablaðinu (1), Helginni (1), staðarblöðum (4), á 

vefjum sveitarfélaga (3), á eigin vefjum (3). 
 

c) Hversu mörg plaköt voru hengd upp í þínu nágrenni (sveitarfél./bæ)? 
 
 Þjóðskjalasafn Íslands sjá næstu línu 
 Borgarskjalasafn Reykjavíkur 60 
 Héraðsskjalasafn Kópavogs 30 
 Héraðsskjalasafn Ísafjarðar 6 
 Héraðsskjalasafn Skagfirðinga 3 
 Héraðsskjalasafnið á Akureyri 20 
 
 Önnur skjalasöfn svöruðu ekki. 
 
 d) Önnur kynning 
 
 Vefauglýsing á mbl.is, auglýsingar í útvarpi (RÚV), Borgarskjalasafn stóð fyrir afar 

víðtækri kynningu sem náði m.a. til sendinga á ýmsa póstlista, kynninga, 
fréttatilkynninga og greinaskrifa.  Þjóðskjalasafn stóð einnig að greinarskrifum á 
skjaladeginum.  Þá voru kynningar á innrinetum, atburðadagatölum og vefsetrum 
sveitarfélaga og póstlistum þeim tengdum. 

 
6. Hvernig nýttist þér starf undirbúningsnefndar? 
 
 Vel= 6,  Sæmilega = 2,  Ekkert = 0,  Ekki svarað = 1 
 
7. Hvernig fannst þér plakatið? 
 
 Gott = 9,  Sæmilegt = 0,  Lélegt = 0 
 
8. a) Hvernig fannst þér vefurinn? 
 
 Góður = 9,  Sæmilegur = 0,  Lélegur = 0 
 

b) Hversu ánægð(ur) varstu með að hafa getraun á vef skjaladagsins? 
 
 Afar ánægð (ur) = 6,  Ánægður = 1,  Hvorki né = 2,  Óánægð(ur) = 0 
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9. Hvernig tókst skjaladagurinn? 
 
 Vel = 6,  Sæmilega = 2,  Ekki nógu vel = 0,  Ekki svarað = 1 
 
 Betur en 2003 = 2,  Svipað og 2003 = 2,  Ekki eins vel og 2003 = 1, 

Ekki svarað = 4 
 
10. Tillögur að þema? 
 

Börn, tómstundir, húsagerðir 
Frá vöggu til grafar – vottorð einstaklinga 
Ekkert svar = 7 

 
11. Annað? 
 

Vel tókst til, vefurinn var stórgóður, fleiri söfn hefðu mátt taka þátt, annir í Skagafirði 
(100 ára afmæli bókasafnsins), Héraðsskjalasafnið á Akureyri fékk afhent gögn frá 
Hestamannafélaginu Létti. 
 
 

Samantekt 
 
Rétt er að leggja áherslu á að tölfræði svaranna hér að framan er unnin upp úr innsendum 
matsblöðum þannig að sjónarmið þeirra sem ekki sendu inn matsblöð koma ekki fram. 
 
Þátttaka í ár var svipuð og í fyrra, 12 skjalasöfn tóku þátt núna en 11 í fyrra. 
 
Flestir eru sammála um að starf undibúningsnefndarinnar hafi nýst vel.  Nefndin lét gera 
plakat og vef sem hefur sérstakt lén.  Hvort tveggja mæltist vel fyrir bæði hjá þeim sem 
svöruðu matsblaði vegna skjaladagsins og einnig öðrum sem tjáðu sig um þessi atriði.  Flest 
þátttökusöfnin auglýstu skjaladaginn í blöðum eða ljósvakamiðlum. -.  Þá voru ritaðar greinar, 
dreifibréf og tölvupóstur sendur víða og dagurinn kynntur með ýmsu öðru móti.  Svo virðist 
sem þetta undirbúnings- og kynningarstarf hafi skilað ágætum árangri.  Eins og áður hefur 
komið fram í þessari skýrslu var lögð sérstök áhersla á vef skjaladagsins að þessu sinni og 
verður ekki annað séð en að sú vinna hafi skilað árangri því að flettingar á vef hartnær 
fjórfölduðust frá síðasta ári, sjá nánar um aðsókn á vefinn á fylgiskjali2. 
 
Flestir eru sammála um að almennt hafi tekist vel til með framkvæmd skjaladagsins 2004, 
a.m.k. svipað eða betur en á síðasta ári. 
 
Þjóðskjalasafn Íslands 
21. desember 2004 

Benedikt Jónsson 
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Fylgiskjal 2 

 
Aðsókn að skjaladagsvef 11.11. – 01.12.2004 

Síðuflettingar 
 

 
Efnisatriði Hlutfall

Forsíða 1.653  11,0% 
Um skjaladaginn 591  3,9% 
Fróðleikur 7.304  48,7% 
   – Fróðleikur 791  
   – Annáll 5.061  
   – Um skjalasöfnin 236  
   – Spurt & svarað 577  
   – Sögur af söfnum 639  
Getraun 2.780  18,5% 
Skjalasöfnin 2.362  15,7% 
   – Þjóðskjalasafn Íslands 652  
   – Borgarskjalasafn Reykjavíkur 605  
   – Héraðsskjalasafn Kópavogs 224  
   – Héraðsskjalasafnið á Akureyri 198  
   – Héraðsskjalasafn Svarfdæla 120  
   – Önnur söfn 107  
   – Héraðsskjalasafn Vestmannaeyja 85  
   – Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar 84  
   – Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar 74  
   – Héraðsskjalasafn Vestur-Húnavatnssýslu 53  
   – Héraðsskjalasafn Ísfirðinga 31  
   – Héraðsskjalasafn Rangæinga og Vestur-Skaftfellinga 24  
   – Héraðsskjalasafn Skagfirðinga 19  
   – Héraðsskjalasafn Siglufjarðar 13  
   – Héraðsskjalasafn Akranesskaupstaðar 11  
   – Héraðsskjalasafn Austur-Húnavatnssýslu 11  
   – Héraðsskjalasafn Austur-Skaftafellssýslu 11  
   – Héraðsskjalasafn Austfirðinga 10  
   – Héraðsskjalasafn Árnesinga 10  
   – Héraðsskjalasafn Dalasýslu 7  
   – Héraðsskjalasafn Neskaupstaðar 7  
   – Héraðsskjalasafn Þingeyinga 6  
Annað 315  2,1% 

Samtals 15.005  100,0% 

Síðuflettingar
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Aðsókn að skjaladagsvef 11.11. – 01.12.2004 
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Aðsókn að skjaladagsvef 11.11. – 01.12.2004 

Tilvísanir, flettingar, innlit, notendur 
 
 
Tilvísandi lén Flettingar, innlit, notendur

Dagur Flettingar Innlit Notendur

11.11 2.400  231  192  
12.11 2.621  210  186  
13.11 1.665  127  111  
14.11 1.339  107  98  
15.11 485  57  47  
16.11 628  38  26  
17.11 76  16  16  
18.11 53  7  7  
19.11 8  4  3  
20.11 3  1  1  
21.11 29  3  3  
22.11 161  22  21  
23.11 66  18  18  
24.11 48  15  14  
25.11 93  14  14  
26.11 170  9  9  
27.11 19  4  4  
28.11 230  13  11  
29.11 209  14  13  
30.11 545  38  33  
01.12 4.399  259  211  

Samtals: 15.247  1.207  1.038  

Hinn dæmigerði gestur

Hinn dæmigerði gestur á vef skjaladagsins notaði Internet Explorer á PC tölvu með Windows XP
stýrikerfi, með stuðning við JavaScript og Flash.  Skjárinn á tölvunni hans var með upplausnina 
1024 x 768 og litadýpt 32.

Hinn dæmigerði gestur kom inn á vef skjaladagsins frá mbl.is og skoðaði a.m.k. forsíðuna,
annálinn og tók þátt í getrauninni.  Miklar líkur eru á að hann hafi einnig skoðað einhverjar af vefsíðum
skjalasafnanna.
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Norrænn skjaladagur á Íslandi 2004 - skýrsla undirbúningsnefndar 

 
Aðsókn að skjaladagsvef 11.11. – 01.12.2004 

Tækni 
 
 

Stuðningur við JavaScript Stuðningur við Flash         

93%

6%
1% 0% 0%

Internet Explorer Mozilla Opera Safari Netscape

99%

1% 0%

Windows MacOs Linux

99%

1%

Já Nei

97%

3%

Já Nei

Algengasti vafrinn (browser)

Algengasta stýrikerfið
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Fylgiskjal 3:  Aðsendar myndir frá skjaladeginum 
 
 

 
Mynd 1 

 

 
Mynd 2 

 

 
Mynd 3 

 
Mynd 1 er frá sýningu Borgarskjalasafns í 
Kringlunni í Reykjavík. 
Myndir 2 og 3 eru frá sýningu Héraðs-
skjalasafnsins á Akureyri. 
 
 

 
 

 
Mynd 4 

 

 
Mynd 5 

 

 
Mynd 6 

 
Mynd 4 er frá Héraðsskjalasafni Svarfdæla 
á Dalvík. 
Myndir 5 og 6 eru frá sýningu Héraðs-
skjalasafnsins á Akureyri. 
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Mynd  1 

 

 
Mynd  2 

 

 

 
Mynd  3 

 

 
Mynd  4 

 
 

Myndir 1 – 4 eru frá sýningu Héraðsskjalasafns Vestmannaeyja í anddyri Safnahúss. 
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Norrænn skjaladagur á Íslandi 2004 - skýrsla undirbúningsnefndar 

Fylgiskjal 4:  Myndir frá afhendingu verðlauna 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daníel Björnsson, Múlavegi 41, á Seyðisfirði, sem 
fékk fyrstu verðlaun, ásamt verðlaunabókinni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ólafur Ásgeirsson, þjóðskjalavörður, afhendir Ólafi 
Gunnarssyni, Baughúsum 24, Reykjavík, önnur 
verðlaun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóna Símonía Bjarnadóttir, skjalavörður á Ísafirði, 
afhendir Jóni Tryggva Sveinssyni, Sundstræti 41, 
Ísafirði, þriðju verðlaun. 
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Norrænn skjaladagur á Íslandi 2004 - skýrsla undirbúningsnefndar 

Fylgiskjal 5:  Sýnishorn viðurkenningar fyrir þátttöku í getraun skjaladagsins 
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Norrænn skjaladagur á Íslandi 2004 - skýrsla undirbúningsnefndar 

Fylgiskjal 6:  Sýnishorn greina sem birtust í blöðum 
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Norrænn skjaladagur á Íslandi 2004 - skýrsla undirbúningsnefndar 

Fylgiskjal 7:  Veggspjald skjaladagsins 2004 
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