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Skýrsla um verkefni Þjóðskjalasafns til 
atvinnusköpunar á landsbyggðinni 2007-2010  
Verkefni byggð á sérstökum fjárveitingum ríkisstjórnarinnar til mótvægis við 

samdrátt í þorskafla árið 2007.  
 

Tillögur Þjóðskjalasafns að verkefnum og markmið þeirra 
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir tveimur verkefnum sem Þjóðskjalasafni var falið að vinna 
til atvinnusköpunar á landsbyggðinni árin 2007-2010. Öðrum og minni verkefnum af 
svipuðum toga, byggð á sérstökum fjárveitingum verða gerð skil á öðrum vettvangi. Hér 
verður leitast við að greina frá meginatriðum við skipulagningu og framgang verkefnanna, 
afrakstur eða árangur þeirra auk þess að fjalla um fjármögnum og ráðstöfun fjárins. Fyrstu 
gerð skýrslunnar var lokið í júlí 2011 og hún send Ríkisendurskoðun og Héraðsskjalasafni 
Austfirðinga. Í ljós hafa komið villur svo sem í númerum taflna og vísunum í þær og er það 
leiðrétt hér. Þá voru leiðréttar villur í töflum 2 og 3 og í fylgiskjali 11 og nokkrar aðrar villur í 
textanum. Hér og þar voru skýringar auknar eða þeim breytt. Hér er um lokagerð skýrslunnar 
að ræða. 
 

Síðsumars árið 2007 ákvað ríkisstjórn Íslands að bregðast við minnkun þorskkvótans með 
sérstökum aðgerðum. Á meðan umræða var um málið í fjölmiðlum ákvað stjórn 
Þjóðskjalasafns að senda menntamálaráðuneytinu hugmyndir að verkefnum sem safnið gæti 
látið vinna úti á landi. Var það gert í júlímánuði 2007.  Hugmyndirnar fólu meðal annars í sér 
tillögur að tveimur skráningarverkefnum. Annað þeirra var að búa til stafræn afrit af 
manntölum í vörslu safnsins og gera þau aðgengileg á netinu. Hitt verkefnið fólst í því að 
flokka og skrá skjalaafhendingar sem hafa lengi verið ófrágengnar af ýmsum ástæðum í 
safninu.  
 
Í umsókn Þjóðskjalasafns var markmið verkefnanna að „bæta aðgengi almennings, 
fræðimanna og opinberra stofnana að mikilvægum réttar- og menningarsögulegum 
heimildum með hjálp upplýsingatækni og alþjóðlegra staðla. Að efla faglega þekkingu og 
uppbyggingu héraðsskjalasafnanna. Með rafrænni gerð manntala yrðu til byltingarkenndir 
möguleikar í rannsóknum á mannfjöldasögu, byggðasögu og persónusögu.” (sjá fylgiskjal 1). 
 
Ákvörðun birtist svo í féttatilkynningu ríkisstjórnarinnar 12. september 2007. Þar segir m.a.: 
 

Á vegum Þjóðskjalasafns Íslands er gert ráð fyrir að hefja grunnskráningu og endurskráningu á 

lítt eða óskráðum skjalasöfnum svo og stafræna gerð manntala. Með verkefninu er gert ráð fyrir 

að bæta aðgengi almennings, fræðimanna og opinberra stofnana að mikilvægum réttar- og 

menningarsögulegum heimildum með hjálp upplýsingartækni og alþjóðlegra staðla. Er gert ráð 

fyrir að 20 störf á ári skapist vegna verkefnisins sem unnin verða m.a. í samstarfi við 

héraðsskjalasöfnin á Ísafirði, Sauðárkróki og Húsavík. Gert er ráð fyrir 40 milljónum króna til 

verkefnisins á fjáraukalögum 2007 auk 100 milljóna á ári á næstu tveimur árum. 

 
Þetta voru einu fyrirmælin sem Þjóðskjalasafni bárust en starfsmenn safnsins útfærðu 
verkefnin á næstu vikum og mánuðum að höfðu samráði við starfsmenn mennta- og 
menningarmálaráðuneytis og grundvölluðu það starf á tillögum Þjóðskjalasafns sem sendar 
voru til ríkisstjórninni um sumarið. Í leiðsögn ráðuneytisins kom m.a. fram að gæta skyldi 
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þess að rekstrarfé Þjóðskjalasafns væri ekki notað til verkefnisins. Þegar kom að nánari 
útfærslu verkefna var haft samráð við viðkomandi sveitarfélag, héraðsskjalaverði og aðra 
sem að verkum komu. Staðfesting á að fjárheimildir væru fyrir verkefnunum barst 
Þjóðskjalasafni í nóvember 2007 og hófst þá fyrir alvöru undirbúningur þeirra. 
 
Þegar skipulagningu var lokið á grundvelli fjárveitinganna voru verkefnin þessi:  
 

A. Skjalaskráningarverkefni sem snerist um að umpakka og skrá 2500 hillumetra af 
óskráðum skjalasöfnum. . Áætlað umfang u.þ.b. 15 ársverk en mikill umbúða- og 
flutningskostnaður. Verkefnið var undir stjórn skjalasviðs og leitt af Pétri Kristjánssyni 
sviðsstjóra, síðar tók eftirmaður hans Hrefna Róbertsdóttir við yfirtjórninni.  

B. Manntalsskráningarverkefni sem fólst í því að skrá upplýsingar úr 10 manntölum í 
miðlægan gagnagrunn og gera aðgengileg á vefnum. Áætlað umfang u.þ.b. 22 
ársverk. Verkefnið var á könnu upplýsingasviðs og var leitt af Eiríki G. Guðmundssyni 
sviðsstjóra. 

 

Fjárveitingar 
Upphaflega var gert ráð fyrir að fjárveitingar og framkvæmd verkefnanna næði til áranna 
2007-2009 og lyki þá og var verkefnum stýrt miðað við það. Samningar voru gerðir við 
verkaðila úti á landi á grundvelli þess. Við fjárlagagerð fyrir árið 2009 var svo ákveðið að 
fresta 25 milljónum af upphaflegu fjárveitingunum og var brugðist við því. Á lokastigum 
fjárlagagerðar fyrir árið 2010 varð svo ljóst að skráningarverkefnum Þjóðskjalasafns úti á 
landi yrði framhaldið og fé til þeirra aukið um 50 millj. enda var viðfangsefnum ekki lokið og 
næg viðbótarverkefni lágu fyrir. Þá hafði mikil ánægja verið með verkefnin í þeim byggðum 
sem höfu starfsstöðvarnar og heimamenn lögðu kapp á að þeim yrði framhaldið. 
Þjóðskjalasafn hvatti sömuleiðis til þess að verkefnin héldu áfram, reynslan af þeim var góð 
og auk þess hafði 25 millj. af upphaflegu fjárveitingunni verið frestað.   
 
Segja má að í byrjun verkefnanna hafi verið erfitt að ná að vinna upp í fjárveitingarnar vegna 
þess að undirbúningsferlið gat fyrst farið af stað þegar ljóst var að fjárveitingar fengjust. Hin 
raunverulega skráningarvinna hófst því fyrst nokkrum mánuðum eftir að til verkefnanna var 
stofnað. Þetta er einkum skýringin á því hvers vegna fjárheimildir og verkkostnaður hvers árs 
fara illa saman. Reynt var að jafna þetta þegar að lokum verkefnisins dró og markmiðið var 
að sjálfsögðu að láta vinnu við verkefnin fara að endingu saman við heildarfjárveitingarnar. 
 

Tafla 1. Framlög ríkisins.  Áætlun Rauntölur 

Fjáraukalög 2007      40.000.000 kr.      40.000.000 kr.  

Fjárlög 2008    100.000.000 kr.    100.000.000 kr.  

Fjárlög 2009    100.000.000 kr.      75.000.000 kr.  

Fjárlög 2010       75.000.000 kr.  

    240.000.000 kr.    290.000.000 kr.  

 

Samstarfsaðilar og samningagerð 

Í tillögum Þjóðskjalasafns kom fram að þrjú héraðsskjalasöfn voru reiðubúin til að taka að sér 
að flokka og skrá skjalasöfn, Héraðsskjalasafnið á Ísafirði, Héraðsskjalasafnið á Sauðárkróki 
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og Héraðsskjalasafnið á Húsavík. Þau höfðu faglegar forsendur til verksins og gátu útvegað 
húsnæði.  Þá var nefnt að Héraðsskjalasafnið í Borgarnesi og á Egilsstöðum gætu unnið við 
innslátt manntala. Þetta voru fyrstu hugmyndir sem að nokkru leyti urðu að veruleika. Við 
skipulagningu verkefnanna var svo tekið mið af því hvar kvótaskerðing kæmi niður á 
byggðum landsins og þótti ekki vert að hafa verkefni í Borgarnesi en Héraðsskjalasafnið í 
Vestmanneyjum valið í staðinn. Haft var samband við sveitarstjórnir á staðnum og vilji þeirra 
til samstarfs kannaður. Öll sveitarfélög tóku vel í samstarf og gátu flest lagt til verksins 
húsnæði og aðra aðstöðu fyrir utan búnað, umbúðir og annað (sjá fylgiskjal 2) 
 
Gerðir voru skriflegir samningar við alla staðina og verkefni og hlutverk aðila skilgreind 
nákvæmlega (sjá fylgiskjöl 1, 2, 4, 5 og 6). Þannig var t.d. ákveðið að ráðningar á skráningar-
fólki skyldi alfarið vera á könnu þeirra sem stýrðu verkefnum í héraði. Þjóðskjalasafn greiddi 
ákveðna upphæð fyrir hverja unna klukkustund óháð því hverjir unnu við verkið. 
Héraðsskjalaverðir önnuðust daglega verkstjórn hver í sínu safni. 
 

 
 
Margvíslegar leiðbeiningar og verklýsingar voru útbúnar til þess að tryggja fagleg vinnubrögð 
og markviss. Flest þeirra fylgja sem fylgiskjöl. Ekki var ráðist í að skrifa skráningarleið-
beiningar fyrir öll manntölin enda kom í ljós að skráningarfólk var fljótt að laga sig að nýjum 
skráningarsvæðum þegar þeim fjölgaði. Sjá má skráningarleiðbeiningar fyrir manntalið 1870 
með verksamningi við Vestmannaeyjar (fylgiskjal 6). 
 
Þegar mest var voru vinnustöðvar alls á sex stöðum á landinu. Staðirnir voru: 
 
1. Héraðsskjalasafnið á Ísafirði  skjalaskráning 
2. Forsvar ehf á Hvammstanga manntalsskráning  
3. Héraðsskjalasafn Skagfirðinga á Sauðárkróki manntals-og skjalaskráning  
4. Héraðsskjalasafnið á Húsavík  skjalaskráning 
5. Héraðsskjalasafnið á Egilsstöðum manntalsverkefni  

Þjóðskjalavörður Ólafur 

Ásgeirsson flytur tölu 

við undirritun samninga 

um manntalsskráningu í 

Vestmannaeyjum. 
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6. Héraðsskjalasafnið í Vestmannaeyjum manntalsverkefni  
 

 
Staðirnir urðu að uppfylla ákveðin skilyrði um húsnæði og faglega þekkingu (sjá fylgiskjöl 1, 2, 
6). Verkefnin voru svo unnin áfram í góðu samstarfi við héraðsskjalaverði og sveitarfélög. 
Fyrirtækið Forsvar ehf á Hvammstanga sóttist eftir verkefnum og var gengið til samninga við 
það. Líklegt var að hinn stutti verkefnatími ylli því að vinna yrði hraðar að verkefnum en 
ráðgert var og talið var heppilegt að fá reynslu af því að vinna með einkafyrirtæki. Reyndist 
það vel án þess að það hafi verið metið sérstaklega við gerð þessarar samantektar. 

Manntalsskráning 

Unnið hafði verið að vefmiðlun manntala um nokkurt skeið í Þjóðskjalasafni á árunum 2001-
2007.  Einungis hafði tekist að koma tveimur manntölum á stafrænt form og birta á netinu 
enda verkið umfangsmikið og engar sérstakar fjárveitingar veittar til þess.  
 
Tímamót og nýtt tækifæri á þessum vettvangi skapaðist með þeim fjárveitingum sem áður 
greinir. Þau 10 manntöl sem valin voru til skráningar og vefbirtingar árin 2008-2010 voru 
manntölin 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1890, 1901, 1910 og 1920. Skipulagning 
verksins hófst fyrir alvöru í nóvember 2007 eftir að fjárheimildirnar höfðu verið staðfestar. 
Röð manntala, skráningaraðferðir ásamt forritun skráningarviðmóts og skráningar-
gagnagrunns fyrir fyrsta manntalið var mikið verk og hófst sjálf skráningarvinnan fyrst í 
byrjun febrúar 2008 í Héraðsskjalasafninu í Vestmannaeyjum. Mánuði síðar hófst skráning í 
Héraðskjalasafni Skagfirðinga á Sauðárkróki og Héraðsskjalasafni Austfirðinga á Egilsstöðum. 
Frumrit eða pappírsafrit manntalanna voru flutt á staðina og þar voru þau skráð inn í 
miðlægan gagnagrunn í Reykjavík yfir netið. Í skráningarkrefið var forritað umsjónarkerfi til 
þess að fylgjast með framvindu verksins en það var nauðsynlegt til þess að meta 
framganginn og skipuleggja næstu skref.  
 
Verkefni skráningarfólks var að skrá eftir pappírseintökum manntala allar manntalsupp-
lýsingar inn í gagnagrunn. Að skráningu lokinni lásu skrásetjarar yfir hver hjá öðrum og 
leiðréttu. Það var álíka mikil vinna og sjálf skráningin. 
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Allir starfsmenn sem í upphafi réðust til verkefnisins sátu námskeið í Þjóðskjalasafni áður en 
þeir hófu störf. Skráningin fór fram á héraðsskjalasöfnunum undir verkstjórn héraðsskjala-
varða. Í október árið 2008 bættist fyrirtækið Forsvar á Hvammstanga í hóp skráningaraðila. 
Miðað var við að á hverri starfsstöð væru 2-4 starfsmenn í hlutastarfi að jafnaði. 
 
Framvinda verksins, þ.e. fjöldi skráðra einstaklinga og yfirlestur, gekk að mestu samkvæmt 
áætlun allan tímann en talsvert þurfti að breyta upphaflegri skráningarröð manntalanna og 
hvar þau voru skráð. Þá kom í fljótlega í ljós að verkþættir er lutu að tæknivinnu í Þjóðskjala-
safni, einkum forritun og gangahögun voru umfangsmeiri og seinlegri en ráðgert var. 

Framvinda skráningar manntala 

Allt verkið fól í sér skráningu u.þ.b. 692.000 einstaklinga. Um 301.000 voru skráðir árið 2008 
en 270.000 árið 2009 og 115.000 einstaklingar árið 2010. Fjöldi skráðra einstaklinga/færslna 
var minni 2009 og 2010 en árið 2008 og skýrist það af því að elstu manntölin voru skráð í 
upphafi en þau hafa minni upplýsingar um hvern einstakling en manntölin 1901, 1910 og 
1920. Elstu manntölin voru þannig fljótskráðari en 20. aldar manntölin. Þau síðarnefndu voru 
auk þess skráð eftir handritum (ekki vélritum) og er það tafsamara. Framvinda verksins er 
sýnd í fylgiskjölum 9 og 10. Í lok árs 2009 vantaði nokkuð upp á áætluð verklok, skráning 
1901, 1910 og 1920 var samanlagt u.þ.b. háfnuð og þriðjungi yfirlestrar lokið. Skýrist það af 
tvennu að fjárveitingar voru minnkaðar árið 2009 og að skráningin var tafsamari en ráðgert 
var. Framlenging verkefnisins og viðbótarfjármagn gerði svo kleift að ljúka við manntölin tíu 
og meira til. 
 
Alls unnu 14 manns (7 ársverk) við skráningu manntala árið 2008 og 20 manns árið 2009 (9 
ársverk). Og var þá búið að vinna alls 16 ársverk við innslátt manntala úti á landi árin 2008 og 
2009, þau ár sem upphaflega voru ætluð til verksins. Árið 2010 unnu 17 manns að 
skráningum og yfirlestri (7 ársverk) og það ár voru skráðir 115.000 einstaklingar í gagna-
grunnana. Það ár var lokið við skráningu manntalanna 1901, 1910 og 1920 og þau voru 
yfirlesin og leiðrétt af skráningarfólkinu sjálfu. Þessi manntöl, og manntalið 1855, voru skráð 
eftir frumritum en þau eru öruggari heimildir en vélrituðu afritin.  
 
Eins og fram hefur komið var upphaflega gert ráð fyrir að fjárveitingum lyki árið 2009 og þess 
vegna var lausafólk ráðið til skráningar í Þjóðskjalasafni um haustið til þess að ná eðlilegum 
verklokum. Það skráði tæplega 6000 einstaklinga en vann auk þess að leiðréttingum á 
gagnasafninu sem byggðist á vélrænum prófunum. 
 
Á lokastigum fjárlagagerðar fyrir árið 2010 varð svo ljóst að skráningarverkefnum Þjóðskjala-
safns úti á landi yrði framhaldið. Var þá samið á ný við héraðsskjalasöfnin í Vestmannaeyjum, 
á Sauðárkróki og á Egilsstöðum. Í Eyjum og á Sauðárkróki tókst ekki að vinna upp í gerða 
samninga. Tók safnið á Egilsstöðum yfir hluta af þeim tímum og auk þess var Forsvar á 
Hvammstanga fengið til verka á ný en jafnframt var forritunarvinna og leiðréttingarvinna í 
Þjóðskjalasafni aukin. 
 
Undir lok ársins 2010 lauk manntalsskráningu og yfirlestri smám saman hjá starfsstöðvunum 
og var starfsfólki fengin önnur skráningarverkefni. Manntalið 1801 sem ekki var á verkefnis-
listanum í upphafi var skráð að hluta og unnið var að yfirlestri manntalsins 1880 sem til var 
skráð í fórum safnsins. Hvoru tveggja var unnið í Vestmannaeyjum. Þá voru einnig skráð 
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sóknarmannatöl sem höfðu verið skönnuð í því skyni að hægt væri að skrá eftir þeim með 
líkum hætti og manntölin. Í stað þess að senda sóknarmannatölin (frumrit) út í starfs-
stöðvarnar var stuðst við stafrænar myndir af þeim. Myndirnar voru aðgengilegar yfir netið í 
þar til gerðu skráningarkerfi sem starfsmenn Þjóðskjalasafns hönnuðu og forrituðu. Eins og 
við skráningu manntalanna var skráð yfir netið í gagnagrunn Þjóðskjalasafns í Reykjavík. Hér 
er á ferðinni verkefni til margra ára sem hægt væri að setja af stað með skömmum fyrirvara 
og gæti unnist hvar sem er að því gefnu að netsamband sé fyrir hendi. 
 

Afrakstur verkefnisins - Vefbirting manntalanna 

Þegar upp var staðið og öll manntölin í verkefninu skráð og hluti manntalsins 1801 að auki 
skiptust skráðir einstaklingar eftir skráningarstöðum eins og tafla 2. sýnir. 
 

Tafla 2. Yfirlit yfirmanntalsskráningar á hverri starfsstöð 
2008-2010. 

  

Staður Skáðir einstaklingar Vinnustundir Ársverk Skráðir einstaklingar á 
klst. 

Vestmannaeyjar 292.095 13.918 7,7 21 

Sauðárkrókur 171.970 14.710 8,1 12 

Egilsstaðir 146.804 10.614 5,8 14 

Hvammstangi 75.098 2.526 1,4 30 

Þjóðskjalasafn 5.953 537 0,3 11 

 691.920 42.305 23,1 (mt=17,5) 

 
Alls var áætlað að skrá um 660.000 einstaklinga og byggðist sú áætlun á opinberum 
mannfjöldatölum. Við bættist að skráðir voru u.þ.b. 13.000 einstaklingar í manntalinu 1801 
og því hefði mátt búast við að skráðir einstaklingar væru um 673.000 en niðurstaðan eru 
tæplega 20.000 einstaklingum hærri og skýrist einkum af tvítalningum í manntölum sem eru 
hreinsaðir út í opinberum tölum. Eins og áður segir eru manntölin misítarleg og miserfið 
aflestrar og því ekki hægt að álykta um árangur einstakra staða út frá töflu 2. Auk þeirra 
ástæðna sem þegar eru nefndar voru sumir skráningarstaðir meira í leiðréttingum en aðrir 
og skekkir það einnig myndina. Áætlanir um afköst voru mjög mismunandi eftir manntölum 
allt frá því að reiknað var með að skrá 15 einstaklinga á klukkustund (yngstu manntölin) upp í 
að skrá 55 einstaklinga á klukkustund (elstu manntölin vélrituð). Og var þá ekki reiknað með 
yfirlestrinum í þeirri afkastaviðmiðun. Gert var ráð fyrir að yfirlestur tæki 80% af 
upphaflegum skráningartíma. Í meginatriðum stóðust þessar áætlanir.  
 
Einungis eitt manntal úr verkefninu var sett á vefinn árið 2008. En á árinu 2009 var fyrir 
alvöru tekið til við að forrita vef fyrir birtingu hinna nýju rafænu manntala. Reyndist það 
mikið verk og þurfti að ráða nýja starfsmenn til verka og kaupa þjónustu sérfræðinga til þess 
að koma því verki um kring. Ráðgert var að því að útgáfa 1.0 af nýjum manntalsvef yrði 
tilbúin í lok október 2009 en stefnt var að formlegri opnun á hinum norræna skjaladegi 14. 
nóvember. 
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Katrín Jakobsdóttir mennta-og menningarmálaráðherra opnar manntalsvef Þjóðskjalasafns Íslands 
14. nóvember 2009. 

 
Það voru ánægjuleg tímamót þegar Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra opnaði nýjan 
manntalsgrunn Þjóðskjalasafns á norræna skjaladeginum eins og ráðgert var (sjá 
www.manntal.is).  Þá var búið að skrá manntölin 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870 og 
1890. Auk þess var búið að skrá hluta manntalanna 1901, 1910 og 1920, alls um 542 þúsund 
einstaklinga.  Áður voru manntölin 1703 og 1835 aðgengileg á vef Þjóðskjalasafns. Nú eru 
ellefu fullskráð manntöl aðgengileg á vefnum, þar af 9 þeirra manntala sem unnið var með í 
verkefninu. Manntalið 1920 hefur ekki enn verið sett á vefinn vegna þess að ekki náðist að 
vinna tiltekna villuprófun og leiðréttingavinnu meðan á verkefninu stóð. Vonast er til að 
hægt verði gera það fljótlega. Margvísleg forritun er eftir til þess að auka notkunarmöguleika 
þeirra gagna sem skráð voru og er vonast til þess að til þess gefist færi síðar. Segja má að 
verkefninu sé ekki lokið vegna þessað til eru fleiri manntöl frá 20. öld sem þarf að skrá með 
hliðstæðum hætti og koma á vefinn. 
 
Það má þakka þessu átaksverkefni að flest íslensk manntöl eru nú aðgengileg almenningi og 
fræðimönnum. Netbirting manntalanna er bylting í aðgengi að þessum menningarauði. Til 
þessa hafa flest íslensk manntöl einungis verið aðgengileg á lestrarsal Þjóðskjalasafns í 
Reykjavík og á sumum héraðsskjalasöfnum. 
 
Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands er öllum opinn án nokkurrar gjaldtöku. Hann er 
einstakur vegna þess að hann veitir meiri upplýsingar um líf genginna kynslóða en finna má 
annars staðar. Þar er m.a. hægt að fylgja persónum eftir frá einu manntali til annars og 
fylgjast með breytingum á búsetu og fjölskyldustærð. 
 

http://www.manntal.is/
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Skráning skjalasafna 

Undanfarna áratugi hafa Þjóðskjalasafni borist fjöldi ófrágenginna eða lítt skráðra 
skjalasafna. Erfitt hefur verið að afgreiða úr þessum söfnum eða nýta til rannsókna og sum 
hafa verið alls óaðgengileg. 
 
Verkefnið fól í sér að nýskrá og endurskrá slík söfn í vörslu Þjóðskjalasafns Íslands, og búa til 
rafrænar skjalaskrár yfir þessi söfn og gera skrárnar aðgengilegar á netinu.  Markmiðið var að 
bæta aðgengi almennings, fræðimanna og opinberra stofnanna að mikilvægum réttar- og 
menningarsögulegum heimildum með hjálp upplýsingatækni og styðjast við alþjóðlega staðla 
í skráningarvinnunni.  
 
Þau skjalasöfn sem skráð voru í fyrsta áfanga voru skjalasöfn sýslumanna alls 22 söfn . Að 
umfangi er hér um að ræða u.þ.b. 2000 hillumetra af skjölum sem eru allt frá 17. öld til loka 
síðustu aldar. Hér eru um að ræða nokkur af grunnskjalasöfnum þjóðarinnar sem innihalda 
ekki einvörðungu langa sögu heldur einnig mikilsverð réttindamál einstaklinga, sem eiga enn 
við í dag, s.s. varðandi eignir og erfðir. 
 
Miðað við umfang skjalasafnanna og þann starfsmannafjölda sem að verkefninu koma, sem 
eru 3-4 stöðugildi á hverjum skráningarstað, var áætlað að það tæki ríflega tvö ár að 
fullvinna sýsluskjalasöfnin. Heildaráætlun gerði ráð fyrir um 15 ársverkum.  Verkefnið hófst á 
Húsavík í desember 2007 og bættust við skráningarstöðvar á Sauðárkróki og á Ísafirði í júní 
og júlí 2008. Með hliðsjón af þessu var gert ráð fyrir að skráningu sýsluskjalasafnanna yrði 
ekki lokið fyrr en í byrjun árs 2010. Í framhaldi af því var hugað að öðrum 
skráningarverkefnum, en af nægum slíkum verkefnum er að taka í Þjóðskjalasafni, enda hafa 
aðgengiskröfur notenda á söfnunum, aukist mjög á síðustu árum. 
 
Starfsmenn Þjóðskjalasafns stýrðu og höfðu yfirumsjón með verkefninu á hverjum stað í 
samstarfi við starfsmenn héraðsskjalasafna.  Starfsmenn á hverjum skráningarstað fengu 
þjálfun í pökkun og skráningu skjalasafna frá starfsmönnum Þjóðskjalasafns í upphafi 
verkefnisins og höfðu jafnframt aðgengi að starfsmönnum Þjóðskjalasafns eftir þörfum.  Að 
auki fór starfsmaður Þjóðskjalasafns í heimsókn á skráningarstöðvarnar eftir því sem þurfa 
þótti til að veita frekar leiðbeiningar og ráðleggingar. Verkefnið var því unnið í samræmi við 
kröfur Þjóðskjalasafns um skráningu, pökkun og forvörslu sem byggir á alþjóðlegum stöðlum. 
 
Sýsluskjalasöfnin eru nokkuð flókin í uppbyggingu og hluti þeirra var lítt skráður eða ekkert 
skráður.  Verkefnið fólst því annars vegar í endurskráningu eða nýskráningu skjalanna og hins 
vegar í umbúðaskiptum en stór hluti safnanna voru í óviðunandi umbúðum sem tryggðu ekki 
langtímavarðveislu skjalanna.  Áhersla var lögð á ítarskráningu ákveðinna skjalaflokka til að 
gera sýslusöfnin leitarbærari en áður.  Meðal þeirra skjalaflokka sem voru ítarskráðir voru 
málsskjöl í opinberum- og einkamálum og svo fylgiskjöl skiptaréttar, en þessir skjalaflokkar 
eru mikið notaðir af notendum lestrarsals Þjóðskjalasafns.  
 
Þó nokkur undirbúningur fór fram á Þjóðskjalasafni í tengslum við þetta verkefni sem fólst að 
mestu í að undirbúa skjalasöfnin fyrir flutninga, gera skrár og önnur fylgigögn tilbúin fyrir 
starfsfólk verkefnisins ásamt því að yfirfara söfnin og skrá þau gögn sem ekki mátti flytja út 
úr húsi.  Ekki þótti rétt að taka áhættu á flutningi elstu skjala sýslusafnanna, var þá miðað við 
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skjöl frá því fyrir 18. öld, og varð því að skrá þau á Þjóðskjalasafni og samþætta við 
skráninguna úti á landi.   
 

 

Framvinda skráningar skjalasafna 
Skráning sýsluskjalasafnanna gekk nokkuð samkvæmt áætlun og náðist að ljúka 
endurskráningu og frágangi 21 sýslusafna af 22 í lok árs 2009, enda hafði verið gert ráð fyrir 
því að fjárveitingum lyki þá.   Þar sem verkefnið fékk svo áframhaldandi fjárveitingu var ráðist 
í að ljúka síðasta sýsluskjalasafninu ásamt því að koma öðrum óskráðum skjalasöfnum í 
fórum Þjóðskjalasafns inn í verkefnið, enda af nógu að taka.  Ákveðið var að leggja áherslu á 
stór skjalasöfn sem höfðu lengi beðið skráningar og/eða voru talin áhugaverð fyrir almenning 
og fræðimenn að hafa aðgang að.   
 
Starfsmenn verkefnisins á Ísafirði luku við síðasta sýsluskjalasafnið um mitt ár 2010. Sneri 
starfshópurinns sér þá að skráningu skjalasafns Ríkissaksóknara en það safn er u.þ.b. 350 
hillumetrar var sent vestur í desember 2009 og greitt fyrir það verk sérstaklega og utan 
samnings. Fyrir vikið náði safnið ekki að skila umsömdum tímum í verksamningi 2010.    
 
Elstu gögn Ríkisbókhalds sem afhent voru Þjóðskjalasafni 1993 voru send á Húsavík í 
skráningu, en það þurfti að endurskrá safnið að hluta og umpakka. Var það safn um 200 hm 
að umfangi.  Þá var skjalasafn Síldarverksmiðju ríkisins flutt á Húsavík í skráningu og frágang 
en það er um 90 hm að stærð.  Um 50 hm af leiðarbókum Eimskipafélags Íslands fóru svo í 
framhaldinu í skráningu og umpökkun og um 40 hillumetrar af skjölum frá Héraðsdómi 
Reykjavíkur.  Skjalasafn Pósts- og síma var svo síðasta skjalasafnið sem fór í skráningu á 
Húsavík en það var um 300 hm að stærð. 
 
Skráningarstöðin á Sauðárkróki fékk sent skjalasafn O. Johnson & Kaaber sem var á 10 
brettum, u.þ.b. 100 hillumetrar, ásamt því að þar var skráð og pakkað gögnum frá 
Lögreglustjóranum á Keflavíkurflugvelli, um 20 hillumetrar.  Í framhaldi af því voru um 180 
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Þingeyinga á Húsavík 

ásamt starfsmönnum 
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hm af gögnum Slippfélagsins í Reykjavík send í nýskráningu.  Síðasta skráningarverkefnið á 
Sauðárkróki var skjalasafn Karlakórsins Fóstbræðra, um 10 hillumetrar, sem afhent var  
Þjóðskjalasafni í júní 2010.  Náðist að klára skráningu þess fyrir áramót.  

Afrakstur verkefnisins 
Ávinningur verkefnisins er ótvíræður.  Aðgengi almennings og fræðimanna að skjalasöfnum á 
Þjóðskjalasafni mun gjörbreytast í kjölfar þess að svo stór skjalasöfn hafa verið skráð og 
skrárnar gerðar leitarbærar í gagnagrunni á vef safnsins, eins og stefnt er að.  Skráningin 
eykur einnig hagræði og öryggi við afgreiðslu starfsmanna Þjóðskjalasafns á daglegum 
fyrirspurnum almennings, fræðimanna og opinberra stofnana. Ákvörðun um að hefja 
skráningarverkefnið á skjalasöfnum sýslumanna tengist einmitt þessu atriði því mikill fjöldi 
fyrirspurna berst safninu tengt þessum skjölum og afgreiðsla þeirra mála er oft flókin eðlis 
málsins samkvæmt.  

Ávinningur verkefnisins í viðkomandi héraði er einnig mjög mikilvægur enda skapaði 
verkefnið mörg störf. Samstarf milli Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafnanna eykst mjög 
vegna verkefnisins, auk þess sem starfsmenn héraðsskjalasafna þjálfast í umsýslu og 
skráningu stórra skjalasafna. Alls skapaði verkefnið um 26 ársverk sem skiptust á milli 
skráningarstaðanna þriggja eins og tafla 3 sýnir.  
 

Tafla 3. Yfirlit yfir skjalaskráningu á hverri 
starfsstöð 2007-2010 

   

Staður Vinnustundir Ársverk Skráðir 
hillumetrar 

% af öllum 
hillumetrum 

Rauntímar pr. 
hillum. 

Húsavík 19.250 10,9 1.925 63,2 9,8 

Ísafjörður 13.638 7,7 351 11,5 38,9 

Sauðárkrókur 13.304 7,5 768 25,2 17,3 

Alls 47.191 26,1 3.044 100 (mt = 22,0) 

Í töflu 3 eru vinnustundir ekki samkvæmt tímamælingu heldur er um reiknaðar stundir að 
ræða á grundvelli heildarlaunagreiðslna, greiddu tímakaupi og viðmiðunarársverki 1770 
stundir. Raunársverk eru reiknuð á sömu forsendum fyrir allt tímabilið þótt samningar hafi 
ekki verið með öllu sambærilegir. Tölunum ber því að taka með þessum fyrirvara. 

Í áætlunum Þjóðskjalasafns var gengið út frá að skráð og pakkað væri einum hillumetra á 10 
klukkustundum sem byggir á reynslu safnsins á frekar ungum skjalasöfnum undanfarin ár. 
Alþjóðlegar viðmiðanir eru 16 stundir á hillumetra og tekur það betur mið af eldri 
skjalasöfnum. Áætlunin reyndist sem sagt að mestu raunhæf. Alls fóru 26 ársverk í að vinna 
þá 3044 hillumetra sem lokið var við. Í stað 15-16 ársverka sem ætlað var að þyrfti til að 
vinna 2500 hillumetrana fóru í þá u.þ.b. 20 ársverk. Eins og sjá má í töflu 3 var þorri 
skjalasafna unnin á góðum hraða og nærri upphafilegri áætlun en það var á Húsavík. 
 
Skráningarverkefnið hefur í allt skilað 3 hillukílómetrum af frágengnum og skráðum skjölum 
og þrátt fyrir að nokkur vinna sé enn framundan á Þjóðskjalasafni við að fara yfir skráningu 
og gera skrárnar hæfar fyrir netið verður afraksturinn að teljast mikill ávinningur bæði fyrir 
Þjóðskjalasafni og notendur þess. En þessir 3 hillukílómetrar er um 8% af öllum safnkosti 
Þjóðskjalasafns. Sundurliðað yfirlit yfir hin skráðu skjalasöfn, flokkað eftir starfsstöðvum er í 
fylgiskjali 11.  
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Kostnaður og kostnaðargreining skráningarverkefnanna 

Samantekt um kostnað og helstu kostnaðarliði er sett fram í töflu 4 hér að neðan: 

Tafla 4. Sundurliðun kostnaðar við skráningarverkefni 2007-2010    

  2007-2008 2009 2010 2011 Samtals 

Skjalaskráning       

Umbúðir 1       4.062.700 kr.        6.223.880 kr.       1.381.553 kr.         11.668.133 kr.  

Búnaður 1          480.226 kr.                 480.226 kr.  

Hér. Húsavík - vinna 2     11.533.362 kr.      10.184.508 kr.     18.305.771 kr.      2.663.072 kr.        42.686.713 kr.  

  -  flutningar 3          910.254 kr.        1.340.228 kr.       3.454.123 kr.      1.309.359 kr.          7.013.964 kr.  

  -  ferðir 3          392.362 kr.           146.552 kr.             61.180 kr.               600.094 kr.  

Hér. Ísafirði - vinna 2       2.370.000 kr.      20.186.250 kr.       8.816.035 kr.         31.372.285 kr.  

  -  flutningar 3          880.000 kr.           361.071 kr.       2.621.606 kr.         660.000 kr.          4.522.677 kr.  

  -  ferðir 3               6.300 kr.           197.832 kr.             48.960 kr.               253.092 kr.  

Hér. Sauðárkróki - vinna 2       3.958.333 kr.      19.202.955 kr.       7.403.817 kr.         30.565.105 kr.  

  -  flutningar 3          407.802 kr.           429.630 kr.          940.165 kr.         640.207 kr.          2.417.804 kr.  

  -  ferðir 3             82.030 kr.           115.664 kr.             63.400 kr.               261.094 kr.  

Vinna sem fram fór í ÞÍ       

 - verkstjórn - leiðbeiningar 4       1.245.746 kr.        1.108.918 kr.          744.896 kr.           3.099.560 kr.  

 - skráning auka starfsmenn 5        5.151.831 kr.            5.151.831 kr.  

 - forritun auka starfsmenn 5        1.589.662 kr.           1.589.662 kr.  

Umsjón ÞÍ 6       4.200.000 kr.        2.250.000 kr.          750.000 kr.            7.200.000 kr.  

Samtals      30.529.115 kr.      66.899.319 kr.     46.181.168 kr.      5.272.638 kr.      148.882.240 kr.  

       
Manntalsskráning       

Búnaður 1        2.820.375 kr.            2.820.375 kr.  

Hér. Vestmannae. - vinna 2     11.783.262 kr.        9.299.718 kr.       8.335.849 kr.         681.085 kr.        30.099.914 kr.  

  -  flutningar 1               3.993 kr.                5.300 kr.             10.700 kr.              5.400 kr.                25.393 kr.  

  -  annað 1          437.731 kr.             24.095 kr.              461.826 kr.  

Hér. Austurlands - vinna 2       5.631.582 kr.        8.097.241 kr.       7.811.014 kr.      1.471.250 kr.        23.011.087 kr.  

  -  flutningar 1               4.053 kr.           130.470 kr.          146.480 kr.           36.444 kr.              317.447 kr.  

  -  annað 1          290.537 kr.                 290.537 kr.  

Hér. Skagfirðinga - vinna 2       7.346.359 kr.      13.234.149 kr.       9.014.784 kr.      2.257.486 kr.        31.852.778 kr.  

  -  flutningar 1               2.799 kr.             64.320 kr.             90.840 kr.               157.959 kr.  

  -  annað 1          738.784 kr.             40.600 kr.              779.384 kr.  

Hvammstangi 2       2.323.621 kr.        4.963.259 kr.       1.176.932 kr.          8.463.812 kr.  

Aðkeypt tæknivinna 5       1.934.810 kr.           604.725 kr.       2.958.023 kr.      1.325.280 kr.          6.822.838 kr.  

Vinna sem fram fór í ÞÍ       

 - forritun auka starfsmenn 5       1.270.000 kr.        4.761.000 kr.            6.031.000 kr.  

 - forritun starfsmenn ÞÍ 4       4.091.500 kr.        3.225.600 kr.          674.077 kr.           7.991.177 kr.  

 - tækniv/kerfisstj -  ÞÍ 4       2.923.600 kr.           546.400 kr.       1.203.964 kr.           4.673.964 kr.  

 - leiðrétt. - auka starfsm. 5        7.142.706 kr.       1.347.804 kr.         531.476 kr.          9.021.987 kr.  

 - verkstjórn - leiðbeiningar 4       1.296.800 kr.        1.360.800 kr.          931.325 kr.           3.588.925 kr.  

Umsjón ÞÍ 6       2.800.000 kr.        1.500.000 kr.          750.000 kr.            5.050.000 kr.  

Samtals      42.879.431 kr.      57.756.063 kr.     33.274.860 kr.      7.550.048 kr.      141.460.402 kr.  

Samtals alls      73.408.546 kr.   124.655.382 kr.     79.456.028 kr.    12.822.686 kr.      290.342.642 kr.  
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Í töflu 4 er tekin saman kostnaður vegna beggja verkefna öll árin sem þau stóðu yfir, skipt 

eftir árum. Þó er kostnaður í Þjóðskjalasafni árið 2007 til undirbúnings verkefnum ekki talinn 

sér en hann var einungis nokkrir mannmánuðir við skipulagningu og forritun. Taka skal fram 

að kostnaður færður á árið 2011 er að miklu leyti tilkominn vegna vinnu árið 2010 en 

reikningar bárust í einhverjum mæli eftir áramót og eru skráðir á árið 2011. Á nokkrum 

stöðum var þó unnið í upphafi árs 2011. Í töflunni eru kostnaðarliðir flokkaðir og númeraðir 

1-6 til þess að búa til yfirflokka til þess að sjá megindrættina (sjá töflur 5, 6 og 7). 

Samkvæmt upphaflegum áætlunum var gert ráð fyrir að skjalaskráningin fengi 60% 

verkefnisfjárins og manntalsskráningin 40%. Niðurstaðan varð hins vegar sú að til þess að ná 

verklokum í manntalsskráningunni þurfti að auka hlut þess af heildarfénu og niðurstaðan var 

sú að hvort verkefni um sig fékk u.þ.b. helming fjárins. 

Í upphaflegum tillögum sínum að verkefnunum áætlaði Þjóðskjalasafn umsjónarkostað sinn 

5,8% af heildarfjárveitingum (sjá fylgiskjal 1). Niðurstaðan varð sú að taka 5,0% árin 2007-

2009 og 2% fyrir árið 2010. Á tímabilinu 2008-2009 voru vinnustundir við verkstjórn og 

umsjón á starfsstöðvunum tímamæld og greidd eftir reikningum frá umsjónarmönnum. 

Verkstjórnin reyndist misumfangsmikil, mest 14% af umfangi verks. Þessu var breytt í 

samningunum sem gerðir voru í ársbyrjun 2010, fyrir árið 2010, en þá var samið um það við 

verkaðila að umsjón og verkstjórn yrði greidd með 7% álagi á þær umsömdu vinnustundir 

sem starfsstöðvar fengu til ráðstöfunar. 

Samantekt kostnaðar – munur verkefna 
Mikill eðlismunur var á verkefnunum. Skjalaskráningin fólst í flokkun skjala, pökkun, 

merkingu umbúða og skráningu innihalds skjalaeininganna, hinna merktu skjalaumbúða sem 

var lokafurðin. Skráning manntala byggðist að öllu leyti á því að færa upplýsingar af 

prentuðum eða handskrifum skjölum í stafrænan búning og gera þær upplýsingar 

leitarbærar og birtingarhæfar á sérstökum vef. Tækni og forritunarvinna er þar mikill og 

einkennandi þáttur. Vinnan fólst í skipulagningu gagnagrunna, forritun skráningarviðmóts, 

forritun falla sem sækja upplýsingar í gagnagrunna og birta á vef, hönnun og forritun 

birtingarvefs (www.manntal.is). Þá voru einnig margvíslegar gagnaprófanir og gagnaleið-

réttingar unnar af starfsmönnum Þjóðskjalasafns áður en gögn voru birt á netinu. 

Þessi munur sést vel þegar einstakir kostnaðarþættir í töflu 4 eru sameinaðir fyrir hvert 

verkefni (tafla 5 og 6). 

Tafla 5. – Samantekt, skjalaskráning  Merking Kostnaður % 

 Umbúðir og búnaður  1     12.148.359 kr.  8,2 

 Flutnings- og ferðakostnaður  3     15.068.725 kr.  10,1 

 Launakostnaður í héraði  2   104.624.103 kr.  70,3 

 Aðkeypt tæknivinna og starfsmenn  5       6.741.493 kr.  4,5 

 Launakostnaður og umsjón í ÞÍ  4, 6     10.299.560 kr.  6,9 

 Samtals    148.882.240 kr.  100,0 

 

http://www.manntal.is/
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Í skjalaskráningarverkefninu var talsverður kostnaður við umbúðir (nýjar skjalaöskjur) og 

flutninga á skjalasöfnum frá Þjóðskjalasafni til skráningarstaðar og til baka aftur. Hin 

óflokkuðu skjalasöfn voru flutt með flutningabílum á brettum. Þessi kostnaður er hverfandi í 

manntalsskráningarverkefninu enda til þess að gera lítið magn skjala sem flutt var á milli 

Þjóðskjalasafns og skráningarstaða og viðfangsefnið var að skrá innihald skjalanna en ekki 

flokka og umpakka.  

Kostnaður við umbúðir og flutninga var í frumtillögum Þjóðskjalasafns áætlaður 19.6 

milljónir í stærra verkefni en í raun varð og var augljóslega vanáætlað enda forsendur 

verkefnanna enn óljósar í mörgum atriðum og áætlanagerð skammt á veg komin. Eftir hrunið 

2008 tvöfaldaðist umbúðaverð og aksturskostnaður hækkaði verulega. 

Í manntalsskráningarverkefninu var hins vegar mikil vinna og kostnaður við það að búa til 

skráningarumhverfi, gangagrunna, forrita virkni hvers konar og vefbirtingu sem sjá má á 

manntal.is. Ekki var nóg að styðjast einungis við þekkingu og vinnuframlag tveggja 

tölvunarfræðinga Þjóðskjalasafns.  

Talfla 6. – Samantekt, manntalsskráning   Kostnaður  % 

 Umbúðir, búnaður, flutn., annað  1       4.852.921 kr.  3,4 

 Launakostnaður í héraði  2     93.427.591 kr.  66,0 

 Aðkeypt tæknivinna og starfsmenn  5     21.875.825 kr.  15,5 

 Launakostnaður og umsjón í ÞÍ  4, 6     21.304.065 kr.  15,1 

 Samtals    141.460.402 kr.  100,0 

Ráða þurfti fleiri forritara til lengri og skemmri tíma, bæði vegna þess að tölvunarfræðingar 

Þjóðskjalasafns höfðu ekki undan með sín verkefni og því þurfti að ráða fleiri vinnandi 

hendur ef svo má segja og auk þess þurfti að kaupa tiltekna sérþekkingu. Álag var mjög mikið 

á tölvudeild Þjóðskjalasafns en verkið var í unnið út frá þeim forsendum sem fyrir lágu í 

upphafi, að verkið stæði yfir í tvö ár og því gafst minni tími til skipulagsvinnu, þarfagreiningar 

og verklýsinga en æskilegt hefði verið. Slíkt hefði gert kleift að kaupa sérhæfða tæknivinnu af 

aðilum úti á landi.  Þarfagreining og forritunarvinna var unnin jöfnum höndum í teymisvinnu 

allra sem að verkinu komu í Þjóðskjalasafni. 

Með töflu 7 er þessi mynd einfölduð frekar og bæði verkefnin tekin saman (töflur 5 og 6). 

Hér er kostnaður settur í 3 meginflokka: Launa- og verkstjórnarkostnað í héraði (2), umbúðir, 

tæki og flutninga (1,3) og aðkeypt tæknivinna og launa- og umsjónarkostnað í Þjóðskjalasafni 

(4, 5, 6). 

Tafla 7. Samantekt meginflokka kostnaðar  

Meginflokkar kostnaðar  Kr. % 

Launakostnaður í héraði  2   198.051.694 kr.  68 

Búnaður, umbúðir, flutningar og annar kostnaður 1,3     32.070.005 kr.  11 

Tæknivinna, launa- og umsjónarkostnaður í ÞÍ 4,5,6     60.220.943 kr.  21 

Samtals    290.342.642 kr.  100 
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Samkvæmt þessu féll kostnaður þannig að 68% hans voru laun í héraði, 11% var annar beinn 

kostnaður og í þriðja lagi féll 21% kostnaðar til sem launa- og umsjónarkostnaður í 

Þjóðskjalasafni, að mestu unnin innanhús þar af föstum starfsmönnum og lausráðnu fólki.  

Afrakstur verkefna fyrir skráningarfólk 
Hinir atvinnulausu sem ráðnir voru til skráningarstarfa fengu með verkefnunum starf og 

vinnustað og þar með ákjósanlegri stöðu í samfélaginu, a.m.k. tímabundið. En persónulegum 

ávinningi þeirra var gaumur gefin og hann metinn sérstaklega. Skjalasöfn beina í auknum 

mæli sjónum sínum að því hvaða menntunargildi störf í skjalasöfnum eða störf með skjöl 

geta haft fyrir þá sem vinna með skjöl í víðum skilningi. Í þessu skyni vildi Þjóðskjalsafn meta 

viðhorf skráningarfólks með því að senda því matsblað til útfyllingar (sjá fylgiskjal 12). Send 

voru spurningablöð til 26 starfsmanna í manntalsverkefninu og svör bárust frá 16 þeirra (62% 

svarhlutfall). Alls voru send spurningablöð til 14 manns í skjalaskráningarverkefninu og 

bárust 8 svör (57% svarhlutfall). Svörin voru öll nafnlaus og eru birt hér ókyngreind. Svör við 

öllum spurningum eru birt í fylgiskjali 13. 

Í meginatriðum flokka svörin í þrjá flokka: 

A. Að kynnast nýju fólki og koma á vinnustað fær hæstu einkunnir. Samvera með 

samstarfsfólki og að hafa starf og eiga vinnustað er fólki mikilvægast. 

B. Þekking og skilningur skráningarfólks á fortíðinni jókst hjá öllum og því má segja að 

menntunargildi vinnunnar hafi verið mikið. 

C. Almennt má álykta að starfsmenn hafi lært mikið í störfum sínum í verkefnunum, ekki 

síst jókst þekking þeirra á skjalasöfnum og nafngiftum (manna- og staðanöfn) fyrri 

tíðar en einnig þekking í landafræði en óverulega í tölvunotkun. Lakari svörun var 

almennt hjá þeim sem voru í skráningu skjalasafna og má það að nokkru skýra með 

því að spurningarnar náðu ekki eins vel að fanga upplifun þeirra en áttu betur við um 

manntalsskráninguna. 

 

Þegar spurt var hvað fólki þótti best við verkefnin voru svörin mjög mismunandi en þó voru 
þau að mestu í anda svaranna sem greind eru hér að ofan (sjá fylgiskjal 12 og 13). Það var 
ánægja með að kynnast nýju fólki og fá vinnu auk ánægjulegrar reynslu af að kynnast 
fortíðinni í gegnum skjalasöfnin. 

Þegar fólk átti að nefna það versta við verkefnin voru svörin einnig afar misjöfn. Þó má greina 
þar vissar línur, óánægju með vinnuaðstæður, internetsamband og ekki nógu gott samband 
við höfuðstöðvar verkefnisins í Þjóðskjalasafni. Þá nefna menn að slæmt sé að verkefnunum 
sé að ljúka. 

Þátttakendur voru beðnir um að gefa verkefninu sem þeir unnu við heildareinkunn á 
skalanum 1-5 þar sem 5 er hæsta einkunn. Skjalaskráningarverkefnið fékk einkunnina 4,4 en 
manntalsskráningarverkefnið einkunnina 4,6.  
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Niðurstöður þessar gefa ástæðu til að líta svo á að gagnvart starfsmönnum hafi verkefnin 

heppnast vel. 

Nánari upplýsingar um mat starfsmanna verkefnanna er að finna í skýrslunni Heritage 

Learning outcomes in the Nordic and Baltic Area. Rapport fra Islands Nationalarkiv (Juni og 

November 2010).  

Meginniðurstöður 
Það er mat starfsmanna Þjóðskjalasafns að í heildina hafi verkefnin sem hér um ræðir tekist 
vel og í raun verið mjög farsæl. Þrátt fyrir nauman undirbúningstíma reyndist hægt að koma 
upp sex starfsstöðvum og gera samninga um verktöku á nokkrum mánuðum og hefja störf. 
Reynslan sem af þessu fékkst mun nýtast í síðari verkefnum sem vonandi gefast. Setja má 
fram meginniðurstöður í eftirfarandi liðum: 

1. Áætlanir um afköst voru að mestu raunhæfar og markmiðin náðust, og ríflega það 

vegna þess að meira fé var veitt til verkefnanna (50 millj). Þannig varð niðurstaðan sú 

sem stefnt var að í báðum verkefnum. Í manntalsverkefninu tókst að skrá tíu manntöl 

og birta níu þeirra á nýjum vef. Það tíunda verður birt árið 2011. Þetta verkefni var 

leyst með 23 ársverkum, einu umfram áætlun en með meiri öðrum kostnaði. Í 

skjalaskráningarverkefninu tókst að ljúka skráningu og pökkun þeirra 2500 hillumetra 

sem áætlað var að tækju 15-16 ársverk með um 20 ársverkum og jafnframt 500 

hillumetra til viðbótar vegna aukafjárveitinga árið 2010. Samanlagt lauk þessu 

verkefni með 26 ársverkum. Mat á afurðunum er að nokkru eftir. 

2. Verksamningar reyndust í meginatriðum vel og verkaskipting var skýr. Síðari gerð 

verksamninga þar sem ákveðinn vinnustundafjöldi var tilgreindur og umsjón og 

verkstjórn var ákveðið hlutfall reyndust betur m.a. vegna þess að auðveldara var að 

gera áætlanir um kostnað með þeim hætti. 

3. Samstarf Þjóðskjalasafns og starfsstöðvanna var gott þótt ágreiningsatriði hafi komið 

upp sem rekja mátti til verkmælinga, verksamninga og skipulags. Gerð samninga í 

byrjun árs 2010 leysti það en tók þó of langan tíma. 

4. Almenn ánægja var með verkefnin hjá starfsmönnum úti á landsbyggðinni. 

5. Verkefnin hafa eflt héraðsskjalasöfnin að þekkingu og aukið sýnileika þeirra í 

nærsamfélaginu. 

6. Mikið ávannst með verkefnunum. Afraksturinn er bætt aðgengi að safnkosti 

Þjóðskjalasafns, nýjar skjalaskrár opna aðgang að áður lokuðum skjalasöfnum og 

manntalsvefurinn er bylting í aðgengi og leit í íslenskum manntölum. 

7. Það var visst óhagræði af því að hafa verkefni af þessu tagi úti á landi einkum vegna 

flutningskostnaðar og kostnaðar við eftirlit og verkstjórn.  

8. Það er vel samrýmanlegt að styrkja atvinnulíf úti á landsbyggðinni með 

skráningarverkefnum á vegum Þjóðskjalasafns og gera stórátak í miðlun þess 

menningararfs sem í safninu er og bæta aðgang að skjalasöfnum þess. Næg verkefni 

af þessu tagi eru fyrir hendi.  
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Fylgiskjal 1. Tillaga Þjóðskjalasafns að verkefnum á landsbyggðinni 
send ríkisstjórninni 16. júlí 2007. 
 

 
 

Verkefni Þjóðskjalasafns út á land. 

 

Verkefnin: 

1. Grunnskráning og endurskráning á lítt- eða óskráðum skjalasöfnum í Þjóðskjalasafni 

(ekki öryggismálasafn utanríkisráðun.) Um er að ræða 8000 hillumetra skjalasafna. 

2. Stafræn gerð manntala með innslætti eftir frumgerð og afritum. Um er að ræða 15 

manntöl. 

3. Skönnun og skráning þinglýstra skjala (veðmálabækur að miklu leyti í fórum 

sýslumanna).  

 

Verkefni 1 er samtals 50 ársverk. Gæti hafist í haust. 

Verkefni 2 er alls 45,5 ársverk. Gæti hafist í haust. 

Verkefni 3 eru amk. 50 ársverka. Þafnast árs undirbúnings. 

 

Markmið: 

Bæta aðgengi almennings, fræðimanna og opinberra stofnana að mikilvægum réttar- og 

menningarsögulegum heimildum með hjálp upplýsingatækni og alþjóðlegra staðla.  
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Að efla faglega þekkingu og uppbyggingu héraðsskjalasafnanna.  

Með rafrænni gerð manntala yrði til byltingarkenndir möguleikar í rannsóknum á 

mannfjöldasögu, byggðasögu og persónusögu. 

 

Ávinningur: 

Gjörbreytt aðgengi almennings og fræðimanna að skjalasöfnum í Þjóðskjalasafni með aðstoð 

leitarbærs gagnagrunns á vefnum. 

Aukið hagræði og öryggi við afgreiðslu starfsmanna Þjóðskjalasafns á daglegum 

fyrirspurnum almennings, fræðimanna og opinberra stofnana. Þjóðhagslegur ávinningur afar 

mikill. Stuðlar að betri nýtingu húsnæðis og mannafla Þjóðskjalasafns. 

 

Faglegar forsendur: 

Þjóðskjalasafn stýrir og hefur yfirumsjón með skráningarverkefnunum á hverjum stað í 

samstarfi við starfsfólk héraðsskjalasafna sem hefur sérþekkingu á skráningu skjalasafna. 

Verkefnin verði unnin í samræmi við kröfur og leiðbeingar Þjóðskjalasafns um skráningu, 

pökkun og forvörslu, er byggja á alþjóðlegum stöðlum. Vinna þarf með skjalasöfnin 

(skráning, pökkun og frágangur) í öruggum húsakynnum (tryggar læsingar, öryggisbúnaður 

o.fl.). Um er að ræða frumskjöl (einu eintökin) sem eru hluti menningararfsins og má með 

engu móti setja í neina tvísýnu. Sama gildir um innslátt manntala eftir frumritum. Gera þarf 

kröfur um góðan skilning á íslensku máli og lestrarkunnáttu á handrituð skjöl allt að 250 ára 

gömul. 

 

Leiðir: 

Verkefnin yrðu unnin á 4-5 árum (?) í umsjón og eftirliti héraðsskjalasafna sem bæru ábyrgð 

gagnvart Þjóðskjalasafni en það hefði með höndum yfirumsjón verkefnanna. Hin óskráðu 

skjalasöfn yrði send í skömmtum á röðunarstað og að skráningu lokinni er hin frágengnu 

skjalasöfn færð í Þjóðskjalasafn til varðveislu. Skjalaskrár yrðu í kjölfarið settar á netið. Sami 

háttur yrði hafður á við rafræna gerð manntala (innsláttur). Frumgögn yrði send í skömmtum á 

skráningarstað og svo tilbaka að vinnu lokinni. 

 

Verktakar: 

Þrjú héraðsskjalasöfn hafa lýst sig reiðubúin til að taka að sér að raða og skrá skjalasöfnum: 

Héraðsskjalasafnið á Ísfirðafirði, Héraðsskjalasafnið á Sauðárkróki og Héraðsskjalasafnið á 

Húsavík. Þau hafa öll faglegar forsendur til verksins og geta útvegað húsnæði sem greiða þarf 

fyrir.  

 

Þessi söfn auk Héraðsskjalasafnsins í Borgarnesi og á Egilsstöðum gætu unnið við innslátt 

manntala. Gert er ráð fyrir að söfnin ráði til sín nýja starfsmenn til verkefnanna. 

 

Hægt væri að fá aðra verktaka til innsláttar á manntölum sem slegin yrðu inn eftir afritum 

(uþb 8 ársverk) að uppfylltum vissum skilyrðum. 

 

  



 

Skýrsla um verkefni Þjóðskjalasafns til atvinnusköpunar á landsbyggðinni 2007-2010 19 

Verkstjórn: 

Fjármálaumsýsla og verkstjórn verði í höndum Þjóðskjalasafns sem fái sérstakar fjárveitingar 

til verkefnanna. Þjóðskjalasafn annast þjálfun starfmanna og lætur í té innsláttarforrit. 

 

Kostnaður verkefna 1 og 2: 

Launakostnaður (94 ársverk): 426.000.000- 

Umbúðakostnaður: (8.000 hm)     9.600.000- 

Flutningskostnaður:      10.000.000- 

Umsýslukostnaður:     27.500.000- 

 

Samtals:     473.100.000- 
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Fylgiskjal 2. Dæmi um minnisblað og stöðmat í 
manntalsskráningarverkefni Þjóðskjalasafns 2007-2010. 
 

Minnisblað um stafræna gerð manntalsins 1901 á Egilsstöðum 

 

Verkefnið: Þjóðskjalasafn lætur vinna við innslátt manntalsins 1901 í Héraðskjalasafni 

Austfjarða á Egilsstöðum, undir umsjón héraðsskjalavarðar, í samstarfi við sveitarfélögin.  

 

Vinnan felst í: 

1. Að slá manntalsupplýsingar inn í sérhannaðan gagnagrunn, um netið, eftir frumriti 

manntalsins 1901 sem er í fórum Þjóðskjalasafns.  

2. Prófarkarlesa innslegin gögn og leiðrétta. Leiðrétt er eftir útprentuðum próförkum sem 

að loknum prófarkarlestri verða sendar með frumgögnum til Þjóðskjalasafns.  

3. Hin innslegnu gögn verða eign Þjóðskjalasafns. Verktaka er óheimilt að afrita með 

einum eða öðrum hætti umrædd gögn til eigin nota eða afhenda öðrum. 

 

Vinnan hefst um miðjan febrúar 2008. 

 

Umfang og launakostnaður: Um er að ræða sem næst 2 árverk sem ÞÍ greiðir af sérstökum 

fjárveitingum til verkefninsins. Hætti fjárframlög af einhverjum ástæðum fellur verkefnið 

niður. Komi til breytinga á umfangi vinnunnar greinir ÞÍ frá því með 3 mánaða fyrirvara. 

Árslaun sem ÞÍ greiðir til verkefnisins eru með öllum launagjöldum kr. 3.800.000-. Að baki 

hverju ársverki liggur tiltekinn fjöldi vinnustunda (1770 st). Gerð verði greiðsluáætlun. 

 

Starfskraftar: Ráða þarf starfsfólk sem er tölvuvant (atvinnulaust)og er líklegt til að geta 

setið við innslátt og prófarkarlestur daglangt með ágætum árangri. Starfshlutfall skal ekki vera 

minna en 60%. Allur innsláttur er skráður og tímamældur í gagnakerfinu. ÞÍ árangursmælir 

þannig verkið og áskilur sér rétt til að gera kröfur um lágmarksafköst. 

 

Verkstjórn: Aðilar eru sammála um að verkstjórn verði í höndum héraðsskjalavarðar sem fær 

umbun fyrir starf sitt eftir nánara samkomulagi. Yfirumsjón og ráðgjöf er í höndum 

tölvudeildar Þjóðskjalasafns. 

 

Framlag héraðsskjalasafns/sveitarfélaga: Húsnæði, tölvutenging og aðstaða á vettvangi, 

ráðningarmál og launaumsýsla.  

 

Framlag ÞÍ: Auk launagreiðslna greiðir ÞÍ kostnað vegna flutnings á manntölum til og frá 

Egislssöðum. Kostnað vegna kynningar/námskeiðs fyrir starfsmenn greiðir ÞÍ. Kostnaður við 

gerð og viðhald innsláttarhugbúnaðar greiðist af ÞÍ. ÞÍ leggur til 2 tölvur. 

 

Öryggi: Verktaki og starfsmenn hans annast vélrituð manntalsgögn af alúð og tryggja öryggi 

þeirra í traustum geymslum þegar ekki er unnið með þau. 

 

Verktaki og starfsmenn hans gangast undir kröfur um öryggi í umgengni við manntalsgögn og 

gagnakerfi og vinna samkvæmt verklagsreglum sem ÞÍ leggur til. Gerður verður skriflegur 

samningur um verkið. 

 

eg/10. jan. 2008 
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Staða verkefna Þjóðskjalasafns úti á landi 29. september 2008 

 

Fjárveitingar: 

Ríkisstjórnin veitti Þjóðskjalasafni Íslands alls kr. 240 milljónir árin 2007, 2008 og 2009 til 

tveggja verkefna á vegum safnsins úti á landi, sem lið í sértækum aðgerðum vegna 

niðurskurðar þorskkvóta. 

 

Verkefni 1. Rafræn gerð manntala 

Lykiltölur: Um 40% heildarfjár fer í að búa til rafrænar gerðir manntala sem nú eru á pappír í 

Þjóðskjalasafni. Alls verða slegin inn 10 manntöl frá 19. og 20. öld til loka árs 2009 og sett á 

vefinn. Alls um 22 ársverk. 

 

Vinnustöðvar: Unnið er á þremur héraðsskjalasöfnum, í Vestmannaeyjum, á Sauðárkróki og 

á Egilsstöðum. Nýlega var gerður samningur við Forsvar ehf. á Hvammstanga. Þar verður 

slegið inn eitt manntal og er verkið þegar hafið. Áætlun um hvar tiltekin manntöl verða slegin 

inn hefur verið breytt eftir því sem hentað hefur. Það t.d. til einföldunar að hafa sömu manntöl 

til innsláttar á Sauðárkróki og Egilsstöðum. Þannig verða færri manntöl undir í einu og öll 

verkstjórn og önnur umsjón einfaldari. 

 

Tafla 3. Yfirlit yfir staði 

og manntöl 

fjöldi 

árverka 

2008 

fjöldi 

árverka 

2009 manntöl 

áætluð 

ársverk 

alls 

Héraðssk. Vestmannaeyja 3,25 3,25 1870,1890,1860,1920, 1845 7,0 

Héraðssk. Skagafjarðar 2,5 6 1901, 1910, 1855,1850 8,0 

Héraðssk. Austfjarða 1,5 2 1901, 1910, 1855,1850 3,4 

Forsvar ehf á 

Hvammstanga 0,4 0,5 1840 1,1 

Verkstjórn o.fl. 0,7 1,2 

 

2,0 

Alls 8,35 12,95   21,5 

 

Fjöldi starfsmanna við innslátt: Nú eru 15, flestir í hlutastarfi, sem alls gera 9 stöðugildi. 

 

Tími: Unnið hefur verið í 11 mánuði. Innsláttur hófst 7. febrúar 2008. 
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Fylgiskjal 3. Áætlun fyrir grunn- og endurskráningu á skjalasöfnum 
2007-2009 

 
Verkefni 1. Skjalasöfn sýslumanna 
 

 

Undirbúningur: 
 

 

A. Héraðsskjalasöfnin á Húsavík, Ísafirði og Sauðárkróki: 

 

1. Könnun á húsnæði á hverjum stað með tilliti til öryggis og starfsaðstöðu. Þörf er á 

a.m.k. tveimur skráningarstöðvum á hverjum stað, a.m.k. 150 m
2
. 

 

2. Ráða a.m.k. fjóra starfsmenn á hverjum stað; tvo fyrir hverja skráningarstöð. 

 

 

B. Þjóðskjalasafn Íslands: 

 

1. Gerð og samantekt leiðbeiningarita, sjá fylgiskjöl: 

Skref fyrir skref – skráning á skjalasöfnum sýslumanna 

Afhending skjala og gerð geymsluskrár. Sýslumenn 

Ábendingar um frágang á geymsluskrám 

Saga sýslumannsembættisins og verkefni 

Sýslumannaspeki (skjöl og embættisfærslur) 

  Leiðbeiningar um frágang á umbúðum og röðun á bretti fyrir flutninga 

 

2. Aðlögun skráningartölvukerfis að verkefninu. Skráning í miðlægan gagnagrunn á ÞÍ. 

 

3. Umbúðalager. Könnun á öskjum og örkum. Hvað þarf að kaupa? Magn og stærðir. 

 

4. Safna saman og yfirfara þær skjalaafhendingar sem tilheyra þeim sýsluskjalasöfnum er 

falla undir 1. verkþátt. Sjá Tillögu að áætlun 2007-2009. 

 

5. Fundur á Þjóðskjalasafni með héraðsskjalavörðum frá Húsavík, Ísafirði og 

Sauðárkróki. Á fundinum verður héraðsskjalavörðum kynnt: 

Verkefnið og framkvæmd þess 

Allar leiðbeiningar  

Skráningarform í FileMaker 

 

 

6. Þjálfun starfsfólks í samstarfi við héraðsskjalaverði á hverjum stað. Fyrst á Húsavík, 

síðar á Sauðárkróki og að lokum á Ísafirði. 
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Verkáætlun 2007-2009 

Upphaf 
verkefnis Verkstaður Skjalasafn Hillumetrar 

Fjöldi 
ársverka 

2007 Húsavík Bæjarfógetinn á Akranesi 56 0,32 

     

2008 Húsavík Bæjarfógetinn í Reykjavík 344 1,94 

2008 Ísafjörður Bæjarfógetinn á Siglufirði 46 0,26 

2008 Sauðárkrókur Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum 61 0,34 

     

2009 Húsavík Norður-Múlasýsla 28 0,16 

2009 Húsavík Dalasýsla 21 0,12 

2009 Húsavík Ísafjarðarsýsla 106 0,60 

2009 Húsavík Skagafjarðarsýsla 59 0,33 

2009 Húsavík Rangárvallasýsla 54 0,31 

2009 Ísafjörður Borgardómur Reykjavíkur 488 2,76 

2009 Ísafjörður Suður-Múlasýsla 72 0,41 

2009 Ísafjörður Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli 23 0,13 

2009 Ísafjörður Snæfellsnessýsla 96 0,54 

2009 Ísafjörður Strandasýsla 35 0,20 

2009 Ísafjörður Eyjafjarðarsýsla 93 0,53 

2009 Ísafjörður Húnavatnssýsla 72 0,41 

2009 Sauðárkrókur Sakadómur Reykjavíkur 441 2,49 

2009 Sauðárkrókur Gullbringu- og Kjósarsýsla/Hafnarfjörður 305 1,72 

2009 Sauðárkrókur Borgarfjarðar- og Mýrasýsla 31 0,18 

2009 Sauðárkrókur Barðarstrandarsýsla 22 0,12 

2009 Sauðárkrókur Þingeyjarsýsla 68 0,38 

2009 Húsavík Árnessýsla 36 0,20 

 Samtals  2.557 14,45 

     

  Ársverk 1770 klst.   

  10 klst. pr. hillumetri   

 

 

 

Nóvember 2007 

Aðstaða fyrir skráningarverkefni skipulögð á Héraðsskjalasafni Þingeyinga, Húsavík. Tveir 

starfsmenn hófu verkefnið. Áætlað að tvær aðrir starfsmenn hefji störf strax eftir áramótin. 

 

Desember 2007 

Verkefni hafið á Húsavík við skráningu skjalasafns Bæjarfógetans á Akranesi. Staðfest að 

fjórir starfsmenn vinni við verkefnið á Húsavík eftir áramótin. 

 

Hafist handa við að undirbúa húsnæði á Ísafirði og á Sauðárkróki. 

 

Febrúar 2008 

Skráningu á skjalasafni Bæjarfógetans á Akranesi lokið á Húsavík. Hafist handa við 

skjalasafn Bæjarfógetans í Reykjavík. Áformað að það taki um hálft ár. 

 

Hafið fyrsta verkefninu á Sauðárkróki, skjalasafn Bæjarfógetans í Vestmannaeyjum. Áformað 

að því ljúki í maí. 
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Mars 2008 

Hafið fyrsta verkefni á Ísafirði, skjalasafn Bæjarfógetans á Siglufirði. Áformað að ljúka 

verkefni í maí. 

 

Maí 2008 

Skráning á skjalasöfnum Sakadóms Reykjavíkur og Borgardóms hafin á Sauðárkróki og á 

Ísafirði. Áformað að þeim ljúki í byrjun árs 2009. 

 

Febrúar 2009. 

Önnur smærri sýsluskjalasöfn skráð. Í hvaða röð ræðst að tilmælum forvörsludeildar. 

 

Júlí 2009 

Öllum skráningarverkefnum lokið. 

 

Nóvember 2009. 

Skjalaskrár yfir skjalasöfn sýslumanna aðgengilegar á heimasíðu Þjóðskjalasafns. 

 

 

Framkvæmd og eftirlit: 
 

1. Fyrsti verkþáttur hafinn í áföngum. Fyrst á Húsavík, þar sem undirbúningur er 

lengst kominn, síðan á Sauðárkróki og að lokum á Ísafirði. 

 

Á hverjum stað verða ráðnir fjórir starfsmenn, auk umsjónarmanns 

(héraðsskjalavarðar), til að sinna skráningarverkefnum. 

 

Byrjað á litlum og tiltölulega auðveldum skráningarverkefnum; (verkþáttur 1) 

á meðan starfsmenn eru að læra að pakka og skrá.  

 

Allir fjórir starfsmennirnir á hverjum stað vinna saman að 1. verkþættinum til 

að samræma vinnubrögð. 

 

2. Eftirlit Þjóðskjalasafns með verkefnum 

 

Mjög náið eftirlit með framkvæmd fyrsta verkefni á hverjum stað. Dagleg 

samskipti við umsjónarmenn og vikuleg athugun á skráningu (sími og 

tölvupóstur). 

 

Hver staður heimsóttur einu sinni í mánuði vegna skráningar á fyrstu 

verkefnum. 

Úttekt á verki og afhending skjala til þjóðskjalasafns í samræmi við 

leiðbeiningar, sjá Skref fyrir skref leiðbeiningar. 

 

Endurmat. Stóðst tímaáætlun? Uppfyllir verkið skráningarkröfur? Var unnið í 

samræmi við settar vinnuleiðbeiningar? 
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Fylgiskjal 4. Verklýsing við skráningu á skjalasöfnum 2007-2010 
 

Skref fyrir skref 
Skráning á skjalasöfnum sýslumanna 

 

1. Greina skjöl í yfirskjalaflokka skv. yfirliti í Afhending skjala og gerð geymsluskrár. 

Sýslumenn, bls. 4. 

2.  Skoða hvern yfirskjalaflokk fyrir sig og kanna hvort ástæða sé til að brjóta niður í 

undirskjalaflokka. Sjá yfirlit yfir mögulega undirskjalaflokka bls. 16-18. 

3.  Aðgreina þau skjöl sem e.t.v. verður heimilt að grisja, s.s. K og L skjalaflokka. 

4.  Skrá hvern skjalaflokk á bókunareyðublað (sjá eyðublað bls. 27 þannig að fram komi: 

Skjalaflokksauðkenni  (T.d. A (fyrir bréfadagbækur)) 

Kassanúmer   (Hlaupandi tala frá 1, innan hvers skjalaflokks) 

Arkarnúmer   (Hlaupandi tala frá 1, innan hvers kassa) 

Tímabil    (T.d. 1970-1970) 

Efnisinnihald   (Sjá Ábendingar um frágang á geymsluskrám)  

Heiti á skjalaflokki  (T.d. FA-Sakadómsbækur) 

Heiti á yfirskjalaflokki  (T.d. F-Opinber mál) 

 

ATH. Tilvísun í eldra skráningarnúmer. Skrá eldra skráningarnúmer í athugasemdir, þar sem 

það á við. 

 

ATH. Skrá í athugasemdir ef skjöl þarfnast viðgerðar, þar sem það á við. T.d. ,,þarfnast 

viðgerðar“. 

5. Pakka skjölum í viðeigandi umbúðir sem standast kröfur Þjóðskjalasafns og merkja með 

skráningarnúmeri. (Sjá lista yfir umbúðir bls. 30) 

6.  Útbúa rafræna geymsluskrá í FileMaker. 

7.  Prófarkalesa geymsluskrá og bera saman við innihald í öskjum. Gera stikkprufu. 

8.  Fylla út eyðublöð um stofnun og skjalaflokka. Sjá eyðublöð bls. 28-29. 

9.  Hafa samband við Þjóðskjalasafn og óska eftir úttekt á frágangi skjalasafnsins. 

10. Taka ákvörðun með starfsmanni Þjóðskjalasafns hvernig staðið skuli að grisjun. Taka frá 

sýnishorn.  

11. Skrá í geymsluskrá varðveitt sýnishorn grisjaðra skjala. (Sjá lið 4). 

12.  Skrá á eyðublað Um skjalaflokka upplýsingar varðandi þau skjöl sem hafa verið grisjuð. 

11. Eftir úttekt Þjóðskjalasafns, prenta út límmiða og líma á framhlið á öskjum, sjá bls.12. 

12.  Senda Þjóðskjalasafni geymsluskrá og eyðublöð um stofnun og skjalaflokka í rafrænu 

formi. 

13.  Raða skjalasafni á bretti skv. leiðbeiningum Þjóðskjalasafns. Sjá leiðbeiningar*** 

14.  Ákveða í samráði við starfsmennÞjóðskjalasafns hvenær skjalasafnið skuli afhent aftur á 

safnið. 
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Fylgiskjal 5.  Forsíða leiðbeiningarits Þjóðskalasafns sem notað var í 
skjalaskráningarverkefninu 2007-2010 (sjá vef Þjóðskjalasafns). 
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Fylgiskjal 6. Sýnishorn verksamnings. 
 

 
  



 

Skýrsla um verkefni Þjóðskjalasafns til atvinnusköpunar á landsbyggðinni 2007-2010 28 
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Fylgiskjal 7. Námskeið fyrir starfsfólk í manntalsskráningu. 
 

Námskeið fyrir starfsmenn í Héraðsskjalasafni Vestmannaeyja sem vinna við verkefni 

Þjóðskjalasafns. 

 

Markmiðið er kynna hlutverk Þjóðskjalasafns og eðli og mikilvægi skjala sem það varðveitir. 

Jafnframt því að kynna verkefnið, manntalsgagnagrunn og kenna verklag. Mikilvægt að allir 

sem koma til með að vinna við verkefnið taki þátt í þessu námskeiði. 

 

5. febrúar 

Kl. 11 Kynning á verkefninu. Hugmyndin; markmiðið, aðferðin og árangurinn. 

Kl. 11.15 Kynning á Þjóðskjalasafni, húsakynni skoðuð. 

 Matur 

Kl. 13 Manntöl á Íslandi. Saga manntala hér rakin með skýrskotun til Evrópu. 

Margmiðlunarkynning á manntalinu 1703 sýnd. 

Kl. 14 Sýning á frumskjölum manntala. 

Kl. 14.40 Manntalsgagnagrunnar á netinu, í Noregi, Danmörku og Íslandi. 

Kl. 15.30 Kaffi 

Kl. 16 Kynning á nýjum manntalsgrunni Þjóðskjalasafns. Virkni hans og 

notendaviðmót. Starfsmenn í verkefnisins skrá sig sem notendur. 

Kl. 17 Lok dags. Gestir frá Vestmannaeyjum fara á hótel. 

Kl. 19 Sameiginlegur kvöldverður 

 

6. febrúar 

Kl. 9 Kennsla á innslátt í manntalsgrunn Þjóðskjalasafns. Innsláttarhamur - 

innsláttarleiðbeiningar. 

 Kaffihlé 

Kl. 10.20 Hvernig höfum við samskipti okkar á milli, kennt á MSN. 

Kl. 11 Innsláttur hefst. 

 Matur 

Kl. 13 Innsláttur hefst á ný. 

Kl. 14.45 Kennsla á myndbúnað (til samskipta við ÞÍ) 

Kl. 15.30 Kaffi 

Kl. 16.45 Brottför til Vestmannaeyja. Starfsmenn (2) Þjóðskjalasafns fara með. 

 Tölvubúnaður settur upp í Héraðsskjalasafninu. 

 

7. febrúar 

Kl. 9 Innsláttur hefst í Héraðsskjalasafninu. Starfsmenn ÞÍ aðstoða og svara 

spurningum. 

Kl. 14 Farið yfir samkiptaferli um tölvur. 

 

Kl. 17.45 Starfsmenn ÞÍ fara heim.  
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Fylgiskjal 8. Skýringar við töflu 3. 

 
Skjalaskráning 
Búnaður (1)  er fyrst og fremst tölvur og skjáir sendar á starfsstöðvar. 
Umbúðir (1) skjalaöskjur. 
Flutningar (3)  eru fyrst og fremst flutningar á brettum með skjölum milli ÞÍ 

og vinnustöðva.  
Ferðir (3) ferðir starfsmanna ÞÍ til eftirlits og verkstjórnar. 
Héraðskjalasafn – laun (2) eru greiðslur fyrir laun starfsmanna og verkstjórn 

héraðsskjalavarða. 
Verkstjórn- leiðbeiningar (4) verkstjórn og leiðbeiningar starfsmanna ÞÍ í verkefninu 
Skráning aukastarfmenn (5) viðbótarstarfsfólk var ráðið til starfa í Þjóðskjalasafni til þess 

að vinna upp í fjárveitingar sem eftir stóðu árið 2009. 
Forritun aukastarfsmenn (5) til þess að gera hinar nýju skjalaskrár aðgengilegar á vefnum 

þurfti að ráðast í endurbætur á skjalaskrárgrunni ÞÍ. 
Umsjón Þjóðskjalasafns (6) árin 2008 og 2009 reiknaði Þjóðskjalasafn sér 5% af 

fjárveitingum í umsjón með verkinu. Þar er gert ráð fyrir allri 
yfirstjórn þjóðskjalavarðar og sviðsstjóra, fjármálaumsýslu, 
skráningu, skýrslugerð, samskipti við ráðuneyti, 
samningagerð við héraðsskjalasöfn, forvarsla skjala áður en 
til sendinga kom, skipulagning og umsjón með 
skjalasendingum landveg eða loftveg. Árið 2010 reiknaði 
Þjóðskjalasafn sér 2% af fjárveitingum til þessara þátta enda 
umfangsminni þá. 

 
Manntalsskráning 
Búnaður (1)  er 20% í kostnaði við kaup á skanna sem nauðsynlegur var til 

þess að kanna frumrit manntala til þess að setja á 
manntalsvefinn (að mestu ólokið) og til þess að skanna 
sóknarmannatöl sem notuð voru sem varaverkefni undir lok 
manntalsskráningar. 

Flutningar (1) og Annað (1) eru búnaðarkaup, skráð á hvert safn tölvur og statíf fyrir 
manntalsbækur, flutningar á manntölum milli staða, ferðir 
starfsmanna á milli staða, veitingar. 

Héraðskjalasafn – laun (2) eru greiðslur fyrir laun starfsmanna og verkstjórn 
héraðsskjalavarða. 

Verkstjórn- leiðbeiningar (4) verkstjórn og leiðbeiningar starfsmanna ÞÍ í verkefninu 
Skráning aukastarfmenn (5) viðbótarstarfsfólk var ráðið til starfa í Þjóðskjalasafni til þess 

að vinna að skráningu upp í fjárveitingar sem eftir stóðu árið 
2009. Samtímis og síðar var unnin talsverð leiðréttingavinna 
á grundvelli vélrænna prófana á gagnasafninu til þess að 
gera það birtingarhæft á vefnum. 

Forritun aukastarfsmenn (5) til þess að gera hinar nýju skjalaskrár aðgengilegar þurfti að 
ráðast í lagfæringar á rafrænum skjalaskrám ÞÍ. 

Umsjón Þjóðskjalasafns (6) sjá skýringar við skjalaskráningarverkefni að ofan. 
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Fylgiskjal 9. Staða einstakra verkþátta í manntalsskráningu undir lok árs. 

 Verkþáttum lokið 1. des. 2008. Hlutfall af 100  

Manntal Ganga-
grunnsgerð 

Innsláttur Prófarkarlestur Birting 

 % % %  

1840 100 56 50  

1845 100 48 40  

1850 100 85 62  

1855 100 100 94  

1860 100 99 97  

1870 100 100 100 Á vefnum 

1890 20 0 0  

1901 98 2 0  

1910 50 0 0  

1920 30 0 0  

 
 Verkþáttum lokið 5. des. 2009. Hlutfall af 100  

Manntal Ganga-
grunnsgerð 

Innsláttur Prófarkarlestur Birting 

 % % %  

1840 100 100 100 Á vefnum 

1845 100 100 100 Á vefnum 

1850 100 100 100 Á vefnum 

1855 100 100 99 Á vefnum 

1860 100 100 100 Á vefnum 

1870 100 100 100 Á vefnum 

1890 100 100 100 Á vefnum 

1901 100 55 55 Á vefnum 

1910 98 70 5 Á vefnum 

1920 98 30 5  

 
 Verkþáttum lokið 30. des. 2010. Hlutfall af 100  

Manntal Ganga-
grunnsgerð 

Innsláttur Prófarkarlestur Birting 

 % % %  

1840 100 100 100 Á vefnum 

1845 100 100 100 Á vefnum 

1850 100 100 100 Á vefnum 

1855 100 100 99 Á vefnum 

1860 100 100 100 Á vefnum 

1870 100 100 100 Á vefnum 

1890 100 100 100 Á vefnum 

1901 100 100 100 Á vefnum 

1910 100 100 100 Á vefnum 

1920 100 100 98  
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Fylgiskjal 10. Fjöldi skráðra einstaklinga í manntalsskráningarverkefni 
Þjóðskjalasafns 2008, 2009 og 2010. 
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Fylgiskjal 11. Yfirlit yfir skráð skjalasöfn á landsbyggðinni 2007-2010. 
 

Yfirlit yfir skráð skjalasöfn á landsbyggðinni 2008-2010  

    

Skjalasafn Hillumetrar Fjöldi ársverka Skráningarstaður 

Sýsluskjalasöfn       

Bæjarfógetinn á Akranesi 56 0,77 Húsavík 

Bæjarfógetinn í Reykjavik 344 1,79 Húsavík 

Sakadómur Rvk 441 2,24 Húsavík 

S-Múlasýsla 72 0,48 Húsavík 

Barðastrandasysla 22 0,16 Húsavík 

Eyjafjarðasýsla 93 0,66 Húsavík 

N-Múlasýsla 28 0,21 Húsavík 

Skagafjarðarsýsla 30 0,27 Húsavík 

Rangárvallasýsla 44 0,27 Húsavík 

Borgarfjarðar- og Mýrarsýsla 31 0,27 Húsavík 

Árnessýsla 36 0,27 Húsavík 

Skaftafellssýsla 28 0,27 Húsavík 

Bæjarfógetinn á Siglufirði 46 0,73 Ísafjörður 

Gullbringu- og Kjósarsýsla 305 5,94 Ísafjörður 

Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum 61 1,37 Sauðárkrókur 

Ísafjarðarsýsla 106 1,10 Sauðárkrókur 

Snæfellsnessýsla 96 1,10 Sauðárkrókur 

Húnavatnssýsla 72 0,71 Sauðárkrókur 

Þingeyjarsýsla 68 0,71 Sauðárkrókur 

Dalasýsla 21 0,21 Sauðárkrókur 

Lögreglan á Keflavíkurflugvelli 23 0,27 Sauðárkrókur 

Strandasýsla 35 0,41 Sauðárkrókur 

Samtals 2058 20,2   

Ýmis skjalasöfn       

Ríkisbókhald 200 1,10 Húsavík 

Eimskipafélag Íslands 50 0,27 Húsavík 

Héraðsdómur Reykjavíkur 40 0,27 Húsavík 

Póstur og sími 320 1,92 Húsavík 

Síldarverksmiðjur ríkisins 90 0,55 Húsavík 

Slippfélagið 180 1,10 Sauðárkrókur 

Karlakórinn Fóstbræður 6,3 0,18 Sauðárkrókur 

O. Johnson & Kaaber 100 0,73 Sauðárkrókur 

Samtals 986,3 6,13   

        

Heildarsamtala 3044,3 26,4   
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Fylgiskjal 12. Mat á viðhorfum skráningarfólks á þátttöku í verkefnum 
Þjóðskjalasafns á landsbyggðinni 2007-2010. 
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Fylgiskjal 13. Mat starfsmanna skráningarverkefna á verkefnum ÞÍ á 
landsbyggðinni 2007-2010. 

Manntalsskráningarverkefnið. Fjöldi svara hverrar einkunnar.   
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