
Þjóðskjalasafn Íslands 27. júní 2013 1 | 4 

Elsta manntal tekið á Íslandi 
er komið á skrá UNESCO yfir Minni heimsins 

 
Á síðasta ári lagði Þjóðskjalasafn Íslands inn umsókn hjá UNESCO þess efnis 
að fyrsta manntal tekið á Íslandi, árið 1703, yrði skráð á lista Sameinuðu þjóð-
anna yfir Minni heimsins, lista yfir skráðar menningarminjar með heimsþýð-
ingu. Á þann lista komast einungis skráðar menningarminjar, svo sem skjöl, 
sem hafa þýðingu fyrir allt mannkyn. Á umsóknina hefur verið fallist. Það eru 
stórkostleg tíðindi og kærkomin viðurkenning á sérstöðu og mikilvægi þessarar 
einstöku heimildar á heimsvísu. 
 
Þetta er fagnaðarefni fyrir alla þjóðina. Þetta er enn ein viðurkenning þess að 
Íslendingar eiga afar mikilvægar og merkilegar heimildir um samfélag sitt, 
heimildir sem finnast ekki hjá öðrum þjóðum. Það þýðir ekki að við séum 
merkilegri en aðrir en það gerir okkur kleift að rannsaka sumt í sögu okkar og 
samfélagi með meiri nákvæmni enn aðrir geta gert og um leið varpað ljósi á 
sögu stærri heildar, með öðrum orðum lagt heimsmenningunni eitthvað til. 
 
Sérstaða manntalsins 1703 er að það er elsta manntal í heiminum sem varðveist 
hefur og nær til allra íbúa í heilu landi þar sem getið er nafns, aldurs, heimilis-
fangs flestra og þjóðfélags- eða atvinnustöðu allra þegnanna. Þessar upplýsingar 
gera það kleift að greina samfélagsgerð og fjölskyldugerð hér á landi á traustari 
grunni og af meiri nákvæmni en annars staðar er hægt.   
 
Manntalið 1703 geymir upplýsingar um tímatal sem nú er horfið, s.s. að aldur 
einstaklinga var tengdur jólunum en á nokkrum stöðum í manntalinu er nefnt að 
barn hafi ekki lifað Jólanótt. 
 
Þá er manntalið varðveitt í heild sinni og eykur það gildi þess.  Þá var skipu-
lagning þess og framkvæmd mikið afrek. 
 
Manntalið 1703 geymir upplýsingar um bændasamfélag í Norður-Evrópu sem 
nú er horfið. Enginn önnur þjóð í heiminum á jafnnákvæmar lýðfræðiupplýs-
ingar um alla íbúa og hægt er að finna í manntalinu 1703. Manntalið veitir 
upplýsingar um störf Íslendinga. Þannig voru 670 hreppsstjórar, 245 prestar, 
108 handverksmenn, 76 skóladrengir, 7 böðlar og 6 fálkaveiðimenn árið 1703.  
 
Í manntalinu eru 725 nöfn á einstaklingum, 387 karlmannsnöfn og 338 kven-
mannsnöfn. Algengasta kvenmannsnafnið var Guðrún (20%) og algengasta 
karlmannsnafnið var Jón (25%). 
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Fjölbreytni hinna varðveittu skýrslna er áhugaverður. Manntalsskýrslurnar eru 
að ýmsum stærðum og með mörgum rithöndum.  
 
Alls 503 nafngreindir hreppstjórar komu að skráningu Íslendinga á manntals-
tökutímanum og rituðu nöfn sín undir manntalslistana. Á þessum tíma voru 163 
hreppar á öllu landinu og venjulega voru 3-5 hreppstjórar í hverjum hreppi. 
Manntalið er skráð á alls 917 blöð og er rúmlega 1700 ritaðar síður.  
 
Aðdragandi manntalsins 1703 
Ákvörðun um töku manntalsins er talin sprottin af slæmu ástandi á Íslandi á 17. 
öld, einkum miklum harðindum í lok aldarinnar sem leiddi af sér afar bága 
stöðu landsmanna. Vegna þessa voru þeir Árni Magnússon prófessor og Páll 
Vídalín varalögmaður valdir til þess að rannsaka hag landsins og gera tillögur 
til úrbóta. Aðalstarf þeirra varð samning jarðabókar sem stóð yfir í 12 ár (1702-
14). Í erindisbréf konungs til Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 22. maí 
1702, 8. grein er kveðið á um töku manntalsins.1 Auk manntalsins áttu þeir að 
taka kvikfjártal og er það einnig varðveitt og taka saman jarðabók. 
 
Í október 1702 sendu Árni og Páll samhljóða fyrirmæli um töku manntalsins til 
allra sýslumanna.  

 
Sýslumenn létu fyrirmæli nefndarmanna ganga áfram til hreppstjóra sem sáu um 
töku manntalsins. Rétt er að vekja athygli á því að það voru hreppstjórar sem 
tóku manntalið en ekki prestar eins og mælt var fyrir um í bréfi konungs. 
Skýringin liggur vafalaust í því að Árni og Páll kusu að nota hina veraldlegu 
stjórnsýslu með því að fela sýslumönnum málið á Alþingi. Næsta stjórnsýslu-
eining fyrir neðan sýslurnar voru hrepparnir. Ljóst er að manntalið þótti sérstakt 
og vakti athygli alþýðu en veturinn 1702-1703 var nefndur manntalsvetur. 
Manntalið er varðveitt úr öllum hreppum en ekki alltaf frá fyrstu hendi. Sums 
staðar er það aðeins varðveitt í afskrift sýslumanns. 
 
Manntalinu var skilað til Árna Magnússonar og Páls Vídalíns á Alþingi í júní 
1703 og síðan sent til Kaupmannahafnar. Manntalsskýrslurnar voru fluttar til 
Íslands árið 1921 og hafa síðan verið varðveittar í Þjóðskjalasafni. 
 
Manntalið var gefið út af Hagstofu Íslands á árunum1924-1947. 

                                       
1 Lovsamling for Island I, Kjöbenhavn 1853, bls. 584-92. 
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Skráning manntalsins 1703 á lista UNESCO 
 
Skráning manntalsins 1703 á lista UNESCO – Minni heimsins hefur á sér 
langan aðdraganda. Hann hófst árið 2002. Ítarleg rannsókn á frumskjölunum og 
skráning á skjallegum einkennum var meðal þess sem þurfti að gera.  
 
Að hafa ritheimild á lista Sameinuðu þjóðanna um menningarverðmæti heims 
færir okkur nýjar skyldur. Fyrst og fremst þær að varðveita umrædda heimild 
með öruggum hætti og veita öllum aðgang að henni. Það verður best gert með 
því að birta stafræn afrit af manntalinu á vefnum. Það verður gert síðar á þessu 
ári. 
 

 
Skipulag og framkvæmd manntalsins 1703 
Manntalið skiptist eftir sýslum, eftir hreppum innan hverrar sýslu og svo eftir 
bæjum, þ.e. býlum bænda, innan hvers hrepps.  
 
Manntal hvers hrepps hefst á því að nafn hrepps er skráð. Því næst er hver bær 
(og hjábýli) nefndur og undir nafni hans eru rituð nöfn alls heimilisfólks. Fyrst 
er bóndi nefndur, síðan húsfreyja og þeirra börn. Því næst aðrir fullorðnir ásamt 
börnum. Sveitarómagar eru síðast taldir. Allir er skráðir með nafni, aldri og 
stöðu. Oft er lýsing á einstaklingum, svo sem líkamlegu og andlegu atgervi 
þeirra. Þeir sem tilfallandi voru til staðar á bæ vegna heimsóknar eða tímabund-
innar vinnu skyldu ekki skrást í þeim hreppi heldur þar sem þeir áttu heima. Í 
lok manntalslista hvers hrepps eru svo skráðir ómagar hreppsins þar sem þeir 
dvöldu á langaföstu 1703. Loks skyldi gera sérstakt registur yfir alla utan-
sveitarhúsgangsmenn og þeir taldir þar sem þeir gistu nóttina fyrir páska 1703. 
Manntalið var ekki alls staðar tekið á sama tíma og orsakar það allmargar tví- 
eða fleirtalningar, einkum á ómögum og utansveitarfólki. 
 
Manntalið fór fram frá desember 1702 til júní 1703, en á flestum stöðum í mars-
apríl. Sums staðar virðist sem hreppstjórarnir hafi farið um hreppinn og skrifað 
fólkið á hverjum bæ, en annarsstaðar hafa þeir stefnt bændum til sín og skráð 
heimilisfólk eftir frásögn þeirra. 

 
 

Útgáfa manntalsins 1703 og talning fólks 
Hagstofa Íslands gaf manntalið 1703 út á árunum 1924-1947. Þorsteinn Þor-
steinsson hagstofustjóri hafði veg og vanda af þeirri vinnu. Þá var gerð skrá yfir 
þá sem fundust á fleiri en einum stað í manntalinu. Eru það um 500 manns. 
Rúmlega þriðjungur þeirra eru sveitarómagar í tveim hreppum (Kleifarhreppi í 
Skaftafellssýslu og Stokkseyrarhreppi) sem taldir eru bæði á bæjunum þar sem 
þeir dvöldu og auk þess í sérstakri skrá aftan við hreppinn. Hinir eru sveitar-
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ómagar sem höfðu framfæri í fleirum en einum hreppi, nokkrir skólapiltar sem 
bæði voru taldir í Skálholti og heima hjá foreldrum sínum og utansveitar-
húsgangsmenn. Þá átti að telja þar sem þeir gistu páskanóttina, en af 460 hús-
gangsmönnum eru 70 einnig taldir í sinni framfærslusveit.  
 
Að frádregnum þessum tví- og fleirtalningum reyndist mannfjöldinn á Íslandi 
árið 1703 vera 50. 358 manns. Þar af karlar 22.867 og konur 27.491. Eftir lands-
hlutum er skiptingin þessi: Sunnlendingafjórðungur 15.564, Vestfirðingafjórð-
ungur 17.831, Norðlendingafjórðungur 11.777 og Austfirðingafjórðungur 5.186. 
 
Árið 1964 fannst í Þjóðskjalasafni miði með níu nafngreindum einstaklingum úr 
Trékyllisvík árið 1703 og tveimur ónafngreindum börnum. Þessi miði fannst í 
kvikfjártali frá sama ári en enginn vafi er á því að hann tilheyrir manntalinu 
1703. Niðurlag textans á miðanum er svohljóðandi: 

Þessir fyrir ofan skrifaðir menn voru hér í sveit, Trékyllisvík, 
laugardaginn fyrir páska. Til merkis undirskrifuð nöfn. Jón 
Magnússon e.h., Jörundur Björnsson e.h., Jón Einarsson með e.h. 

 
Þetta hækkar opinberan fólksfjöldi landsmanna árið 1703 um að því er virðist 8 
manns. En ljóst er að móðir með ónafngreindum börnum er tvítalin. Hin opin-
bera tala Íslendinga á því að vera 50.366 í stað 50.358. 
 
 
 
Eiríkur G. Guðmundsson 
þjóðskjalavörður 
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