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„Ég svara fyrir mínar sakir sjálf“
Þannig svaraði Þuríður Högnadóttir 27 ára 
vinnukona, úr Dalasýslu, og afþakkaði þar 
með talsmann þegar hún mætti fyrir rétt 
árið �790 til að svara fyrir þriðju barneign 
sína utan hjónabands. Um persónulega hagi 
Þuríðar vitum við nokkru meira en um hagi 
flestra annarra alþýðukvenna á 18. öld veg
na þess að hún komst í kast við lögin fyrir 
barneignir utan hjónabands. Auk réttvísinnar 
skráði kirkjan lífshlaup þegnanna, fæðingu, 
skírn o.s.frv. Þaðan er komin síðasta opinbera 
færslan um Þuríði. Það síðasta sem finnst 
skráð um þessa lítt þekktu konu er lát og 
greftrun Þuríðar húsfreyju á Kornhólaskanzi 
í Vestmannaeyjum sem lést 34 ára gömul í 
september 1801.

 Um Þuríði er fjallað á norræna skjaladegin
um sem er í dag, í Þjóðskjalasafni að Lauga
vegi �62. Röð fyrirlestra hefst þar kl. ��:00 
með því ættfræðigrunnurinn Íslendingabók 
er kynntur. Þá verður fjallað um Franz Illuga
son vefara sem starfaði í Innréttingunum í 
Aðalstræti í Reykjavík. Kynntur verður hinn 
þekkti snærisþjófur og meintur morðingi, 
Jón Hreggviðsson. Þá eru fyrirlestrar um per
sónuheimildir í Borgarskjalasafni og varð
veislu skjala kvenna. Skjaladagurinn er að 
þessu sinni helgaður skjölum sem varpa ljósi 
á sögu einstaklinga. Á slóðinni skjaladagur.is 
er dagskrá skjalasafnanna.

Hér sést hluti blaðsíðu úr Húsvitjunarbók (sóknarmannatali) Reykjvíkur frá 1770. Franz Illugason, 
37 ára, býr ásamt 47 ára konu sinni og einu barni í hjáleigunni Þýsku húsum á Seltjarnarnesi. Hjá 
þeim er vinnukona og barn hennar.  Kirknaskjöl BC2. Rvk. 1769-1771. Mynd: Þjóðskjalasafn.
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Höfundar eru starfsmenn Þjóðskjalasafns Íslands

Íslendingar eru ríkir af manntölum
Meðal merkustu mannfræðiheimilda eru 
manntöl. Íslendingar svo lánsamir að eiga 
fleiri manntöl en margar aðrar þjóðir. Fyrsta 
manntal á Íslandi fór fram árið �703 undir 
umsjón Árna Magnússonar og Páls Vídalín. 
Það er fyrsta varðveitta manntal í heiminum 
sem nær til allra íbúa í heilu landi þar sem 
getið er nafns, aldurs og stöðu eða atvinnu 
allra íbúanna.
 Næsta heildarmanntal fór fram hér á 
landi �762 en það var ekki eins ítarlegt og 
manntalið 1703. Yfirleitt eru húsbændur 
tilgreindir og annað heimilsfólk flokkað og 
talið. Í sumum sóknum eru þó allir íbúar 
tilgreindir með nafni. Heildarmanntal fyrir 
danska ríkið var tekið 1801. Manntöl eru svo 
reglulega gerð á 5 eða 10 ára fresti frá 1835 
til �960. Síðast var tekið manntal hér á landi 
1981. 
 Manntölin 1703 og 1835 eru á rafrænu 
formi í manntalsgrunni Þjóðskjalasafns Ís
lands á heimasíðu safnsins, www.skjalasafn.is.

Kirkjan skráði lífshlaupið
Prestum var falið að færa sóknarmannatöl 
frá miðri 18. öld. Þeir skyldu fara um sína 
sókn eða sóknir árlega og færa til bókar alla 
heimilismenn, taka fram um stöðu þeirra á 
heimili og fjölskyldutengsl, aldur, hvort þeir 
hefðu gengið til altaris, einnig um lestrarkunn
áttu og hegðun eða framkomu. Hætt var að 
færa sóknarmannatöl árið �952 þegar Hag
stofan tók verkefnið yfir. Sóknarmannatöl 
eru ásamt prestsþjónustubókum grundvallar
heimildir fyrir ættfræðinga og mannfræð
inga, sýna m.a. tengsl fólks og eftir þeim má 
rekja búsetu fólks og fá nokkra hugmynd um 
menntunarstig almennings.
 Í prestsþjónustubækur skráðu prestar 
þjónustuverk sín. Þar eru skráðar fæðingar, 
skírnir, fermingar, giftingar og um dána. Þess
ar bækur eru í raun þær heimildir sem stað
festa tilveru okkar, fæðingarvottorð byggðu 
á þessum heimildum prestanna.


