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Saga allra

Í dag laugardag �0. nóvember er árlegur nor
rænn skjaladagur þar sem opinber skjalasöfn 
á Norðurlöndum kynna starfsemi sína, þjón
ustu og safnkost. Þema dagsins er mannlíf 
í skjölum, þar sem athyglin beinist að rann
sóknum á persónusögu og heimildum sem 
koma að gagni við slíkar rannsóknir. Í tilefni 
af deginum verða nokkur skjalasöfn með 
opið hús og opnuð hefur verið sérstök vef
síða, www.skjaladagur.is. Þar eru kynntar 
heimildir sem varpa ljósi á sögu einstakl
inga, auk þess sem þar birtast i fyrsta sinn 
á netinu skrár yfir hluta einkaskjalasafna í 
vörslu Þjóðskjalasafns, Borgarskjalasafns 
og héraðsskjalasafnanna.
 Skjöl eru varðveitt af margvíslegum 
ástæðum og má þar nefna lagalegum, 
fjármálalegum, sögulegum eða vegna þess 
að skjölin varðveita persónulegar upplýsing
ar sem einstaklingar hefðu áhuga á að kynna 
sér. Skjalasöfnin geyma í raun upplýsingar 
sem tengjast lífi hvers einstaklings frá vöggu 
til grafar á einhvern hátt.
 Skjalasöfnin varðveita þannig mikið af 
skjölum sem fjalla um ákvarðanir stjórn
valda og aðdraganda þeirra, allt frá minni til 
stærri mála. Mörg þessara mála tengjast lífi 
fólks með einum eða öðrum hætti. Má þar til 
dæmis nefna skipulag á hverfum, gatnagerð 
og húsbyggingar. Flest skjöl um ákvarðanir 
stjórnvalda eru öllum opin. Fólk á til dæmis 

kost á að skoða skjöl um hús sín; ýtarlegar 
lýsingar á eldri húsum; hverjir bjuggu í þeim 
í gegnum tíðina og jafnvel hvenær rafmagn 
var leitt í húsin. Margar heimildir á söfnunum 
tengjast ákveðnum einstaklingum sérstak
lega og getur aðgangur þá einskorðast við 
viðkomandi einstakling. Má þar til dæmis 
nefna einkunnir úr skólum, skattaframtöl 
og skjöl frá barnaverndarnefnd. Varðveisla 
á slíkum skjölum getur skipt einstaklingana 
sem um er fjallað miklu máli. 
 Flest héraðsskjalasöfnin varðveita skjöl 
frá einkaaðilum á sínu safnasvæði. Þannig 
varðveitir Borgarskjalasafnið í Reykjavík 
skjöl frá einstaklingum, félögum og fyrir
tækjum í Reykjavík. Þessi skjöl veita góða 
innsýn í mannlíf í Reykjavík fyrr á tímum og 
gefa okkur fjölbreyttari mynd en eingöngu 
opinberu skjölin.
 Í stuttu máli má því segja að skjalasöfn 
eins og Borgarskjalasafnið varðveiti sögu 
okkar allra og að allir sem hafa átt skráða 
búsetu í Reykjavík geti fundið einhverjar 
heimildir á safninu sem tengist lífi sínu.
 Eins og áður sagði, þá hefur í tilefni af 
norræna skjaladeginum verið opnaður sér
stakur vefur, www.skjaladagur.is. Þjóðskjala
safn Íslands og Borgarskjalasafn í Reykjavík 
standa sameiginlega að dagskrá í húsakynn
um Þjóðskjalasafns að Laugarvegi �62 í dag 
kl. ���5. Formleg dagskrá hefst kl. ��, með 
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Höfundur er borgarskjalavörður í Reykjavík

sýningum og fyrirlestrum, sem fjalla m.a. um 
Franz Illugason vefara, Jón Hreggviðsson og 
Þuríði vinnukonu Högnadóttur. Auk þess eru 
fyrirlestrar um persónuheimildir í Borgar
skjalasafni og um skjalasöfn kvenna. Gest
um er boðin leiðsögn um skjalageymslur. 
Sögufélagið, Ættfræðifélagið og ORG Ætt

fræðiþjónusta kynna starfsemi sína. Sama 
gera Þjóðskjalasafn og Borgarskjalasafn 
Reykjavíkur og jafnframt verður sýning 
á frumskjölum, m.a. skjali með skrift Jóns 
Hreggviðssonar. Ókeypis aðgangur er að 
allri dagskránni og allir velkomnir.


