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Til fjölmiðla. Einn fyrirlestranna í Þjóðskjalasafni fjallar um Jón Hreggviðsson. 
Meðfylgjandi er mynd úr skjali frá 1692 með undirskrift hans. 
Nánari upplýsingar og viðtöl veita: 

Eiríkur G. Guðmundsson, Þjóðskjalasafni Íslands 
Gsm 8203330, eirikur@skjalasafn.is 

Svanhildur Bogadóttir, borgarskjalavörður, Borgarskjalasafni.  
Gsm 6647775. Svanhildur.bogadottir@reykjavik.is. 

 
Til birtingar laugardag 10. nóvember 2007. 

____________________________________________________________________ 
 

Fréttatilkynning 
 

„Mannlíf í skjölum“ 
Norræni skjaladagurinn 10. nóvember 2007 

Norræni skjaladagurinn verður haldinn þann 10. nóvember næstkomandi. Þá vekja 
skjalasöfn á Norðurlöndum athygli á skjölum sem varpa ljósi á sögu einstaklinga. Þema 
skjaladagsins í ár fjallar um einstaklinga í skjalasöfnum; mannlíf í skjölum. Markmiðið 
er þannig að vekja áhuga á rannsóknum á persónusögu, beina athygli að heimildum sem 
koma að gagni við slíkar rannsóknir og þeim skjalasöfnum sem varðveita þau gögn.  
 
Heimildir sem valdar eru til kynningar á skjaladeginum taka ýmist til allrar íslensku 
þjóðarinnar, stórs hluta hennar eða íbúa sveitarfélags eða annarra hópa svo sem bænda, 
skattgreiðenda o.s.frv. Manntöl, kirkjubækur og íbúaskrár eru dæmi um lykilheimildir í 
þessu sambandi. En fjölmargar aðrar heimildir heyra hér einnig til, svo sem kjörskrár, 
ómagaskýrslur og uppboðsbækur svo að örfá dæmi séu tekin.  
 
Skjaladagsvefur 
Þjóðskjalasafn Íslands, Borgarskjalasafn í Reykjavík og héraðsskjalasöfnin í 
Borgarnesi, Blönduósi, Hvammstanga, Sauðárkróki, Akureyri, Dalvík, Húsavík, 
Egilsstöðum og Vestmannaeyjum hafa opnað sérstaka vefsíðu af þessu tilefni; 
www.skjaladagur.is. Þar eru kynntar margar heimildir sem varpa ljósi á sögu 
einstaklinga sérstaklega. Auk þess eru þar birtar i fyrsta sinn á netinu skrár yfir hluta 
einkaskjalasafna í vörslu Þjóðskjalasafns, Borgarskjalasafns og héraðsskjalasafnanna. 
 
Opið hús 
Laugardaginn 10. nóvember er opið hús hjá Héraðsskjalasafninu í Borgarnesi og í 
Vestmannaeyjum. Héraðsskjalasafn Austfirðinga á Egilsstöðum hefur opið á 
sunnudaginn. Þjóðskjalasafn Íslands og Borgarskjalasafn í Reykjavík standa 
sameiginlega að dagskrá í húsakynnum Þjóðskjalasafns að Laugarvegi 162 þann 10. 
nóv. Formleg dagskrá hefst kl. 11, með sýningum og fyrirlestrum, sem fjalla m.a. um 
Franz Illugason vefara, Jón Hreggviðsson og Þuríði vinnukonu Högnadóttur. Auk þess 
eru fyrirlestrar um persónuheimildir í Borgarskjalasafni og varðveislu skjala kvenna. 
Gestum er boðin leiðsögn um skjalageymslur. Sögufélag, Ættfræðifélagið og ORG 
ættfræðiþjónusta kynna starfsemi sína. Sama gera Þjóðskjalasafn og Borgarskjalasafn 
Reykjavíkur. Boðið verður upp á kaffiveitingar og blöðrur fyrir börnin. Allir eru 
velkomnir. 
 
Dagskrá safnanna er þar að finna á vefnum www.skjaladagur.is. 
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Undirskrift Jóns Hreggviðssonar (Með Eigin Hendi). 
 
 
 
 


