
 

 

 

Lénið Ísland 1541–1683  

Valdsmenn á Bessastöðum og skjalasafn þeirra  

Kristjana Kristinsdóttir  

Ritgerð lögð fram til doktorsprófs 

2020 

  



 

 

  



 

 

 

Lénið Ísland 1541–1683 

Valdsmenn á Bessastöðum og skjalasafn þeirra 

Kristjana Kristinsdóttir 

Ritgerð lögð fram til doktorsprófs  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Sagnfræði- og heimspekideild 

Desember 2020 



 

 

Sagnfræði- og heimspekideild Háskóla Íslands  

hefur metið ritgerð þessa hæfa til varnar  

við doktorspróf í sagnfræði  

 

Reykjavík, 26. október 2020 

 

Steinunn Kristjánsdóttir  

deildarforseti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lénið Ísland 1541–1683. Valdsmenn á Bessastöðum og skjalasafn þeirra.  

 

© Kristjana Kristinsdóttir  

Reykjavík 2020  

Doktorsritgerð við Háskóla Íslands. Allur réttur áskilinn. Ritgerðina má ekki afrita, að 

hluta eða í heild, svo sem með ljósmyndun, skönnun, prentun, hljóðritun, eða á annan 

sambærilegan hátt, án skriflegs leyfis höfundar.  

ISBN 978-9935-9563-2-3  



9 

 

 
Ágrip 

  
Ísland var lén í Danmörku. Rekstur þess og stjórnsýsla var sambærileg við önnur lén innan 

danska ríkisins. Vestmannaeyjar voru ekki hluti af léninu Íslandi. Í rannsókninni er leitast við 

að sýna fram á hver staða Íslands var innan danska ríkisins og hvernig þróun stjórnsýsl unnar í 

Kaupmannahöfn birtist hér á landi. Jafnframt er varpað ljósi á þau skjöl sem til urðu vegna 

reksturs lénsins og með stjórnsýslu konungs. Heitið skjalasafn Bessastaða er notað hér um þau 

skjöl. Við athugun á skjalasafni Bessastaða er stuðst við fræðikenningu í skjalfræði sem nefnd 

er upprunaregla. Hér er um að ræða fyrstu stóru skrefin í mótun ríkisvalds á Íslandi með 

styrkingu konungsvalds, þar sem einn lénsmaður fer með völdin á landinu fyrir hönd konungs. 

Þær rannsóknarspurningar sem leitað hefur verið svara við eru: Hverjir voru lénsmenn konungs 

á Íslandi? Hvað felst í heimildinni lénsreikningur? Hvernig mótast og þróast stjórnsýsla 

konungs? Hvaða skjöl urðu til á tímabilinu 1541–1683 við stjórn og rekstur lénsins Íslands? 

Frumheimildir um stjórnsýslu þessa tímabils hafa um margar aldir verið sundraðar og ekki áður 

verið tekið á þeim út frá uppruna skjalanna og stjórnsýslulegu samhengi nema að litlu leyti. 

Frumheimildir hafa verið skoðaðar á söfnum bæði á Íslandi og í Danmörku. Einkum voru 

skoðuð skjöl í danska Ríkisskjalasafninu, Den Arnamagnæanske samling i Kaupmannahöfn, 

Konunglega bókasafninu í Kaupmannahöfn, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum á 

Íslandi, Þjóðskjalasafni Íslands og Landsbókasafni-Háskólabókasafni, handritasafni. Gefast 

með þessu ný tækifæri til að skoða innbyrðis tengsl stjórnsýslunnar og meta söguna frá nýjum 

sjónarhóli. Þessi saga hefur lítið verið rannsökuð og er óskandi að fyrirliggjandi rannsókn veki 

áhuga manna enn frekar á sögu 16. og 17. aldar. 

 

  



10 

 

Abstract 

 
During the early modern period Iceland was a fiefdom (lén) of the Crown of Denmark. Its 

administration was comparable to that of the other Danish fiefdoms. The Westman Islands 

(Vestmannaeyjar) were a separate fiefdom. The Reformation in 1550 resulted in the 

strengthening of state power in Iceland, a royal governor (lénsmaður) subsequently being 

appointed by the King of Denmark. The purpose of this thesis is to study Iceland’s position 

within the Danish realm as well as the development of the Danish administration of Iceland. 

Another important aim is to examine the documents created by the administration of the 

fiefdom in conjunction with that of the King of Denmark. These documents constitute the 

Bessastaðir Archive. The methodology of the thesis is based on a theory called the Principle 

of Provenance. Its core requirement is that each archive must be preserved as a well-defined 

whole and that the inner order of the archive must be kept intact. This thesis aims to answer 

the following research questions: Who were the royal governors of Iceland? How was the 

king’s administration formed and developed? What was the significance of the important 

source, the fiefdom account (lénsreikningur)? What documents were created during the period 

1541–1683 regarding the running of Iceland as a fiefdom? For centuries the primary sources 

regarding the administration of Iceland have been dispersed and only to a limited degree been 

evaluated in their administrative context. For the purpose of this thesis primary documents 

preserved in the following archives in Iceland and Denmark have been consulted and form the 

research framework: The Arnamagnæan Collection in Copenhagen, the Árni Magnússon 

Institute for Icelandic Studies, the Danish National Archives, the Royal Danish Library, the 

Manuscript Collection of the National and University Library of Iceland and the National 

Archives of Iceland. The results of this thesis present us with new opportunities to examine 

the internal relationships within the administration and to assess and offer new interpretations 

in history. Little research has hitherto been done in this field and it is hoped that this thesis 

will stimulate further interest in the history of Iceland during the 16th and 17th centuries. 
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Formáli 
 
Samning þessa verks hefur staðið yfir í all langan tíma með hléum. Sveinbjörn Rafnsson 

prófessor benti mér í upphafi á þetta rannsóknarefni. Margir hafa stutt mig við rannsóknina og 

hvatt mig áfram til að ljúka verkinu. Ekki er hægt að nefna alla sem aðstoðað hafa mig við 

efnisöflun og yfirlestur, en ég vil þó geta nokurra. Þá vil ég fyrst nefna Ólaf Ásgeirsson og 

Hrefnu Róbertsdóttur þjóðskjalaverði sem bæði hafa hvatt mig áfram, lesið verkið yfir, komið 

með góðar ábendingar og veitt mé rannsóknarleyfi frá öðrum störfum á Þjóðskjalasafni til þess 

að sinna verkefninu í einhverri samfellu. Verkið hefur einnig verið unnið í rannsóknartíma 

mínum sem lektor í skjalfræði við Háskóla Íslands. Starfsmenn Þjóðskjalasafns hafa einnig bent 

mér á ýmis skjöl og prentaða texta sem gögnuðust rannsókninni. Má þar sérstaklega nefna og 

þakka  Björku Ingimundardóttur, Gísla Baldri Róbertssyni og Gunnari Erni Hannessyni  

sagnfræðingum og skjalavörðum fyrir yfirlestur og ábendingar vegna torlesinna orða við 

uppskrift á textum.  Jafnfram vil ég þakka Guðrúnu Ásu Grímsdóttur og Helga Skúla 

Kjartanssyni fyrir aðstoð við uppskrift á textum og einnig Önnu Agnarsdóttur og Ragnheiði 

Mósesdóttur fyrir stuðning og yfirlestur. Ég hef fengið styrk frá Det Arnamagnæanske Institut 

í Kaupmannahöfn á meðan ég dvaldi þar um hríð við athuganir á skjölum sem þar eru varðveitt. 

Dvöl í Jónshúsi gaf mér tækifæri á að rannsaka skjöl í Ríkisskjalasafninu danska og á öðrum 

söfnum í Kaupmannahöfn. 

 

Kristjana Kristinsdóttir  

26. október 2020 
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1 Inngangur 

Í þessu verki verður fjallað um störf æðsta embættismanns konungs á Íslandi, lénsmanns1, á 16. 

og 17. öld og leitast við að varpa ljósi á þau skjöl sem til urðu vegna verkefna hans. Á árunum 

1541–1683, þ.e. frá upphafi siðaskipta hér á landi og til amtsskipunar, varð til vísir að 

miðstýrðri danskri stjórnsýslu á Íslandi og skjalasafn hennar, skjalasafn Bessastaða, myndaðist 

en svo kallast skjalasafn þeirra lénsmanna sem hér sátu og höfðu landið að léni. Elsta skjalið úr 

því safni sem er varðveitt er konungsbréf frá 13. apríl 1565 þar sem Stóridómur er staðfestur.2 

Við athugun á þróun stjórnsýslunnar verður stuðst við veitingarbréf lénsmanna, fyrirmæli til 

þeirra og lög sem sett voru á þessu tímabili. Með tilliti til verkefna lénsmanns verður leitast við 

að finna hvaða skjöl lágu í skjalasafninu á sínum tíma en skjalasafnið er nú dreift í söfnum á 

Íslandi og í Danmörku og óljóst hefur verið hvaða skjöl tilheyra skjalasafni Bessastaða. Hér er 

lögð áhersla á að greina stjórnsýslubreytingar, skjalategundir, verkefni lénsmanna og skjalagerð 

auk þess sem sett er saman skrá yfir varðveitt skjöl úr skjalasafni Bessastaða. Ekki hefur áður 

verið gerð rannsókn á þróun stjórnsýslunnar á þessu tímabili á Íslandi né kannað hvaða skjöl 

eiga að liggja eftir lénsmann í skjalasafni Bessastaða og hver þeirra hafi varðveist. Þó er vísir 

að því í skýrslu Jóns Þorkelssonar þjóðskjalavarðar (f. 1859 d. 1924)3 um skjöl í Árnasafni sem 

komin eru úr opinberum skjalasöfnum á Íslandi.4  

Hafa verður í huga að á þessum tíma var tortryggni á milli valdamanna landsins og 

deilur risu upp milli lénsmanna, lögmanna og biskupa. Reglur voru hertar um skráningu eigna 

konungs með skráningu eignaskjala og skyldu þeirra til að halda lénsreikning yfir tekjur 

konungs og láta endurskoða hann í rentukammeri. Þessi reikningur var yfir tekjur og gjöld 

konungs. Ljóst varð að vera hvaða tekjur konungur gat haft af landinu. Má segja að þetta haldist 

í hendur við aukna stjórnsýslu en fyrsti vísir hennar þróaðist á þessu tímabili 1541–1683 eins 

og nefnt var. Tungumálaerfiðleikar hafa einnig verið fyrir hendi og var Jónsbók þýdd á dönsku. 

 
1  Hér er æðsti valdsmaður konungs í léninu kallaður lénsmaður, enda var svo gert í öðrum lénum 

Danakonungs. Ekki er stuðst við heitið hirðstjóri, með hirðskrá og Jónsbók að baksviði. Sýslumenn eru 

nefndir svo hér en ekki hirðmaður og þá lénsmaður, valdsmenn konungs.  
2 Björn K. Þórólfsson, „Íslenzk skjalasöfn“, Skírnir. Tímarit Hins íslenska bókmenntafélags 127 

(1953), bls. 119–120. 
3  Þegar getið er mannanafna er ýmist getið fæðingar- og dánardags eða þess tíma sem viðkomandi 

var í embætti og er það gert eftir því sem við á.  
4  Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit í safni Árna Magnússonar, sem komin eru úr opin-

berum skjalasöfnum á Íslandi. Samin að fyrirlagi Stjórnarráðs Íslands (Reykjavík 1903). Sjá einnig Pál 

Eggert Ólason, Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Íslandi III (Reykjavík 1924), bls. 24–25. 
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Smjaðrað var fyrir yfirvaldinu og þeim jafnvel mútað með gjöfum sem þeim hugnaðist eins og 

Jónsbókum og dúni sem var verðmæt vara. Lesa má nokkur dæmi um allt þetta hér aftar.  

 Af íslenskum miðaldaannálum má ráða, að oft hafi fleiri en einn maður farið með 

yfirstjórn á Íslandi á sama tíma, en sjaldnar hafi einn maður farið með yfirstjórn á öllu landinu 

a.m.k. fram til um 1450.5 Frá siðaskiptum á Íslandi 1550 fór ætíð einn maður með yfirstjórnina. 

Lén Danakonungs í öllu ríkinu skiptust annars vegar í smálén (mindre len), t.d. eitt klaustur eða 

umboð, og hins vegar í stórlén (hovedlen), en undir stórlénin heyrðu mörg héruð (herred). Eftir 

siðaskiptin í Danmörku árið 1537 urðu þær breytingar á lénunum að smálén runnu saman og 

urðu að stórlénum og var það liður í því miðstýrða kerfi sem var í mótun í ríkinu. Páll Eggert 

Ólason (f. 1883 d. 1949) gerir ítarlega grein fyrir eignaupptöku konungs á jörðum við 

siðaskiptin hér á landi, þ.e. klaustraeignum og jörðum biskupanna Ögmundar Pálssonar (1521–

1541) og Jóns Arasonar (1522–1550) og sona hans. Jafnframt fjallar hann um skiptingu 

jarðeigna konungs í umboðsjarðir, klaustur og sýslujarðir (smálén eða héruð) sem konungur 

leigði út gegn ákveðnu gjaldi.6 Konungur átti eftir siðaskipti um 10% allra jarða á landinu.7 

Ísland varð með siðaskiptunum í Danmörku 1537 eitt stórlén á árabilinu 1541–1550, þ.e. 

yfirstjórn landsins og innheimta tekna konungs af landinu var sett í hendur eins manns. 

Breytilegt var á hvern hátt sá sem hélt lénið stóð skil á tekjum af því, þ.e. með hvaða 

hætti hann hafði eignir konungs að léni. Tekjurnar skiptust í vissar tekjur (visse rente), sem var 

landskuldin, og óvissar tekjur (uvisse rente) eins og sakeyri. Almennt er talað um þrenns konar 

lén í Danaveldi, þ.e. afgjaldslén (afgiftslen), reikningslén (regnskabslen) og þjónustulén eða 

frílén (tjenestelen).  

Í afgjaldsléni fékk lénsmaður allar vissar tekjur, þ.e. landskuld á Bessastöðum, tíund, 

tolla af skipum sem leyfi höfðu til að sigla á hafnirnar, og afgjaldið af klaustraumboðum8, 

sýslunum og umboðsjörðunum, gegn föstu gjaldi sem tekið var fram í veitingarbréfinu. Hann 

þurfti ekki að halda reikning yfir þær, en þurfti hins vegar að halda reikning yfir óvissar tekjur, 

t.d. sakeyri sem hann fékk einn þriðja af. Á afgjaldinu þurfti hann að gera skil árlega í 

rentukammeri þar sem eftirlit var haft með reikningsfærslunni og reikningarnir endurskoðaðir.  

 
5 Gustav Storm, Islandske Annaler indtil 1578 (Christiania 1888); Jón Halldórsson, 

„Hirðstjóraannáll“, Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmennta II (Kaupmannahöfn 1886), bls. 606–

607; Axel Kristinsson, „Embættismenn konungs fyrir 1400“, Saga tímarit Sögufélags 36 (1998) bls. 

113–152. 
6 Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 5–24. 
7  Björn Lárusson, Islands jordebok undir förindustriell tid (Lund 1982), bls. 8. 
8  Klaustrin voru lögð niður við siðaskiptin en héldust sem jarðaumboð vegna þeirra jarða sem 

þeim höfðu tilheyrt og konungur leigði nú út til umboðsmanna gegn ákveðnu gjaldi. 
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Í reikningsléni var lénið veitt gegn föstum launum, ,,deputat“9, og árlega gerður 

reikningur yfir vissar tekjur og óvissar, samkvæmt veitingarbréfinu, sem skilað var í 

rentukammer til endurskoðunar. 

 Reikningar afgjalds- og reikningsléns sem skilað var til konungs eða stofnana hans eru 

nefndir lénsreikningar og eru varðveittir frá Íslandi frá árunum 1588/89 til 1661/62. Jafnframt 

eru varðveittir útdrættir úr lénsreikningum 1566/67 til 1572/73.  

Auk þessara reikninga eru varðveittir svonefndir fógetareikningar, AM 264 fol, frá 

árunum 1547 til 1553. Þeir teljast þó ekki til lénsreikninga en eru reikningar fógeta kaupmanna 

í Kaupmannahöfn sem höfðu landið að léni. Þessir reikningar voru ekki endurskoðaðir í 

rentukammeri og voru samdir til upplýsingar fyrir kaupmenn Kaupmannahafnar svo þeir gætu 

hugsanlega útbúið lénsreikning byggðan á þeim. Þeim var ekki skilað inn til stofnana konungs, 

heldur bárust Árna Magnússyni frá ,,Lyd Magnussyne 1707“ en hann var prestur á Skarði á 

Skarðsströnd.10  

Í þjónustuléni fékk lénsmaðurinn tekjurnar af léninu í kaup fyrir veitta herþjónustu.11 

Þegar landið var þjónustulén eru engir reikningar varðveittir enda þurfti ekki að gera konungi 

grein fyrir þeim. 

Á árabilinu 1596–1660 voru höfuðlén í Danmörku um 75 og smálenin um 115. Í Noregi 

voru lénin 43 og Ísland þar talið með. Vestmannaeyja er ekki getið.12 

  

 
9  Deputat, notað um ákveðnar tekjur sem embættismenn gátu fengið fyrir utan sín föstu laun. 

Deputat samanstóð af vörum t.d. korni eða brenni. 
10  Íslenskt fornbréfasafn XII, (Reykjavík 1923–1932), bls.106. (AM 264 fol). Hugsanlegt er að 

þessir reikningar séu afskrift af skjölum sem lágu á Bessastöðum. Í þeim felast reikningar og skjöl Eg-

gerts Hannessonar og afhending innistæðu til Poul Hvidtfeldt frá kaupmönnum í Kaupmannahöfn þegar 

þeir skila af sér landinu. Ef svo er eru þau skjöl sennilega glötuð. 
11 Jens Engberg, Dansk Finanshistorie i 1640´erne (Aarhus 1972), bls.153–155; Kr. Erslev, Konge 

og Lensmænd i det sextende Aarhundrede (København 1879), bls. ii–iv. 
12  Kr. Erslev, Danmarks-Norges Len og Lensmænd (København 1885), bls 1–92.
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1.1. Lénið Ísland 

 

Ísland var reikningslén frá 1553 til ársins 1574.13 Frá árinu 1574 til 1582 var landið 

afgjaldslén.14 Frá 1582 til Jónsmessu 1586 er landið reikningslén,15 afgjaldslén reikningsárið 

1586/87 og reikningslén 1587/88. Frá Jónsmessu 1588 er landið svo enn gert að afgjaldsléni.16 

Hélst sú skipan til ársins 1663 þó að undanskildum árunum 1645 til 1648 er landið var 

reikningslén.17 Árin 1663 til 1683 var landið þjónustulén.18  

 

Tafla yfir skiptingu lénsins Íslands í afgjalds-, reiknings- og þjónustulén 

 

Ár Afgjaldslén Reikningslén Þjónustulén 

1553 – 1574   

1574 – 1582   

1582 – 1586   

1586 – 1587   

1587 – 1588   

1588 – 1645   

1645 – 1648   

1648 – 1663   

1663 – 1683   

 
13 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 685–686; Íslenzkt fornbréfasafn XIII (Reykjavík 1933), bls. 258, 

473–474; Íslenzkt fornbréfasafn XIV (Reykjavík 1944–1949), bls. 613–614; Kancelliets Brevbøger V 

(København 1898), bls. 413–414. 
14 ÞÍ. Kansellí (KA)-1. 26. apríl 1576. Lénsbréf Johan Bocholts höfuðsmanns í frumriti með 

undirskrift konungs; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls 318; Kancelliets Brevbøger V, bls. 

413–14; Kancelliets Brevbøger VI (København 1900), bls. 41. 
15 ÞÍ. KA. KA/1. 7. maí 1582. Lénsbréf Johan Bocholts höfuðsmanns í frumriti með undirskrift 

og innsigli konungs; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 318–323; Kancelliets Brevbøger VII 

(København 1903), bls. 480.  
16 ÞÍ. KA. KA/1. 31. janúar 1586. Lénsbréf Johan Bocholts höfuðsmanns í frumriti með undirskrift 

og innsigli konungs; Kancelliets Brevbøger IX (København 1909), bls. 94–95; Páll Eggert Ólason, Menn 

og menntir III, bls. 323–327; Kancelliets Brevbøger VIII (København 1906), bls. 480. 
17 Magnús Ketilsson, Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve II (Rappsøe 1778), 

bls. 440–442. 
18 Lovsamling for Island I (Kjöbenhavn 1853), bls. 285–286. Björn Lárusson segir í bók sinni 

Islands jordebok undir förindustriell tid, bls. 8 að Ísland hafi verið rekið og því stjórnað sem 

reikningsléni til ársins 1684 í endurbættu formi (,,modifiserad form“). Þessi fullyrðing á ekki við rök að 

styðjast. 
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1.2. Lénið Vestmannaeyjar 

 

Þegar talað er um lénið Ísland í lénsreikningum er ekki átt við Vestmannaeyjar og eru þær ekki 

með í umfjölluninni hér nema þegar þeirra er sérstaklega getið í veitingarbréfum lénsmanna og 

vegna sérstakra fyrirskipana konungs, t.d. um skipan sýslumanns í Vestmannaeyjum, enda litið 

á Vestmannaeyjar sem sérstakt lén í rentukammeri. Konungur rak verslunina í 

Vestmannaeyjum á árunum 1558–1600, og hafði sérstakan umsjónarmann þar. Þannig eru 

reikningar Vestmannaeyja varðveittir sérstaklega 1586–1589, 1589–1590, 1593–1596, 1599–

1600 og 1599–1601 auk útdráttar 1599/1600 sem liggur með íslensku lénsreikningunum.19 

Þetta eru reikningar reikningsléns. Eldri útdrættir eru varðveittir í rentukammeri frá árinu 

1571/72.20 Eftir 1600 seldi konungur borgurum í Kaupmannahöfn verslunina að léni. Árið 1620 

varð breyting á veitingu Vestmannaeyja. Eftir 1620 voru þær leigðar með öðrum höfnum 

landsins en þó var gerður sérstakur leigusamningur vegna þeirra.21 Reikningar Vestmannaeyja 

eru varðveittir sem hluti af reikningum Íslenska kompanísins (1619–1662) 

(einokunarverslunarfélagið Det islandske, færøiske og nordlandske kompagni) frá árunum 

1620–1660 og einnig í reikningum Hans Nansen 1664–1674, en hann hafði Vestmannaeyjar á 

leigu fyrir 800 ríkisdali22 og var einn þátttakandi í Verslun aðalútgerðarmanna.23 Verður ekki 

fjallað sérstaklega um Vestmannaeyjar hér, enda um annað lén að ræða en Ísland eins og áður 

segir. Til samanburðar má nefna að Færeyjar voru sérstakt lén og Noregur var á þessum tíma 

mörg lén og það sama á við um Danmörku þar var fjöldi léna bæði smá- og stórléna. Hér verður 

rannsakað lénið Ísland, sem valdsmenn Bessastaða fóru fyrir.  

 
19  ÞÍ. Rentukammer (Rtk) F/235. 1586–1589 Reikningar Vestmannaeyja, Rtk. F/236 1593–1601 

Reikningar Vestmannaeyja; ÞÍ. Rtk. F/1 Reikningar jarðabókarsjóðs. Lénsreikningar. Útdrættir úr 

reikningum Vestmannaeyja reikningsárið 1599–1600. Um upphaf konungsverslunar í Eyjum, sjá Pál 

Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 101–111. 
20  DRA. Regnskaber 1599–1660. Lensregnskaber. Ekstrakter af lensregnskaber 1570–1599. 

Ekstrakter 1574. Pk 5. Reikningar 1571/72, bls. 346–348. 
21 Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 126.  
22 Ríkisdalur, verðeining. Einn ríkisdalur var jafngildi 96 skildinga og fjórir ríkisdalir voru jafngildi 

eitt hundrað álna (120). 

23  DRA. Regnskaber 1559–1660 nr. 775. Islandske Kompagnis Regnskaber 1620–1660; DRA. Rtk. 

216.286.XXI Afregninger vedrørende Islands besejling. Hans Nansen Afgift af Vespenø, samt for Is-

lands Besejling 1664–1674. Sjá hér einnig, Landsbókasafn-Háskólabókasafn, Pétur G. Kristjánsson, 

Tengsl framleiðslu og markaðar. Konungsumboðið í Vestmannaeyjum og utanlandsverslun Íslendinga 

á síðari hluta 16. aldar. Ritgerð til MA-prófs 2008. 
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1.3. Lénsmenn 

 

Hér á eftir verður æðsti embættismaður konungs oftast nefndur lénsmaður (lensmand) þegar 

landið var afgjaldslén og þjónustulén. Konunglegur fógeti er annað heiti á lénsmanni þegar 

landið var reikningslén, þ.e. þegar lénsmaður fékk föst árslaun og var jafnvel ekki aðalsmaður. 

Önnur embættisheiti á lénsmanni eða konunglegum fógeta í íslenskum heimildum eru 

hirðstjóri, lénsherra, befalingsmaður, umboðsmaður, höfuðsmaður, junker, réttari (þá sem 

samheiti yfir sýslumenn, lögmenn og hirðstjóra)24 og einnig fógeti. Embættisheitið fógeti var 

einnig notað fyrir fulltrúa danskra kaupmanna á Íslandi á árunum 1547–1553 og umboðsmann 

hans. Þessi fjölbreytni í embættisheitum er sambærileg því sem tíðkaðist í öðrum lénum 

Danakonungs annars staðar í ríkinu.25 Embættisheitið fógeti á þó aðeins við hér þegar rætt er 

um fulltrúa eða umboðsmenn lénsmanna sem skipaðir voru af lénsmanni en ekki konungi, 

stundum nefndir fógetar lénsmanna eða umboðsmenn til aðgreiningar frá konunglegum fógeta, 

enda stjórnsýsluleg staða þeirra önnur.26 Undir lok tímabilsins var síðasti lénsmaðurinn, Henrik 

Bjelke (1648–1683), einnig nefndur amtmaður í bréfum konungs enda hafði amtskerfinu verið 

komið á í Danmörku árið 1661.27 

Lénsmaðurinn, oftast aðalsmaður, átti að kunngera fyrirskipanir konungs á Íslandi, sjá 

um að þeim væri framfylgt og innheimta tekjur af eignum konungs í léninu. Hann hafði eftirlit 

með réttarfarinu, innheimtu sakeyris og að réttri kirkjuskipan væri fylgt. Hann hafði rétt til að 

setja menn í embætti og átti að hafa eftirlit með versluninni. Jafnframt hafði hann sérstaklega 

umsjón með konungsgarðinum Bessastöðum og Viðey, auk Arnarstapa í Snæfellsnessýslu frá 

árinu 1565, en þá lögðust jarðir Helgafellsklausturs til Arnarstapa sem varð þá sérstakt umboð 

 
24 Hjálmar Vilhjálmsson, „Sýslumenn á Jónsbókartímabilinu 1264–1732“, Tímarit lögfræðinga 1. 

hefti (1965), bls. 29.  
25 William Christensen, Dansk statsforvaltning i det 15. århundrede (København 1903/1974), bls. 

216–218. 
26 Jón Árnason, Historisk Indledning til den gamle og nye Islandske Rettergang (København 

1762), bls. 498, 512; Einar Arnórsson, Réttarstaða Íslands (Reykjavík 1913), bls. 263–264; Magnús 

Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 442; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 240–241. 
27 Sjá t.d. Magnús Ketilsson, Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve III (Kiøben-

havn 1787), bls. 171, 177, 180. 
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sem átti að skila reikningi til Bessastaða.28 Bessastaðir á Álftanesi voru eftir siðaskipti29 

embættisbústaður lénsmanns. Bessastaðir voru fyrsta jörðin sem konungur eignaðist hér á 

landi30 eftir lát Snorra Sturlusonar 1241 en upphaflega var e.t.v. ætlunin að konungsgarður yrði 

í Viðey.31 

 

1.4. Skjalasafn og rannsóknaraðferð 

 

Heitið, skjalasafn Bessastaða, er notað hér sem samheiti um þau skjöl sem safnað var til 

Bessastaða svo sem klaustraskjölum og gömlum jarðaskjölum og sem samin voru þar á árunum 

1541–1683 á tímabilinu frá siðaskiptum og þar til nýtt stjórnkerfi var tekið upp eftir 

einveldistöku. Áhersla er lögð á að draga upp mynd af skjalasafninu og gera grein fyrir þeim 

skjalaflokkum eða tegundum skjala sem mynduðu safnið. Við þá umfjöllun er stuðst við 

fræðikenningu um skjalasöfn sem nefnd er upprunaregla (proveniensprincippet), og sem nú til 

dags er grundvöllur allrar meðferðar skjala á skjalasöfnum. Staðreyndin er sú að skjal verður 

ekki heimild sem hægt er að byggja á við það eitt að vera ofan í einhverjum kassa. Skjalið 

verður fyrst heimild sem hægt er að nota til fræðilegra rannsókna þegar uppruni þess er ljós. 

Kjarni upprunareglunnar er krafan um að sérhvert skjalasafn skuli varðveita sem afmarkaða 

heild og að virða beri innri röð safnsins. Upprunareglan er talin hafa komið fram í Frakklandi 

árið 1841. Saga hennar er þó lengri því árið 1813 talar Finnur Magnússon leyndarskjalavörður 

(f. 1781 d. 1847) um nauðsyn þess að halda hverju safni fyrir sig. ,,Ethvert Embeds Brevskaber 

burde ordnes, op stilles og registreres for sig selv.“32 Þessi vinnuregla við meðferð skjalasafna 

breiddist út um Evrópu og víðar á árunum eftir 1898 en á því ári komu út hollenskar 

 
28 ÞÍ. Rtk F/1 - F/8. Lénsreikningar 1588–1662; Kr. Erslev,  

 i det sextende Aarhundrede (København 1879), bls. 1; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 

10–24, 246–247; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, (Reykjavík 1945), bls. 243–244; Jens Engberg, 

Dansk Finanshistorie i 1640erne, bls. 154–155. 
29 Árið 1541 í Skálholtsbiskupsdæmi og 1551 í Hólabiskupsdæmi. Björn K. Þórólfsson, 

Biskupsskjalasafn. Skrár Þjóðskjalasafns III (Reykjavík 1956), bls. 24–25. 
30 Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 5. 
31 ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. nr. 50 Thill Jsslannd. (Minnisgreinar fógeta konungs um 

,,það, sem mest er á nauðsyn á Íslandi, í Viðeyjarklaustri eða hvar sem haldinn yrði konungsgarðr þar í 

landi.“) Sjá hér Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 90–91; Magnús Ketilsson, Kongelige Allernaadigste 

Forordninger og aabne Breve I (Rappsøe 1776), bls. 247. 
32 Aðalgeir Kristjánsson, ,,Tillögur Finns Magnússonar um stofnun handrita- og skjalasafns á 

Íslandi“, Gripla IV (1980), bls. 183. 
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leiðbeiningar um notkun upprunareglunnar.33 Upprunareglan var tekin í notkun á 

Landsskjalasafni Íslands árið 1905–6 með útkomu skrár yfir skjalasafn klerkdóms.34 Áður hafði 

embættisskjölum verið steypt saman í eina heild,35 sem varð til þess að danski ríkis-

skjalavörðurinn sendi hingað til lands leiðbeiningar um skráningu safna eftir upprunareglu.36 

Ef stuðst er við upprunareglu varpa skjalasöfnin ljósi á stjórnsýsluna. Í upprunareglunni felst 

að við meðferð skjalasafna verði að gera sér grein fyrir eðli og einkennum skjalasafnsins, 

uppruna þess og uppbyggingu, m.a. til þess að mögulegt sé að leggja mat á gildi þess sem 

heimildar.37 Við mat á hvaða skjöl tilheyra skjalasafni Bessastaða var því haft í huga hvers 

vegna skjalið var búið til og fyrir hvern, uppbyggingu skjalsins, innihald þess, helstu einkenni 

og varðveislusaga.38 Beiting upprunareglunnar á skjalaforða tímabils lénsmanna konungs á 

Íslandi er lykillinn að hinni stjórnsýslulegu nálgun. Þetta viðfangsefni er að stórum hluta til 

órannsakað í íslenskri sögu fyrir lénstímabilið.39 

 
33  Peter Horsman, Eric Ketelaar, Theo Thomassen, ,,New Respect for the Old Order: The Context 

of the Dutch Manual.“ The American Archivist. Volum 66. Number 2 (Fall/Winter 2003), bls. 249–270. 
34  Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík II. Skjalasöfn Klerkdóms (Reykjavík 

1905–1906).  

35 Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík. I,1. Skjalasafn hirðstjóra, stiptam-

manna og landshöfðingja (Reykjavík 1903). 

36  Sigfús Haukur Andrésson, Þjóðskjalasafn Íslands. Ágrip af sögu þess og yfirlit um heimildasöfn 

þar. Ritsafn Sagnfræðistofnunar I (Reykjavík 1979), bls. 52–53.  
37  Sveinbjörn Rafnsson, Skrift, skjöl og skjalasöfn. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 2 (Reykjavík 

1980), bls. 66–67; Peter Horsman, ,,Taming the Elephant. An Orthodox Approach to the Principle of 

Provenance“. The Principle of Provenance. Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 10. (1994), bls. 51–

63; Sjá einnig, Michel Duchein, ,,Theoretical Principles and Practical Problems of Respect des Fonds 

in Archival Science“. Archivaria. The Association of Canadian Archivists 16 (1983), bls. 64–82; Anna 

Christine Ulfsparre, ,,Utvecklandet av arkivteorien“, 18. Nordiske Arkivdagarna (1997), bls. 191–203; 

Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit í safni Árna Magnússonar, sem komin eru úr opinberum 

skjalasöfnum á Íslandi, einkum bls. 41–51.  
38  Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði fyrir tímabiið frá siðaskiptum fram á 20. öld, 

bæði fyrir Danaveldi þar sem Ísland kemur in að hluta. Sjá danska ritröð um stjórnsýsluheimildir í fimm 

bindum, Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500–1750 I. Ritstjóri Ole Degn 

(København 2007), På embeds vegne. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750–1920 II. Ritsjórar Erik 

Nørr og Karl Peder Pedersen (København 1998), Efter bemyndigelse. Kilder til dansk 

forvaltningshistorie1920–1970 III. Ritstjórar Jørgen Mikkelsen og Erik Nørr (København 2008), 

Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie IV. Ritstjórar Erik Nørr og Jesper 

Thomassen (København 2004), Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, 

Grønland, Island og Tropekolonierne V. Ritstjórar Erik Nørr og Jesper Thomassen (København 2007). 
39  Sjá einnig verkefni unnin í tengslum við skjalasöfn eldri tíma á Þjóðskjalasafni og gefin hafa 

verið út á rafrænu formi, https://skjalasafn.is/rannsoknir:Helga Jóna Eiríksdóttir. Embættisfærslur sýslu-

manna á 19. öld. Skjalfræðileg rannsókn á embættisfærslum sýslumanna Ísafjarðarsýslu, Rangárval-
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Ætla verður í upphafi að helstu skjalaflokkar sem mynda skjalasafn Bessastaða séu bréf 

og fyrirskipanir frá konungi, skjöl varðandi jarðir konungs og kirkju og eintak af alþingisbók 

eftir að farið var að færa slíkar bækur. Í rannsókninni verða kannaðar þær heimildir sem 

varðveittar eru í ýmsum söfnum í dag og lagt mat á þær út frá upprunareglu, auk þess sem stuðst 

er við stjórnsýsluþróunina, til að meta hvort þær hafi á sínum tíma tilheyrt skjalasafni 

Bessastaða.  

Skjalasafn lénsmanns á Bessastöðum hefur ekki varðveist í samhengi eins og áður segir, 

hefur tvístrast á fyrri öldum, en unnt er að fá vísbendingu um hvaða skjöl mynduðu skjalasafnið 

með því að athuga þau gögn sem þó eru varðveitt um safnið. Slíkar heimildir eru til frá árinu 

1553, frá árabilinu 1619–1648 og frá árinu 1662 og eru aðalviðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Árið 1553 fékk lénsmaðurinn á Bessastöðum eignasafn Viðeyjarklausturs í hendur til 

þess að standa undir rekstri embættis síns. Lágu þá í skjalasafninu tveir pokar af 

Viðeyjarklaustursskjölum, alls 28 pergamentsbréf auk eins pappírsbréfs frá Birni Jónssyni 

(d.1550) syni Jóns Arasonar biskups sem Eggert Hannesson (f. 1515 d. 1583) fógeti hafði 

safnað, auk tíu bréfa sem sérstaklega er getið. Þessi bréf eru um staðfestingu biskups á 

Píningsdómi frá 1480, um verslun við þýska kaupmenn og bann við vetrardvöl þeirra. Bréf um 

mál og vog eftir lögbókinni og bréf um að bændur megi ekki versla fyrr en þeir hafi greitt 

landskuld sína. Einnig bréf um þá sem drápu þá dönsku embættismenn, að það verði að refsa 

þeim, og að enginn megi stunda fiskveiðar (duggeri) við strendur landsins.40 Hvar þessi bréf 

eru nú er óvíst en líkast til eru þau glötuð.  

Árið 1619 má sjá af skrá lénsmanns að þá eru í safninu á Bessastöðum 39 konungsbréf, 

innsigli landsins úr silfri, ein jarðabók yfir tekjur landsins og ein máldagabók.41 Ekki er vitað 

hvaða jarðabók og máldagabók er hér um að ræða. Strax árið eftir eru konungsbréfin orðin 55 

með nokkrum kópíum.42 Skjalasafnsins er næst getið árið 1645. Þá eru bréfin orðin 60 og hefur 

 

lasýslu og Snæfellsnessýslu. Ritstjóri Kristjana Kristinsdóttir. Ágúst 2015. Jóhanna Þ. Guðmundsdót-

tir. Embættisskjöl og embættisfærsla landshöfðingja á Íslandi 1873 til 1904. Ritstjóri Kristjana Kris-

tinsdóttir. September 2010. Jóhanna Þ. Guðmundsdóttir. Embættisskjöl og embættisfærsla amtmanna á 

Íslandi 1770 til 1904 og amtsráða 1875 til 1907. Ritstjóri Kristjana Kristinsdóttir. Október 2011. Nanna 

Þorbjörg Lárusdóttir. Skjalasafn amtmanns yfir landinu öllu 1688–1770. Embættið og uppbygging 

skjalasafnsins. Ritstjóri Kristjana Kristinsdóttir. Ágúst 2011. 
40 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 594–598.  
41  ÞÍ. Rtk. F/2. Lénsreikningar. Skrár yfir fylgifé Friðrik Friis 1619–1620. Innistæðuskrá 1619.  
42  ÞÍ. Rtk. F/2. Lénsreikningar. Skrár yfir fylgifé Friðrik Friis 1619–1620. Innistæðuskrá 1620. 
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þá einnig bæst við próventubréf43 yfir Arnarholt, útgefið 1641, og makaskiptabréf44 fyrir 

Dyrhólum í Mýrdal frá 1643.45 Enn eru konungsbréfin með nokkrum kópíum orðin 60 árið 

1648.46  

Árið 1662, þegar Íslendingar staðfestu einveldisskuldbindinguna, voru í skjalasafni 

Bessastaða 97 konungsbréf og nokkrar kópíur, ein máldagabók, ein jarðabók, eitt próventubréf 

og eitt makaskiptabréf ásamt fylgiskjali frá Vigfúsi Gíslasyni sýslumanni (f. 1608 d. 1647). 

Jafnframt var þar máldagabók Hóladómkirkju og kirkna í Hólabiskupsdæmi, listi yfir jarðir 

þeirra og tilheyrandi skraut og gripi (ornamenter), máldagabók Skálholtsdómkirkju og kirkna í 

Skálholtsbiskupsdæmi, listi yfir jarðir þeirra og tilheyrandi skraut og gripi (ornamenter). Einnig 

var þar jarðabók yfir jarðir sem liggja undir Skálholtsdómkirkju sjálfa, auk bókar með 

eignaheimildum sömu jarða og kirkna. Tvær bækur samhljóða um eignaheimildir klaustranna, 

tvær bækur samhljóða um innistæðu klaustranna og alþingisdómabók frá 1646 til 1659.47 

Árið 1703 fær Árni Magnússon (f. 1663 d.1730) lánuð eftirfarandi skjöl úr amtskistunni 

á Bessastöðum hjá Christian Müller amtmanni (1688–1718): 

 

1. Een altingsbog in 4to begynder 1646. 
2. Een bog in 4to. Om nogle clostere i Iisland og deris rettigheder. 
3. Een bog i stor 4to indeholdende Hoole domkirckes maaldage. 
4. 121 gamle pergaments breve Om closternes eiendomme udi Iisland.48 

 

Þessi kvittun frá árinu 1703 er einhver síðasta heimildin um skjalasafnið í vörslu á 

Bessastöðum.  

Árið 1718, þegar Christian Müller lét af störfum sem amtmaður og Niels Fuhrman tók 

við (1718–1733), nefnir Christian Müller fimm bækur sem liggja í skjalasafninu. Fjórar þeirra 

eru frá árunum 1688–1708 og sú fimmta sem hann merkir númer eitt er sennilega úr embættistíð 

 
43  Próventubréf, bréf þar sem próventu er lýst. Próventa þýðir hér fé gefið einhverjum með því 

skilyrði að hann sjái um gefanda í elli. 
44  Makaskiptabréf, bréf um skipti eigenda, einkum á fasteignum, skipti á sambærilegum eignum 

t.d. jörðum. 
45  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646 bls. 65r. 
46  ÞÍ. Rtk. F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1647–1648. Udgift Inventarium. (án bls. bl. 55r) 
47 AM Steph. 70. Innistæðuskrá frá Bessastöðum, bls. 2. 
48  Árni Magnússon, „Arne Magnusson til Amtmand C. Muller. Kieblevig d. 9 7bris 1703“, Arne 

Magnussons Private Brevveksling (København-Kristiania 1920), bls. 339. 
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hans sjálfs ef marka má orðalagið „hvorudi er begreben det synderligste, som i min Tid er 

forfalden i Island.“49 Auk þessara bóka getur hann eftirfarandi skjala: 

Ennu fólger nogle Skriffte og Documenter fra Collegierne udi en Bog 

indbunden, saa og nogle uindbundne, men igiennemdragne og forseglede.50 

Hér gætu verið komin í innsigluðum pakka bréf konungs til lénsmanna frá árunum 1542–1682 

sem nú eru varðveitt í Þjóðskjalasafni í skjalasafni Stiftamtmanns og e.t.v. önnur þeirra bóka 

með afskriftum af tilskipunum, konungsbréfum og úrskurðum, auk bréfa stjórnardeilda 

varðandi Ísland sem einnig er varðveitt í skjalasafni Stiftamtmanns.Að lokum segir: 

Disse forskrefne designerede 5 Documenter er saa alt det, som hos mig her 

befindes og Ambtet er vedkommende, hvad Commissioner, Tingbóger, 

Skiftebóger med videre angaar, det er alt sammen tilfulde at finde i ovenbemelte 

Protocoll Num 1. og det hossfóijede ample Register, saa og i Ambtskisten, 

hvorudi og alle Landstings- eller Altingsbóger, naar de ere fuldskrefen, 

henlegges i forvaring, til de behófves.51 

Þetta eru beinar heimildir um þau skjöl sem víst er að hafi tilheyrt skjalasafni Bessastaða 

og verða þessar upplýsingar hafðar í huga við athugun á skjalasafninu.  

 

1.5. Skrif um sögu 16. og 17. aldar 

 

Nokkuð hefur verið skrifað áður um sögu þessa tímabils, þó frá öðrum sjónarhornum en þessi 

rannsókn sem hér er gerð, auk þess sem skjöl hafa verið gefin út, einkum lagafyrirmæli. Verður 

hér getið þeirra helstu sem stuðst hefur verið við. Er fyrst að nefna skrif Jóns Árnasonar 

sýslumanns (1754–1777) um stjórnsýslu Íslands á fyrri öldum og er þar fjallað um lénsmenn 

og stöðu þeirra.52 Magnús Ketilsson sýslumaður (1754–1803) tekur saman mikinn lagabálk um 

 
49  DRA. Rtk 371.1. Designation over Protokoller og Dokumenter vedrørende Island og Færøerne 

1718–1846. Designation paa Dokumenter afleverede 1718 af Chr. Müller til Niels Fuhrmann. 
50  DRA. Rtk 371.1. Designation over Protokoller og Dokumenter vedrørende Island og Færøerne 

1718–1846. Designation paa Dokumenter afleverede 1718 af Chr. Müller til Niels Fuhrmann. 
51  DRA. Rtk 371.1. Designation over Protokoller og Dokumenter vedrørende Island og Færøerne 

1718–1846. Designation paa Dokumenter afleverede 1718 af Chr. Müller til Niels Fuhrmann. 
52  Jón Árnason, Historisk indledning til den gamle og nye Islandske Rettergang, bls. 496–514. 
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íslensk lög og réttarheimildir og skrifar oft athugasemdir og skýringar við þær.53 Það sama gerir 

V.A. Secher (f. 1851 d. 1918) ríkisskjalavörður Dana en þar er getið laga og lagabálka sem 

stuðst er við í umfjölluninni.54 Einar Arnórsson (f. 1880 d. 1955) hæstaréttarlögmaður skrifar 

Réttarsögu Alþingis og fjallar þar m.a. um ýmislegt sem varðar skjalagerð á alþingi.55 Íslenzkt 

fornbréfasafn, Lovsamling for Island og Alþingisbækur Íslands eru mikilvægar heimildir um 

íslenska stjórnsýslusögu þar sem birt eru lög, tilskipanir, bréf og dómar.56 Það sama á við frá 

danska ríkinu þar sem Ísland kemur einnig við sögu í Kancelliets brevbøger og Norske 

rigsregistranter.57 Við þessi rit er stuðst í umfjöllun um þróun stjórnsýslunnar. Um 

verslunarsögu vísast til rits Jóns J. Aðils (f. 1869 d. 1920) um einokunarverslun Dana á Íslandi, 

en verslunin er eitt af þeim verkefnum sem lénsmenn áttu að hafa afskipti af og tóku jafnvel 

þátt í sjálfir. Hann fjallar um verslun borgara í Kaupmannahöfn, Málmey og Helsingjaeyri 

1602–1619, verslun elsta íslenska verslunarfélagsins 1620–1662 og um verslun 

aðalútgerðarmanna 1662–1683 auk þess að fjalla um verslunarhættina.58 Í Menn og menntir 

siðskiptaaldarinnar fjallar Páll Eggert Ólason almennt um sögu þessa tímabils, siðaskiptin og 

eflingu konungsvalds, auk ævi lénsmanna.59 Ævisögur þeirra eru einnig raktar í 

Hirðstjóraannál eftir séra Jón Halldórsson (f. 1665 d. 1736).60 Dansk Forvaltningshistorie I 

sem kom út árið 2000 gefur yfirlit yfir danska stjórnsýslusögu þessa tímabils. Þar er greint m.a. 

frá þróun hinnar miðstýrðu stjórnsýslu, kansellíi og rentukammeri, og fjallað um 

embættismennina og rekstur lénanna.61 Við Dansk Finanshistorie i 1640´erne eftir Jens 

Engberg sagnfræðing er einkum stuðst þegar lénsreikningar eru skoðaðir og endurskoðun 

þeirra.62 Yfirlit Helga Þorlákssonar  í Sögu Íslands VI og VII varpar skýru ljósi á sögu þessa 

 
53  Magnús Ketilsson, Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve I–III (Rappsøe-

Kiøbenhavn 1776–1787). 
54  V.A Secher, Forordninger, Recesser og andre Kongelige Breve I–V (København 1887–1903). 
55  Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis. 
56  Íslenzkt fornbréfasafn I–XVI (Kaupmannahöfn-Reykjavík 1857–1972); Lovsamling for Island I 

(Kjöbenhavn 1853) og Alþingisbækur Íslands I–VII (Reykjavík 1912–1948). 

57  Kancelliets Brevbøger IV–XIV (København 1896–1919) og Norske Rigs-Registranter II–IX 

(Christiania 1863–1887). 

58  Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1787 (Reykjavík 1971). 
59  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir siðskiptaaldarinnar I–IV (Reykjavík 1919–1926). 
60  Jón Halldórsson, ,,Hirðstjóraannáll“, Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmennta II (Kaupman-

nahöfn 1886). 
61  Dansk Forvaltningshistorie I. Stat, forvaltning og samfund. Fra middelalderen til 1901 (Køben-

havn 2000).  
62  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie i 1640´erne. 
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tímabils. Þar er fjallað um siðaskiptins og kirkjuna, þjóðarhag og heilbrigðismál, verslun og 

veraldlega valdstjórn almennt svo dæmi séu tekin.63 Auk þessa er einkum í þriðja kafla, 

Endurskoðun lénsreikninga í rentukammeri og íslensku lénsreikningarnir, stuðst við óprentaða 

cand. mag.- ritgerð höfundar í sagnfræði frá Háskóla Íslands, Um íslensku lénsreikningana.64 

Um önnur rit vísast til heimildaskrár. 

Nýmælið hér er að horft er til stjórnsýslusögu og skjalasafns Bessastaða og Ísland sett í 

samhengi við þróunina í Danmörku á tímabilinu milli siðaskipta og einveldis. 

 

1.6. Nálgun og framsetning rannsóknar 

 

Rannsóknin snýst um að skoða lénsmenn sem höfðu Ísland að léni, skoða stjórnsýslu þeirra út 

frá þeim heimildum sem varðveist hafa um rekstur þeirra á landinu, léninu Íslandi. Sú leið er 

valin í umfjölluninni að í byrjun er yfirlit yfir mótun stjórnsýslu konungs eftir siðaskipti í 

Danmörku 1537 og leitast við að tengja þá sögu almennt þróuninni á Íslandi og þá ekki síst með 

tilliti til skjalagerðar.  Stjórnsýsluþróuninni er fylgt eftir í tímaröð í tengslum við þá lénsmenn 

sem voru við völd hverju sinni og vísað um leið til þeirra embættisskjala sem til urðu vegna 

starfa þeirra. Lagt er mat á umfang, þróun og eðli stjórnsýslu konungs í gegnum störf lénsmanna 

hans. 

Sérstakur kafli er um íslenska lénsreikninga og endurskoðun þeirra í rentukammeri auk 

kafla um söfnun heimilda og myndun skjalasafns á Bessastöðum. Er það yfirlit yfir skjöl sem 

hafa tilheyrt skjalasafni Bessastaða. Í yfirlitsskrá yfir varðveitt skjalaflokka og skjöl, sem birt 

er í sérstökum kafla, birtast mikilvægar niðurstöður rannsóknarinnar. Hún er afrakstur þess að 

tefla saman stjórnsýslusögunni og upplýsingum um varðveittar heimildir lénstímabilsins á 

Íslandi. Með því er lagður grunnur að frekari rannsóknum á tímabilinu. Í þeirri skrá er einnig 

getið skjala úr öðrum embættisskjalasöfnum sem varpa ljósi á stjórnsýslu þessa tímabils og á 

störf lénsmanna. Skráin er ekki tæmandi enda leynast víða uppskriftir af embættisskjölum 

jafnvel innan um alls óskylt efni sem skrár geta jafnvel ekki um. Hér er heldur ekki lögð áhersla 

 
63 Helgi Þorláksson, Saga Íslands VI. Ritstjóri Sigurður Líndal. (Reykjavík 2003); Helgi Þorláks-

son, Saga Íslands VII. Ritstjóri Sigurður Líndal, aðstoðarritstjórar Magnús Lyngdal Magnússon 

og Pétur Hrafn Árnason. (Reykjavík 2004), bls. 5–211. 
64  Landsbókasafn-Háskólabókasafn, Kristjana Kristinsdóttir, Um íslensku lénsreikningana, cand. 

mag. -ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 1984. 
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á tilskipanasöfn frá seinni öldum. En ætla má að drýgsta hluta mikilvægra stjórnsýsluskjala sé 

getið hér.  

Þær rannsóknarspurningar sem leitað hefur verið svara við eru: Hverjir voru lénsmenn 

konungs á Íslandi? Hvað felst í heimildinni lénsreikningur? Hvernig mótast og þróast 

stjórnsýsla konungs? Hvaða skjöl urðu til á tímabilinu 1541–1683 við stjórn og rekstur lénsins 

Íslands? 

Í viðaukum eru fylgiskjöl og skrár birtar með eftirfarandi rannsóknarniðurstöðum. Í 

viðauka 1 er skrá yfir lénsmenn og fógeta þeirra á árunum 1541–1683. Getið er útgáfudags 

veitingarbréfa lénsmanna, hverrar þjóðar þeir voru, tímabilsins sem þeir voru lénsmenn og 

hverjir fógetar þeirra voru. Í viðauka 2 er yfirlit yfir varðveitta lénsreikninga frá léninu Íslandi. 

Getið er lénsmanna, varðveittra lénsreikninga og þeirra skjala sem tilheyra þeim. Í viðauka 3 er 

uppskrift af veitingarbréfum lénsmanna þegar landið var afgjaldslén annars vegar og 

reikningslén hins vegar, setning Jens Søffrensen í embætti konunglegs fógeta auk veitingarbréfs 

fógeta lénsmanns. Í viðauka 4 eru fyrst fáein dæmi um gildi myntarinnar við gerð lénsreikninga. 

Síðan er yfirlit yfir verðeiningar eins og þær birtust í lénsreikningum árin 1627 og 1645/46 og 

við athugun á tekjum af landinu í rentukammeri um 1640–1646. Í viðauka 5 eru nokkrar 

orðskýringar. Í viðauka 6 er viðburðaskrá fyrir tímabilið 1541–1683 í Danmörku, þ.e. konunga 

og stríða, og á Íslandi, þ.e. lénsmanna, biskupa, lögmanna og einstakra atburða sem skipta máli 

við stjórnsýsluna. Í viðauka 7 eru uppskriftir lénsreikninga, afgjaldsléns frá 1590/91 og 

reikningsléns frá 1647/48. Jafnframt fylgir listi yfir skammstafanir í viðauka 8. 
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2. Mótun stjórnsýslu konungs eftir siðaskipti  

 

Hin nýja stjórnskipan eftir siðaskiptin í Danmörku árið 1537 byggðist á þeirri grunnhugsun að 

konungur og ríkisráðið, fyrir hönd allra stétta, stjórnuðu ríkinu sameiginlega. Eftir siðaskiptin 

þurfti að endurskipuleggja rekstur og stjórn lénanna, auka traust á réttarkerfinu og fylla upp í 

það tómarúm sem varð til við fráhvarf katólsku kirkjunnar, einkum varðandi daglegt líf fólks. 

Konungurinn bar ábyrgð á framkvæmd réttarkerfisins og hann var æðsti fulltrúi kirkjunnar.  

Verkefnin voru mörg og þeim var fylgt eftir með nýjum lögum og ýmsum konunglegum 

fyrirskipunum. Þessi fyrirmæli voru tekin saman í lagabálka eða „recessa“, t.d. árin, 1558, 1615, 

og 164365 og voru sömu fyrirmæli oft ítrekuð í þessum lagabálkum sem giltu fyrir allt ríkið. 

Auk konungs og ríkisráðs sem kom aðeins saman þegar þurfa þótti, var komið á fót embætti 

ríkishirðmeistara (rigshofmesteren) sem hafði umsjón með fjármálum, kanslara konungs 

(kongens kansler) sem stjórnaði innanríkismálum, ríkismarskálks (rigsmarsken) sem stjórnaði 

hernum og kanslara ríkisins (rigets kansler) sem hafði yfirumsjón með réttarfarinu.66 Hér verður 

breyting á stjórnsýslu ríkisins til aukinnar miðstýringar. 

 

2.1. Stjórnarskrifstofurnar, kansellí og rentukammer 

 

Mikilvægi kansellísins, sem var æðsta stjórnarskrifstofa konungs, jókst við siðaskiptin og 

verkefni þess urðu fleiri. Tilurð kansellís má rekja aftur til miðalda. Í kansellíi var daglegum 

stjórnarstörfum ríkisins sinnt og í gegnum það fóru öll bréfaskipti ríkisins. Starfsemin fór fram 

þar sem konungur var staddur hverju sinni og fylgdi skjalasafnið konungi á ferðum hans.  

Bréf konungs voru tvenns konar. Annars vegar opin bréf (åbne breve) og hins vegar 

lokuð bréf (missive). Í opin bréf er skráð það sem hefur réttargildi eins og t.d. lög og tilskipanir 

(forordninger), almennar fyrirskipanir konungs og yfirlýsingar, jarðabréf og fleira þess háttar. 

Þau hefjast á orðunum „Vi [nafn konungs og titill] gøre alle vitterligt“. Þau eru ætluð 

almenningi, og ef um lög eða fyrirskipanir er að ræða á að lesa þau upp á þingum og skjalfesta 

og þess vegna einnig að skrifa að þau hafi verið birt í dóma- og þingbækur. Lokuð bréf eða 

 
65  V.A. Secher, Forordninger, Recesser og andre kongelige breve I (København 1887–1888), bls. 

1–50; Forordninger, Recesser og andre kongelige breve III (København 1891–1894), bls. 432–

452; Forordninger, Recesser og andre kongelige breve V (København 1903), bls. 122–354. 

66  E. Ladewig Petersen, ,,Reformationen 1536–96: Modernisering-Justering“, Dansk 

Forvaltningshistorie I, bls. 54. 
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„missive“ voru skrifuð beint til embættismanna og höfðu ekki réttargildi og því ekki ætlast til 

að þau væru lesin upp á þingum. Slík bréf hefjast á orðunum „[nafn konungs og titill] Vor gunst 

til forn“.  

Þegar árið 1513 er í kansellíinu byrjað að taka afrit af opnum bréfum konungs í sérstakar 

bækur sem kallaðar voru „registre“. Skráning lokaðra bréfa (missive) hófst árið 1535. Afrit 

þeirra eru skráð í svokallaðar „tegnelser“. Vísi að skráningu innkominna bréfa má rekja til 

ársins 1626.67 Þessar þrjár tegundur yfirlita yfir stjórnsýslulegar gerðir og afrit þeirra eru því 

lykilheimildir í stjórnsýslusögu.  

Rentukammerið sem átti rætur að rekja til síðari hluta miðalda var endurskipulagt og 

skilið frá kansellíi í valdatíð Chistians III (1534–1559), m.a. vegna aukinna verkefna í sambandi 

við jarðeignatöku og breytinga á lénsfyrirkomulaginu í ríkinu. Er talið að heitið rentukammer 

komi fyrst fram um 1560. Starfssvið rentukammers var í aðalatriðum tvenns konar. Annars 

vegar var þar tekið á móti tekjum ríkisins, sem greiddust í peningum, og séð um greiðslu 

hefðbundinna útgjalda. Hins vegar var þar farið yfir alla reikninga undirstofnana ríkisins og 

embættismanna, þar á meðal lénsmanna, og þeir endurskoðaðir.68 Af þessum tveimur 

verkefnum tók endurskoðunin mestan tíma. Greiðslur í vörum fóru ekki um hendur 

rentukammers, og því eru reikningar þess, svokallaðir rentumeistarareikningar, ekki venjulegir 

ríkisreikningar sem sýna hina raunverulegu stöðu eins og nú er markmið slíkra reikninga, heldur 

sýna þeir aðeins þær tekjur sem greiddust í peningum.69 Vörurnar fóru til birgðahúsa konungs 

eða voru notaðar í léninu. Jafnframt var aðgreining ríkisfjármálanna milli einkaútgjalda 

konungs og ríkisins óljós á þessum tíma og ljóst er að um helmingur tekna af lénunum var 

notaður í léninu sjálfu við rekstur lénsins og til uppihalds starfsmanna lénsins.70 Þessi staðreynd 

um rentumeistarareikningana hefur ekki áhrif á heimildagildi lénsreikninga enda sýna þeir 

stöðuna í léninu út frá skyldum lénsmanns, þ.e. eftir því hvort landið var afgjalds- eða 

reikningslén.  

Öll almenn bréfaskipti rentukammers fóru í gegnum kansellí en í rentukammeri var 

haldið utan um allar kvittanir og skjöl vegna endurskoðunar reikninganna. Kvittanir voru 

 
67 Frank Jørgensen og Morten Westrup, Dansk centraladministration i tiden indtil 1848 (Viborg 

1982), bls. 42–44; Nils G. Bartholdy, „Kongelige åbne og lukkede breve“, Arkiv 6. bind nr. 3 (Køben-

havn 1977), bls. 140–143. 
68 Frank Jørgensen og Morten Westrup, Dansk centraladministration, bls. 95–100. 
69 Leon Jespersen, „Tiden 1596–1660. Mellem personlig kongemagt og bureaukrati“, Dansk For-

valtningshistorie I, bls. 109. 
70 E. Ladewig Petersen, „Reformationstiden 1536–96. Modernisering–Justering“, Dansk Forvalt-

ningshistorie I, bls. 54. 
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skráðar í sérstakar bækur „registerbøger“ og auk þeirra voru færðar svonefndar „tegne- og 

restancebøger“. Í „restancebøgerne“ voru þeir lénsmenn skráðir sem skulduðu og í 

„tegnebøgerne“ var skráð ef greiðslurnar af léninu í peningum eða fríðu höfðu verið greiddar 

til annarra aðila, eða til konunglegra embættismanna.71 Tilraunir voru gerðar til að fá 

heildaryfirlit yfir tekjur og gjöld ríkisins árin 1600–1601, 1601, 1602, 1608, 1630, 1642, 1646 

og byrjað var á slíku yfirliti árið 1647. Einnig voru slík yfirlit tekin saman árin 1652 og 1656. 

Heimildir benda til að Ísland hafi verið skoðað árið 1630 og víst er að svo var árið 1646. 

Heimildir um athugun á heildaryfirliti önnur ár eru ekki fyrir hendi. Lénsmönnunum var veitt 

lénið almennt frá Jónsmessu, 24. júní, til Jónsmessu árið eftir. Árið 1618 fyrirskipar konungur 

að öllum lénsmönnum í lénunum, hvort sem þeir halda afgjalds- eða reikningslén, beri skylda 

til að afhenda gróðann af léninu ekki síðar en við lok reikningsársins og skila reikningi sínum 

til endurskoðunar í rentukammerið á tilsettum tíma samkvæmt veitingarbréfinu.72 Það var ári 

eftir að greiðslur af léninu voru inntar af hendi. Þessi fyrirskipun er ítrekuð árið 1623,73 og aftur 

árið 1635. Í því bréfi segir að íslenskir lénsmenn skuli skila reikningi sínum til endurskoðunar 

fyrir 1. maí ár hvert.74 Þeim hefur oftast verið það mögulegt enda voru þeir sjaldnast á Íslandi 

á þessum tíma árs. Ef lénsmenn gerðu þetta ekki áttu þeir á hættu að missa lénin án frekari 

viðvörunar og gátu þá sjálfum sér um kennt. Krafan um undirskrift lénsmanna á fylgiskjölum 

kom að því er virðist, fyrst fram árið 1620, og að þeir skrifuðu undir sjálfan reikninginn árið 

1626, en fram að því var hann óundirritaður.75  

 

2.2. Lénin og lénsmenn 

 

Eftir siðaskiptin var aukið eftirlit með að lénsmenn gengju ekki á hlut íbúa lénanna eins og fram 

kemur í fyrirmælum (instrux) Christians III árið 1557. Í þeim instrux er m.a. áréttað að 

lénsmenn fari eftir þeim fyrirmælum sem fram koma í veitingarbréfum þeirra og við íbúa 

lénanna eiga þeir að koma fram samkvæmt útgefnum lögum. Þeir eiga að sjá til þess að til 

embætta í léninu veljist góðir, guðhræddir og ærlegir menn og að þeir sem dómarasæti skipi 

séu lögfróðir og ber þeim að sverja þess eið að þeir muni dæma rétt. Sjálfir eru þeir skyldaðir 

 
71 Leon Jespersen, „Tiden 1596–1660. Mellem personlig kongemagt og bureokrati“ Dansk 

Forvaltingshistorie I, bls. 109. 
72  V.A. Secher, Forordninger III, bls. 526–527. 
73 Jens Engberg, Dansk finanshistorie i 1640’erne, bls. 62. 
74 V.A. Secher, Forordninger IV (København 1897), bls. 622–623. 
75 Hans H. Fussing, Stiernholm Len (København 1951), bls. 143, 152–153. 
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til að mæta á öll þing í sínu léni og fylgjast þar nákvæmlega með að rétt sé að öllu staðið. 

Fógetar þeirra og aðrir undirmenn eiga að hegða sér vel og ganga ekki of hart fram í málum 

gagnvart íbúunum eins og oft hafi átt sér stað áður. Þessir undirmenn eiga að vera eiðsvarnir 

lénsmanni og kóngi og ber þeim skylda til að halda reikning yfir óvissar tekjur, bæði sakeyri 

og annað sem kóngur áskilur sér hluta af. Þeir mega ekki þiggja gjafir, heldur fá þeir föst laun 

fyrir sína vinnu og verða að láta sér það nægja. Þeim sem fest hafa sér jarðir má ekki úthýsa ef 

þeir fara að lögum, en slíkt hafi oft gerst. Ekki má íþyngja íbúunum með of miklum kvöðum 

og ekki krefjast meiri þjónustu af þeim en verið hafi og vani sé. Ef nýjar álögur eru lagðar á 

íbúana verður að tilkynna slíkt til kóngs. Byggingum á að halda við og ekki mega lénsmenn 

stunda aðra verslun en lög mæla fyrir um. Ákvæði eru einnig um nýtingu skóga og skógarhögg 

sem átti við að hluta til um Ísland.76  

Konungur var skuldbundinn til að velja lénsmenn úr hópi aðalsmanna og þeir voru 

milliliðurinn á milli stjórnarskrifstofa konungs og þegnanna í hverju léni.77 Verkefni lénsmanns 

eða fógeta hans var í stuttu máli að fara með konungsvaldið.78 Þeir innheimtu tekjur af lénunum 

samkvæmt jarðabók og skiluðu reikningi í rentukammer. Tilraunir hófust strax til þess að semja 

jarðabók yfir allt ríkið, sem byggð yrði á jarðabókum einstakra léna, en það virðist fyrst hafa 

tekist um og eftir árið 1570, þ.e. þegar rentukammerið var orðin sjálfstæð stjórnarskrifstofa.79 

Eitt fyrsta verkefni lénsmanns á Íslandi eftir siðaskiptin var að safna eignarheimildum og semja 

jarðabók yfir nýfengnar jarðir konungs.80 Eintak þessarar bókar lá í skjalasafni lénsins og var 

sú bók hin opinbera gilda jarðabók sem sýndi umfang eigna konungs og þá landskuld sem hver 

og einn átti að greiða. Afrit hennar var síðan afhent rentukammeri ásamt lénsreikningum vegna 

endurskoðunar reikninganna.81 Ein helsta breytingin sem varð á lénunum eftir siðaskiptin, sem 

sýnir þróun í átt til miðstýringar, er að þjónustulénum  fækkaði mjög. 

 
76 AM 333 fol. Christian III, Instrux for Lensherrer, bls. 16–18; V. Wollerup, Danmarks riges his-

torie 1536–1588 (København 1900), bls. 82–90; Niels Kragh og Stephan Stephaniu, Den Stormægtige 

Konge Kong Christian den Tredie, Konge til Danmark og Norge etc. Hans Historie del II. Recesser, 

Forordninger og aabne Breve (Kiøbenhavn 1778), bls. 261–265.  
77 E. Ladewig Petersen, „Reformationstiden 1536–96. Modernisering–Justering“, Dansk Forvalt-

ningshistorie I, bls. 54. 
78  Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 243. 
79 Jens Engberg, Dansk Finanshistorie i 1640´erne, bls. 115. 
80  Verður vikið að þeirri upplýsingaöflun hér á eftir og fyrirskipunum sem á eftir komu um gerð 

jarðabóka. Sjá umfjöllun í kafla 5.1, Söfnun heimilda 1552–1636. 
81 Orla K. O. Damkjer, „Lensregnskaber og lensadministration 1610–60“, Landbohistorisk 

Tidsskrift. Bol og By , 2. Række. 4 (1982), bls. 11. 
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Kristian Erslev sagnfræðingur (f. 1852 d. 1930) gerir í bók sinni grein fyrir þeirri 

breytingu sem varð á lénsskipulaginu í Danmörku við siðaskiptin árið 1537 og ávinningi 

konungs af henni á kostnað aðalsins, einkum er fram liðu stundir. Árið 1533 voru 22% léna í 

Danmörku reikningslén, 23% afgjaldslén og 55% þjónustulén. Árið 1602 voru aftur á móti 64% 

lénanna reikningslén, 24% afgjaldslén og 12% þjónustulén. Samhliða þeirri breytingu fækkaði 

smálénum úr um 300 í um 70.82 Aðalbreytingin var sú að þjónustulénum fækkaði og 

reikningslénum fjölgaði. Það voru eingöngu aðalsmenn sem gátu fengið þjónustulén en það 

kom fyrir að borgurum væri veitt reikningslén, samanber Jens Søffrensen sem var konunglegur 

fógeti á Íslandi 1645–1648. Hann var af borgarastétt. Þessi fækkun þjónustuléna var því á 

kostnað aðalsins. 

Jens Engberg sagnfræðingur segir mestu breytinguna í þessa átt hafa orðið um árið 1550, 

en þá var reikningslénum fjölgað og um leið aukið eftirlit rentukammers með reikningshaldi 

lénsmanna.83 Verður saga þessara breytinga ekki rakin hér frekar en aðeins nefnt að Ísland var 

ýmist afgjalds- eða reikningslén og að lokum þjónustulén síðasta lénsmannsins. Erfitt er að 

segja til um hvað réði því hverrar gerðar lénið var hverju sinni en sennilega réðu væntanlegir 

tekjumöguleikar konungs af léninu og aðstæður einhverju þar um, t.d. samskipti konungs við 

aðalinn hverju sinni. 

 

2.3. Réttaröryggi og skjalahald 

 

Til þess að koma skikki á réttarkerfið og dómsmál í ríkinu fyrirskipaði Christian III árið 1551 

að þingskrifarar skyldu halda bækur yfir öll þau mál sem komu til þings í lénunum. Þegar 

skrifarinn féll frá átti að varðveita bókina á öruggum stað þar sem hægt væri að nálgast skjölin 

þegar þörf væri á. Síðan komst sú venja á í Danmörku að lénsmaðurinn löggilti nýja bók árlega 

og fékk hana svo til baka til varðveislu í skjalasafni sínu ásamt öðrum skjölum lénsins.84 

Mikilvægi þess og skylda til að færa þingbækur er ítrekuð árið 155885 og aftur árið 1578 með 

 
82 Kr. Erslev, Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede, bls. 193–202. 
83 Jens Engberg, Dansk Finanshistorie i 1640´erne, bls.165. 
84 Meddelelser om Rigsarkivet for 1889–91 (København 1892), bls. 28; Axel Linvald, Dansk 

arkivvæsen. Historie, Organisation og Virksomhed (København 1933), bls. 29–30. Í heimildinni stendur 

„autoriserede“ sem bæði getur þýtt að heimila og löggilda. 
85  V.A. Secher, Forordninger I, bls. 15.  



35 

 

opnu bréfi konungs.86 Er talið að löggilding þingbóka hafi fyrst verið fyrirskipuð með þessu 

opna bréfi 1578 þó ekki sé það skýrt tekið fram. Bækurnar eiga að vera hreinar og klárar og 

blátt bann er sett við því að skrifa dóma á seðla og færa inn þegar heim er komið. Allar 

ákvarðanir sem teknar eru, svo og dóma, á að skrifa strax inn í bókina á þinginu og lesa upp 

áður en þingi er slitið, í áheyrn þeirra sem málið varðar. Eftir þingið má engu breyta í bókinni. 

Ef einhver skrifari hlýðir þessu ekki og hægt er að sanna það, ber lénsmanni strax að setja hann 

af og refsa honum. Lénsmenn eru alvarlega minntir á að halda þessar reglur og fylgja þeim eftir. 

Einnig eiga þeir að hafa eftirlit með að þingbækur séu greinilega og skýrt færðar og að þær séu 

varðveittar í öruggri geymslu.87 

Í opnu bréfi konungs árið 1582 eru lénsmenn áminntir um að sjá til þess að fyrirmæli 

konungs (mandater og forordninger) sem birt eru í opnum bréfum á þingum séu virt og eftir 

þeim farið í lénunum. Að öðrum kosti geti þeir átt á hættu að missa embætti sitt, þ.e. lénið.88 

Bendir þessi áminning til þess að ekki hafi allir farið nákvæmlega eftir fyrirmælum konungs 

um færslu þingbóka. Árið 1588 skrifar konungur enn lénsmönnum sínum í öllu ríkinu með 

vísun til lagaboðsins frá 1558, og áminnir þá um að sjá til þess að sýslumenn (herredsfogder) 

og þingskrifarar færi réttar þingbækur.89  

Löggilding þingbóka er síðan áréttuð í lagabálki (recess) Christians IV (1588–1648) 

árið 1643 og jafnframt einnig sérstaklega í sama lagabálki í fyrirmælum fyrir lénsmenn í 

Noregi. Þar segir að lögmenn og héraðsdómarar (sorenskrivere/svarnir skrifarar) skuli hafa 

númeraða90 þingbók með innsigli lénsmanns og þingsins. Þegar bækurnar eru fullskrifaðar á 

lénsmaður að fá þær til geymslu. Er hér ítrekað bann við að skrifa á lausa seðla dóma og annað 

og hreinrita svo síðar. Í báðum tilvikum, þ.e. varðandi Danmörku og Noreg, er vísað til eldri 

fyrirmæla (forordningar) fyrir Noreg frá 15. mars 1633.91 Það er fyrst með konungsbréfi árið 

1638 að skipað er hér á landi að halda ,,en rigtig Althingsbog med Landsens Indsegel 

 
86  V.A. Secher, Forordninger, Recesser og andre kongelige breve II (København 1889–1890), bls. 

88–89. 
87 V.A.Secher, Forordninger I, bls. 15; V. Secher, Forordninger II, bls. 88–89. 
88 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 102–104. 
89 V.A. Secher, Forordninger II, bls. 519–520. 
90  Hér er sennilega átt við blaðsíðutöl eða blaðmerkingar. 

V. A. Secher, Forordninger V, bls. 273–274, 337. Þórður Eyjólfsson prófessor segir að í 

Danmörku hafi lagaboð um þingbókarhald fyrst komið á síðari hluta 16. aldar og löggiltar 

þingbækur hafi ekki verið lögboðnar fyrr en með fyrirskipun 15. mars 1633. Sjá, ,,Þrír dómar 

eignaðir Ara lögmanni Jónssyni“, Afmælisrit helgað Ólafi Lárussyni prófessor dr. juris og 

philosophiae sjötugum 25. febrúar 1955 (Reykjavík 1955), bls. 181. 
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igennemdraget og nummereret.“ Einar Arnórsson telur þetta ekki löggildingu þó draga verði þá 

ályktun að svo hafi verið af orðalaginu.92 Af rentumeistarareikningum má ætla að litið hafi verið 

á Ísland á þessum tíma sem sjálfstætt lén, enda er Noregs ekki getið í lénsreikningum. Í 

rentumeistarareikningunum er gerð grein fyrir Íslandi á eftir Noregi og síðan koma Færeyjar og 

Vestmannaeyjar.  

Í Íslensku fornbréfasafni má glöggt sjá að löngu fyrir siðaskipti hefur sú regla verið 

komin á að skjalfesta dóma, bæði alþingis- og héraðsdóma.93 Sveinbjörn Rafnsson prófessor 

hefur bent á að færsla bréfa- og dómabóka sýslumanna hafi verið lögboðin af Noregskonungi 

og birt í Hirðskrá árið 1273 að því að talið er, og að slíkar bækur hafi verið til, eins og sjá megi 

í Sturlungu og Árna sögu biskups.94 Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður segir að fullvíst sé að Ari 

lögmaður Jónsson (1529–1541) hafi haldið bók yfir héraðsdóma sína sem hann dæmdi sem 

sýslumaður og telur hann ekki ólíklegt að hann hafi einnig haldið bók yfir alþingisdóma sína 

þó slík bók sé ekki varðveitt.95 Elsta dómabók sýslumanns sem varðveitt er hefst árið 1597.96 

Þrátt fyrir þetta virðist sem lengi fram eftir öldum hafi ekkert verið lögfest um skjalagerð 

alþingis, hún hafi þrátt fyrir það byggst á nauðsyn og þeirri venju sem skapaðist og dómar hafi 

verið skrifaðir upp sérstaklega. Þeir Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður, Þórður Eyjólfsson 

prófessor í lögum (f. 1897 d. 1975) og Einar Arnórsson hæstaréttardómari telja að engar 

þingbækur hafi verið haldnar fram á 16. öld og engin bókun gerð um það sem fram fór fyrr en 

dómur var fallinn. Þá hafi dómurinn verið skráður á sérstakt skjal, dómsbréf, og hafi sú skráning 

oft farið fram síðar og á öðrum stað.97  

Er það sami háttur og tíðkaðist í öðrum lénum, eins og getið var hér að framan. Þannig 

er talið að elstu íslensku alþingisbækurnar, sem eru varðveittar frá árinu 1570, hafi verið færðar 

af eigin hvötum lögmannanna Þórðar Guðmundssonar (1570–1608) og Jóns Jónssonar (1573–

1606) og án þess að þær væru lögboðnar. Er talið auðsætt að þessar bækur hafi aðeins verið 

minnisbækur fyrir lögmennina sjálfa eða einkabækur þeirra en ekki fyrirskipaðar alþingisbækur 

sem skylda væri að halda. Slíkar bækur var fyrst farið að halda á fyrri hluta 17. aldar og 

 
92  Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 156. 
93 Björn K. Þórólfsson, „Íslenzk skjalasöfn“, Skírnir, bls.118. 
94 Sveinbjörn Rafnsson, „Um Hrafnkels sögu Freysgoða, heimild til íslenskrar sögu“, Saga tímarit 

Sögufélags 34 (1996), bls. 48. 
95  Alþingisbækur Íslands I (Reykjavík 1912–1914), bls. III. 
96 AM 249a 4to. Dómabók Gísla sýslumanns Árnasonar á Hlíðarenda 1597–1612. 
97  Þórður Eyjólfsson, „Þrír dómar eignaðir Ara lögmanni Jónssyni“, Afmælisrit helgað Ólafi 

Lárussyni prófessor, bls. 180; Alþingisbækur Íslands I bls. iii; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, 

bls. 155, 160–161. 
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þingbókarhald í héraði hófst enn síðar þó dæmi sé um annað, samanber dómabók Gísla 

sýslumanns Árnasonar frá 1597–1612 sem getið var hér framar.98 Þó það hafi ekki verið 

rannsakað sérstaklega má draga þá ályktun að þessar minnisbækur eða einkabækur lögmanna 

frá 1570 tengist að einhverju leyti ofangreindum fyrirmælum Christians III frá 1551. 

Lögmennirnir hljóta að hafa haft einhvern ávæning af þeim og víst er að lénsmönnunum voru 

fyrirmæli konungs ljós.  

Erfiðlega gekk þó að koma þingbókarhaldi alþingis á hér á landi. Þannig var ekki 

ákveðið að sérstakur alþingisskrifari yrði skipaður fyrr en árið 1593. Átti Henrik Krag 

lénsmaður (1591–1595) að sjá til þess að hæfur maður yrði ráðinn og að hann fengi sæmilegt 

kaup fyrir. Skyldi hann vera við á hverju lögþingi og skrifa upp alla dóma, konungsbréf og 

samþykktir þingsins.99 Þrátt fyrir samþykkt um alþingisskrifara árið 1593 varð lítið úr 

framkvæmdum, og það er fyrst árið 1631 sem alþingisskrifari er kosinn með vísun til 

konungsbréfsins frá 1593. Loks árið 1638 er með konungsbréfi sagt skýrt fyrir um laun og starf 

alþingisskrifarans.100 

Alþingisbækur hafa verið haldnar stöðugt frá árinu 1631 þegar ,,almennilegur 

Alþingisskrifari“ var fyrst kosinn.101 Alþingisbækur frá 1607 til 1622 eru ekki varðveittar óslitið 

en víst er að lögmennirnir hafi haldið bækur þessi ár. Bækur frá 1622 til 1630 eru til í afskrift 

frá um 1660. Frá 1631 eru bækurnar varðveittar í svokölluðum staðfestum afskriftum 

alþingisskrifaranna eða extröktum.102 Löggilta alþingisbókin var aðalbókin og var stundum 

nefnd landsbókin. Í hana hefur allt það sem opinberlega fór fram á þingi verið skráð. Lögmenn 

hafa þó jafnvel enn haldið einkabækur fyrir sig. Einnig voru stundum færðar svokallaðar 

,,klattbækur“ sem virðast hafa verið minnisbækur eða uppköst að alþingisbókinni sem 

alþingisskrifarinn hefur gert. Litlar heimildir eru þó fyrir þessu.103Árið 1636 óskaði Pros Mund 

lénsmaður (1633–1645) eftir því að fá í hendur til Bessastaða „þá riktugu og réttu Alþingisbók 

 
98 Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík III, Öxarárþing,-Yfir-

réttur hin forni,-Landsyfirdómur,-Sýslur.-Hreppar.-Sáttanefndir.-Umboð (Reykjavík 1910), bls. xi–xii; 

Björn K. Þórólfsson, „Íslenzk skjalasöfn“ Skírnir, bls. 117–118; Alþingisbækur Íslands I, bls. iii–v; 

Þórður Eyjólfsson, „Þrír dómar eignaðir Ara lögmanni Jónssyni“, Afmælisrit helgað Ólafi Lárussyni, 

bls. 181; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 155. 
99 Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur III, bls. xiii; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 

232–242. 
100 Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur III, bls. xvi.  
101  Alþingisbækur Íslands I, bls. v; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 156. 
102 Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur III, bls. xi–xvi; Alþingisbækur Íslands I, bls. iv–v,–vii; 

Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 155. 
103  Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 156–157. 
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sáliga Gísla Hákonarsonar lögmanns (1614–1631) í allan máta óforfalskaða með það allra 

fyrsta...“. Þetta orðalag er ekki traustvekjandi. Svar Vigfúsar Gíslasonar var á þá leið að hann 

gæti ekki afhent bókina því að hann hefði skilið hana eftir er hann flutti sig frá Bræðratungu 

„en hennar kópí voni hann, að bróðir hans Hákon (f. 1614 d. 1652) hafi afhent 

umboðsmanninum eða og muni afhenda hið fyrsta honum mögulegt kann vera eptir sinni 

skyldu...“104  

 Víst er þó að fyrirmæli konungs frá 1633 um löggildingu þingbóka í Danmörku og 

Noregi voru komin í gagnið árið 1638 með skýrum reglum um alþingisbókina og störf 

alþingisskrifarans. Þá virðist einnig að afrit hafi verið tekið af allri bókinni fyrir lénsmann og 

auðvitað lögmennina tvo. Í alþingisbók Árna Oddssonar lögmanns (1631–1663) árið 1640 

segir: „Kopí af því, sem komið er í þá innsigluðu þingbók, svo og herra höfuðsmannsins bók, 

hverjar ekki urðu fullnaðar, áður hann afsigldi.“105 Síðar stendur einnig: „Í þá innsigluðu 

Alþingisbók er ei meir komið innskrifað eður í herra höfuðsmannsins bók. Bíður svo til guð 

gefur vorn velb. junkur aptur í landið....“.106 Árið 1640 segir enn: „Herra höfuðsmannsins 

síðasta tilboð, er hann að þinglausnum lét upp lesa, er hjá honum sjálfum forvarað til þess það 

verður í þá innsigluðu þingbók innskrifað.“107 Árið 1662 var í skjalasafni Bessastaða 

alþingisbók frá árunum 1646–1659. Ætla má að það sé sú bók sem Árni Magnússon fékk lánaða 

árið 1703 úr amtskistunni eins og fram kom í inngangi.108  

Skýring á tregðu Íslendinga til færslu sérstakra þingbóka og lénsmanna að fylgja bréfum 

konungs um það eftir, gæti verið sú að framan af hafi e.t.v. dómabækur sem ekki voru löggiltar, 

einskonar dómasöfn, og Jónsbækur komið í stað formlegra alþingisbóka og annarra þingbóka 

ef marka má innihald þeirra og þær notaðar sem handbækur eða leiðbeiningarit fyrir lénsmann 

og fógeta hans. 

Í handritaskránni í Jónsbókarútgáfu Ólafs Halldórssonar (f. 1855 d. 1930) eru talin 25 

handrit Jónsbókar á dönsku. Már Jónsson prófessor segir handritin 33 langflest frá 17. öld.109 

 
104 Alþingisbækur Íslands V (Reykjavík 1922–1932), bls. 473–474. 
105  Alþingisbækur Íslands VI (Reykjavík 1933–1940), bls. 4. 
106  Alþingisbækur Íslands VI, bls. 13. 
107 Alþingisbækur Íslands VI, bls. 26. 
108 Árni Magnússon, „Arne Magnusson til Amtmand C. Muller. Kieblevig d. 9 7bris 1703“, Arne 

Magnussons Private Brevveksling, bls. 339.  
109 Jónsbók. Kong Magnus Hakonssons Lovbog vedtaget paa Altinget 1281 og Réttarbætr de for 

Islands givne retterbøder af 1294, 1305 og 1314. Útgefandi Ólafur Halldórsson (København 1904. 

Odense 1970), bls. lvi–lvii. Jónsbók. Lögbók Íslendinga. Már Jónsson tók saman (Reykjavík 2004), bls. 

26–27. 
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Bókin var fyrst prentuð árið 1578, sem er vísir að stjórnsýsluþróun, og oft síðar með réttarbótum 

og Gamla sáttmála og byrjað var að þýða hana á dönsku á 16. og 17. öld enda íslenska ekki 

auðskilin dönskum valdsmönnum.110 Lénsmenn áttu Jónsbækur eins og aðrir valdsmenn á 

Íslandi. Þessar bækur voru ekki aðeins lögbækur heldur einnig leiðbeiningarrit þar sem í var 

fært t.d. formúlur um hvernig setja á alþingi og slíta því, sýslumannaeiður, lögmannaeiður, 

Gamli sáttmáli, hvernig á að setja og slíta héraðsþingi og skýring á tíund. Einnig eru í þeim 

ýmsar réttarbætur, búalög, konungsbréf og alþingisdómar. 

Slíkar leiðbeiningar voru einnig færðar í dómabækur. Dæmi um slíka bók er Skjalabók 

Alþingis hins forna 1263–1635, skjalabók sem stundum hefur verið nefnd ,,Dómabók 

Þjóðskjalasafns í fol.“ Hún er talin skrifuð ca. 1580–1635 og inniheldur skjöl frá árunum 1263–

1635. Auk Gamla sáttmála, kirkjuskipunar Christians III, búalaga og fleira er í bókinni fjöldi af 

héraðsdómum, alþingisdómum, lögmannadómum og úrskurðum, samþykktum, 

hirðstjórabréfum, vitnisburðum og biskupaskipunum frá tímabilinu 1275–1623.111 Þessar 

bækur eru dæmi um hvernig stjórnsýsluupplýsingum var haldið saman til notkunar fyrir 

valdsmenn landsins auk lénsmanna og fógeta þeirra. 

Innsigli á skjölum getur tengst bættu réttarfari en innsiglið á að sanna að það sem í 

bréfinu standi sé þeirra vilji sem undir það skrifa. Árið 1550 sendi Christian III Íslendingum 

innsigli með Lauritz Mule lénsmanni kaupmanna í Kaupmannahöfn (1547–1551). Innsiglinu 

fylgdi bréf þar sem konungur þakkar Íslendingum stuðning við innleiðingu nýs siðar. Segir í 

bréfinu að sex til átta valinkunnir menn skuli annast vörslu innsiglisins svo það verði ekki 

misnotað. Innsiglið átti að vera konungi og öðrum trygging fyrir því, að þau skjöl er innsiglið 

bæru væru frá réttum valdsmönnum.112  

 

2.4. Embættismenn í lénunum 

 

Með nýrri kirkjuskipan breyttist staða kirkjunnar manna frá því sem verið hafði. Biskupar urðu 

embættismenn og undirmenn konungs. Konungur skipaði tilsjónarmenn með kirkjum, 

superintendenta eða biskupa, reyndar oftast eftir tilnefningu innanlands og veitti þeim allar 

tekjur og réttindi biskupsstóla gegn því að þeir stæðu árlega reikningsskil af þeim til konungs 

 
110 Guðrún Ása Grímsdóttir, „Um afl lagaþekkingar og ættvísi á 17. og 18. öld“, Íslenska 

söguþingið. Ráðstefnurit II (1998), bls. 134. 
111  ÞÍ. Skjalasafn Öxarárþings (Alþingis hins forna). Skjalabók 1263–1635, bls 4-5. 
112 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 265–266. 



40 

 

eða lénsmanns. Slíka veitingu fékk Ólafur Hjaltason í Hólabiskupsdæmi (1552–1569) 16. 

október 1551 og Marteinn Einarsson í Skálholtsbiskupsdæmi (1549–1556) 12. mars 1552.113 

Og frá árinu 1563 fengu prestar veitingarbréf útgefið af lénsmanni samkvæmt 

kirkjuskipaninni.114 Lénsmennirnir áttu að fylgja eftir hinni nýju kirkjuskipan, hver í sínu léni. 

Fólust störf lénsmanna á Íslandi fyrstu tuttugu árin eftir siðaskiptin einkum í því að koma þeim 

á eins og nánar verður greint frá.  

Einstakir valdsmenn kvörtuðu oft yfir því að hin nýja kirkjuskipan ætti ekki að öllu leyti 

við á Íslandi. Þeim lánaðist þó ekki að leggja fyrir kóng tillögur að nýrri skipan sem hentaði 

betur þó tilraunir væru gerðar til þess sem getið verður hér á eftir. Eitt þeirra atriða sem þeir 

gagnrýndu var sú skriffinnska sem hún lagði þeim á herðar. Meðal annars bar biskupum árlega, 

ásamt lénsmanni, að heimsækja allar sóknarkirkjur og gera skrá yfir allar eigur þeirra. Eitt 

eintak skrárinnar skyldi vera hjá biskupi og annað hjá lénsmanni vegna eftirlitsskyldu hans.115 

Reyndin var að sýslumenn voru skyldaðir frá árinu 1555 til að fylgja biskupum í yfirreiðum 

þeirra.116 Endurteknar óskir konungs um upplýsingar frá biskupum um eignir kirkjunnar sýna 

að þetta ákvæði var illframkvæmanlegt.  

Lénsmenn völdu lögmenn sem síðan fengu lögmannsbréf útgefið af konungi.117 Er þetta 

í samræmi við lagabálk eða „recess“ konungs frá 1558 þar sem segir að allir landsdómarar 

(lögmenn) í lénum konungs eigi að sverja konungi eið.118 Lénsmenn kusu sýslumenn með 

samþykki lögmanna og sýslubúa eins og fram kemur í bréfi lögmanna árið 1579 til konungs.119 

Í Bessastaðasamþykkt 1555 segir að fógeti eða befalningsmaður sé skyldugur til að velja og 

skipa skilvísa dánumenn til sýslumanna, þá sem eru guðs orðs elskendur og þar með réttvísir 

og friðsamir.120 Í veitingarbréfum frá 1555 og 1558 sem varðveitt eru kemur fram að 

sýslumaður á að skila afgjaldi sínu af sýslunni á Jónsmessu til Bessastaða. Hann fær öll sex 

 
113 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 325–326, 346–347, 361; Magnús Ketilsson, Kongelige 

Forordninger I, bls. 308–309. 
114 Íslenzkt fornbréfasafn XIV (Reykjavík 1944–1949), bls. 78–79. 
115 Lovsamling for Island I, bls. 52–53. 
116 Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 13, 58. 
117 Jón Sigurðsson, „Lögsögumannatal og lögmanna á Íslandi“, Safn til sögu Íslands og íslenzkra 

bókmennta II (Kaupmannahöfn 1886), bls. 209–217, 237–242. 
118 V.A. Secher, Forordninger I, bls. 12. 

119 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 362; Lovsamling for Island I, bls. 17; Hjálmar Vilhjálmsson, 

„Sýslumenn á Jónsbókartímabilinu 1264–1732“, Tímarit lögfræðinga 1. árg., 1 tbl. (1951), bls. 

6–11. Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, um sýslumenn, bls. 248–257. 

120  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 58–59.  
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marka121 mál og minni en annað fellur undir konung og skal ráðstafa í samráði við lénsmann. 

Hann á að halda mönnum við lög og rétt og aðstoða prófasta við að njóta réttar síns og hann á 

að fylgja biskupi í ferðum hans um sýsluna. Engir þýskir menn mega dvelja í sýslunni án leyfis 

lénsmanns. Sýslumaður á að hafa umsjón með konungsjörðum í sýslunni og tryggja að þær séu 

byggðar og að af þeim fáist renta.122 Árið 1609 ætlast konungur til töku eiðs af sýslumanni 

þegar hann var skipaður í Vestmannaeyjum123 og slík fyrirmæli til sýslumanna í léninu Íslandi 

voru fyrst lesin upp á alþingi árið 1619.124 Vegna eignaupptöku jarða við siðaskipti urðu 

umboðsmenn jarðanna og klausturhaldarar einnig konunglegir embættismenn. Lénsmenn veittu 

umboðs-, sýslu- og klausturjarðir en bréfin voru gefin út af konungi. Af orðalagi bréfanna þar 

sem segir: „oc vore befalingsmand paa fornefnte vort land Issland, hørig, lydig oc følgactig, udi 

hvis maade hand hannem paa vore veigne tilsigendis vorder…“ má ráða að lénsmenn hafi átt 

að hafa eftirlit með stjórnsýslu þeirra.125  

Hér verður einnig að geta hreppstjóra þó varla sé hægt að tala um þá sem konunglega 

embættismenn, en talið er að á 16. og 17. öld hafi sýslumenn farið að líta á þá sem undirmenn 

sína en í Jónsbók er fjallað um hreppstjórnina og hreppstjóraþing. Er það rakið til þess að með 

bréfi dagsettu 16. apríl árið 1556 eignar konungur sér hlut biskupa í tíundinni, en hreppstjórar 

sáu um innheimtu tíundar og skiptingu hennar hver í sínum hreppi. Einnig er ljóst að afskipti 

konungs af framfærslumálum jukust og víst er að árið 1657 segir í alþingissamþykkt að 

hreppstjórar skuli sinna hreppsmálum með ráði og styrk sýslumanns.126  

 

  

 
121  Mark, mynteining, í einum ríkisdal voru 6 mörk, í einum sléttum dal voru 4 mörk. 
122  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 61–63, 315–317. 
123  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 246–247. 
124  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 283. 
125 Sjá hér t.d. Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 354; Kongelige Forordninger II, 

bls. 4, 229, 231, 234; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 257–259. 
126 Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar á Íslandi I (Reykjavík 1972), bls. 63–64. Sjá einnig 

Kristjana Kristinsdóttir, ,,Hreppstjórar og skjalasöfn þeirra. Um hreppsbækur og þróun stjórnsýslu frá 

átjándu öld til upphafs tuttugustu og fyrstu aldar“, Saga tímarit Sögufélags 56 (2018), bls. 122–148. 
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Skipurit yfir embættismenn og tengsl þeirra 1541–1683 

 

 
 

2.5. Stjórnsýsla og afgreiðsla erinda 

 

Frumkvæði að afgreiðslu mála, eða vitneskja um atburði í einstökum lénum, átti ekki aðeins 

rætur í kansellíi, rentukammeri eða hjá konungi. Íbúar lénanna gátu leitað til kansellís með mál 

sín eða bænarskrá (suppliker). Algengast var að einstaklingar óskuðu eftir heimild konungs til 

frændsemisgiftingar en fyrir slíka heimild, ef hún fékkst, þurfti að greiða. Einnig kom fyrir að 

Íslendingar, að frumkvæði lögmanna á alþingi, sameinuðust um að leita til konungs þegar mikið 

lá við. Íslendingar sendu t.d. Jón Jónsson lögmann norðan og austan fyrir sína hönd með 

bænarskrá á konungsfund árið 1592. Dæmi er um fleiri slíkar bænarskrár til konungs af alþingi 

sem lögmenn standa fyrir, t.d. árin 1576, 1579 og 1602 og 1604.127 Slíkt átti þó að fara um 

hendur lénsmanns og fara rétta boðleið, a.m.k. ef um dómsmál var að ræða.  

Árið 1574 kvartar konungur yfir að einstaklingar frá Íslandi taki sér ferð á hendur til 

Kaupmannahafnar með mál sín og vilji bera þau upp beint við konung. Slík mál geti hann ekki 

afgreitt nema fyrir liggi lögboðin afgreiðsla slíkra mála innanlands, þ.e. dómur sýslumanns á 

 
127  Jón Sigurðsson, ,,Lögsögumannatal og lögmanna á Íslandi“, Safn til sögu Íslands og íslenzkra 

bókmennta II, bls. 223–227, 228–235; Einar Arnórsson, Réttarsaga Alþingis, bls. 357–360. 
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héraðsþingi og síðan dómur lögmanna á alþingi. Ef lögmenn dæma ranga dóma er hægt að 

stefna þeim fyrir konung. Svona málsmeðferð án dóms innanlands vill konungur ekki sjá frá 

lénsmanni.128 Fyrirmæli um rétta boðleið dómsmála, þ.e. að fyrst þurfi að taka mál fyrir á 

héraðsþingi, síðan á landsþingi og síðan e.t.v. að leggja það fyrir konung og ráð hans eru, í 

áðurgreindum lagaboðum frá 1558 og er þar vísað aftur til slíkra fyrirmæla allt frá árinu 1282.129 

Árið 1636 var lögfest að allar bænaskrár frá íbúum léna skyldu undirritaðar af lénsmanni áður 

en þær væru sendar til kansellís.130 Er þetta endurtekið árið 1643. Líta má á bænaskrárnar sem 

nokkurs konar samband milli einstaklinga í lénunum og stjórnvalda í Kaupmannahöfn. Með 

þeim reyndu einstaklingar að hafa áhrif á eigin hag með því að biðla til stjórnvalda.131 

Lénsmenn leituðu einnig til kansellís eða rentukammers ef um einhver vafamál var að 

ræða eða þeir þurftu að koma vilja sínum fram gagnvart íbúum lénsins. Þetta gerði Herluf Daa 

(1606–1619) t.d. árið 1618. Í framhaldi af því sendi konungur „kommissara“ eða 

umboðsdómara til að rannsaka málefni sérstaklega í einstökum lénum ef svo bar undir og mál 

voru komin í óefni. Dæmi um það voru umboðsdómararnir tveir sem sendir voru til Íslands árið 

1618 vegna Herlufs Daa.132  

Ljóst er þó að í öllum lénum konungs voru almenn mál afgreidd innan hvers léns, á 

þingum, án afskipta kansellís eða kóngs.133 Eru íslenskar alþingisbækur, dómar, einstök bréf og 

upplýsingar frá lénsmönnum gott vitni um það enda vísa Íslendingar oft til þess í bréfum, og 

einnig konungur, að dæma eigi eftir íslenskum lögum og er það í samræmi við Gamla sáttmála. 

 

2.6. Skjalasöfn léna 

 

Í greinargerð um ríkisskjalasafnið danska frá árunum 1889–1891 er rætt um skjalasöfn 

lénsmanna. Segir þar að enda þótt konungleg embættisskjalasöfn (brevkister) væru til í 

Danmörku frá gamalli tíð hjá lénsmönnum, í kirkjum, klaustrum og hjá biskupum væri það 

samt fyrst eftir siðaskiptin þar, árið 1537, sem fest var í lög að varðveita skyldi lagaboð, 

 
128 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 74–75. 
129 V. A. Secher, Forordninger I, bls. 12–13. 
130 V. A. Secher, Forordninger IV, bls. 668–670. 
131  Michael Bregnsbo, Folk skriver til kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske 

enevælde (København 1997), bls. 22. 

132  Sjá umfjöllun um það í kafla 4.4.7 Herluf Trolle Daa til Snedinge 1606–1619 (Herluf Daa). 

133 Leon Jespersen, „Tiden 1596–1660. Mellem personlig kongemagt og bureokrati“, Dansk 

forvaltningshistorie I, bls. 115, 143. 
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konungleg bréf og önnur skjöl sem þýðingu hefðu. Og strax við siðaskiptin hafi skjölum verið 

safnað til lénsmanna og biskupa.134 Það sama átti einnig við á Íslandi eins og skráin yfir 

skjalasafn Bessastaða árið 1553 sýnir.135 

Ætlun konungs var að skjalasöfnin, eins og önnur innistæða,136 yrðu eftir í léninu við 

lénsmannsskipti. Það varð þó ekki alltaf raunin. Litu margir lénsmenn á skjölin sem einkaeign 

sína. Vegna þessa er lénsmönnum fyrirskipað, með lokuðu bréfi (missive) þann 9. júlí árið 1593, 

að varðveita skjalasöfn sín og færa í bók öll konungleg opin bréf og afhenda skjalasafnið nýjum 

lénsmanni við lénsmannsskipti.137 Í bréfinu er sá formáli að hverjum og einum þeirra beri að 

halda skjalasafni lénsins í röð og reglu og að þeir eigi að afhenda safnið eftirmanni sínum ásamt 

skrá eða lista yfir það. Þessi fyrirskipun er ítrekuð árin 1615 og 1643.138 

Í bréfinu sagði um ástæðu þessarar orðsendingar, að oft hafi verið kvartað yfir því að 

við lénsmannsskipti í ríkinu hafi fráfarandi lénsmenn tekið með sér öll skjöl varðandi lénið. 

Varð það til þess að eftirmenn þeirra hefðu engin eldri bréf til að fara eftir við stjórn lénsins. 

Því voru menn beðnir að halda til haga þeim bréfum (opne mandater og forordninger), sem 

gefin voru út á stjórnartíma þeirra, láta skrá þau og skrifa inn í bók, sem ætíð ætti að fylgja 

léninu og ekki mátti færa burt úr því. Við lénsmannsskipti átti að afhenda skjalasafnið ásamt 

skránni yfir það með annarri innistæðu (inventar). Eldri bréf, sem horfin voru, átti að reyna að 

fá til baka og skrá þau. Öll bréf átti að lesa upp á þingum, skrá þau og varðveita vel í léninu, 

þannig að þau hvorki skemmdust né týndust. 

 Hefur krafa Henriks Krag lénsmanns (1591–1595) á alþingi árið 1593 örugglega tengst 

þessu bréfi konungs. Þar segir að þeir sem hafi konungsbréf í fórum sínum sem bætt gætu hag 

landsins, eigi að afrita þau, þ.e. ef þeir vildu ekki láta frumbréfin með innsiglum frá sér fara. 

Afritið átti að senda til Bessastaða þar sem bréfin yrðu aðgengileg þegar þörf væri á.139 

Í skjalasafni stiftamtmanns í Þjóðskjalasafni eru nú varðveitt bréf konungs til lénsmanns 

frá árunum 1542–1682. Nokkur þessara bréfa eru stíluð til ýmissa manna á Íslandi, en önnur 

eru opin konungsbréf. Á mörg bréfanna votta lögmennirnir að þau hafi verið lesin upp á alþingi. 

 
134 Meddelelser om Rigsarkivet for 1889–91, bls. 28. 
135  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 594–598. 
136  Þýðir hér skepnur og munir sem fylgja jörð, fylgifé jarðar. 
137  V.A.Secher, Forordninger II, bls. 647–649. 
138  V.A. Secher, Forordninger III, bls. 448–449; V.A. Secher, Forordninger V, bls. 216. 
139 Alþingisbækur Íslands II (Reykjavík 1915–1916), bls. 371. 
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Þessi bréf hafa komist í vörslu landfógeta frá lénsmanni, síðan amtmanns og loks stiftamtmanns 

eftir að lénsfyrirkomulagið var lagt niður og amtsskipan komið á árið 1683.140 

Í skjalasafni stiftamtmanns er nú einnig bók, rauð að lit, með afskriftum af tilskipunum, 

konungsbréfum og úrskurðum, auk bréfa stjórnarskrifstofa varðandi Ísland frá árunum 1329–

1746.141 Þessara skjala er getið í afhendingu Christians Müller amtmanns árið 1718 þegar hann 

lét af störfum og Niels Fuhrmann tók við.142  

 

2.7. Lénsmannsskipti og fógetar lénsmanna 

 

Samkvæmt skipun konungs skyldu báðir lögmennirnir vera til staðar á Bessastöðum er nýr 

lénsmaður tæki við innistæðunni, og gæfu þeir út vitnisburð um að skiptin hefðu farið fram. 

Þegar lénsmannsskiptin voru undirbúin voru þingvitni (oft bændur) tilkölluð til að meta og bera 

vitni um innistæðu og ástand búanna á Bessastöðum, Viðey og Arnarstapa. Skrár yfir 

innistæðuna voru útbúnar og yfirleitt undirritaðar af báðum lénsmönnum, en þó oftar af fógetum 

þeirra.143  

Þó að nýr lénsmaður hefði tekið við léninu var fráfarandi lénsmaður ekki laus allra mála 

fyrr en hann hafði gert endanlega upp við rentukammerið eins og fjallað verður um í kaflanum 

um endurskoðun lénsreikninga. Lénsmennirnir voru hér á landi yfirleitt aðeins um 

alþingistímann og skipuðu fulltrúa sína eða fógeta til að annast störf sín hér og báru lénsmenn 

ábyrgð á störfum þeirra. Oftast voru fógetarnir danskir þó dæmi séu um íslenska menn sem 

fógeta strax eftir siðaskiptin, þ.e. þá Pétur Einarsson (1541–1547), ,,Gleraugna Pétur“, og 

Eggert Hannesson (1551) (f. 1515 d. 1583). Einnig er rétt að geta þess að Gísli Hákonarson var 

sennilega fógeti árið 1628, a.m.k. sýslumaður í Gullbringusýslu. Fógetinn sá um 

konungsútgerðina og þar með búin á Bessastöðum og í Viðey auk umsjónar með Arnarstapa og 

hann var oft einnig sýslumaður í Gullbringusýslu og hefur því innheimt sakeyri og önnur gjöld 

 
140 ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns III. nr. 3. Konungsbréf til höfuðsmanns 1542–1682; Sigfús Haukur 

Andrésson, Þjóðskjalasafn Íslands. Ritsafn Sagnfræðistofnunar I (Reykjavík 1979), bls. 50. 
141 ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns IV. nr. 1. Tilskipanir, konungsbréf og úrskurðir og bréf stjórnar-

deilda varðandi Ísland 1329–1746. 
142 DRA. Rtk. 371.1. Designation over Protokoller og Dokumenter vedrørende Island og Færøerne 

1718–1746. Designation paa Dokumenter afleverede 1718 af Chr. Müller til Niels Fuhrmann. Sjá hér 

kafla 6.3 um skjalasafn Bessastaða. 
143  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 442–443; Orla K.O. Damkjer, Indføring i 

Lensregnskaberne, Besvarelse af Århus Universitets prisopgave (1978), bls. 31; ÞÍ. Rtk. F/1 – F/8. 

Lénsreikningar 1588–1662.  
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þar, hann eða þjónar hans.144 Fógetar hafa sennilega einnig verið skrifarar fyrir lénsmenn. Auk 

þeirra hafa lögmenn, alþingisskrifarinn og e.t.v. sýslumenn í Kjósarsýslu og Snæfellsnessýslu 

séð um skjalagerð fyrir lénsmann eftir því sem henta þótti. Oluff Pedersøn fógeti (1629–1634), 

sem mætti í kansellíið árið 1635, segir að hann sjálfur hafi þurft að ferðast milli þinga og svara 

landsmálum sem lénsmaðurinn ætti í raun að gera, auk þess sem hann innheimti vörur af 

undirsátunum áður en lénsmaður komi til landsins. Vörurnar bíði tilbúnar til uppskipunar í skip 

lénsmanns þegar hann mætir, en hann stoppi aðeins um mánaðartíma á landinu. Áhyggjur 

Oluffs af óeiningu í réttarfari og vöntun á góðri jarðabók yfir eigur biskupsstólanna og 

kirkjujarða sýna að þunginn af landsstjórninni innanlands hvíldi á fógetanum, a.m.k. þegar 

lénsmaður var fjarverandi í um ellefu mánuði á ári.145 Verður nánar fjallað um Oluff Pedersøn 

fógeta hér á eftir. 

Fógetar höfðu ekki rétt til að setja menn í embætti, veita giftingarleyfi í þriðja lið eða 

festa konungsjarðir, þó þeir hafi getað veitt vilyrði fyrir slíku vegna stöðu sinnar. Heimildina 

eða staðfestinguna gat aðeins lénsmaðurinn veitt. Á þessu verður breyting í tíð Henriks Bjelke 

1648–1683, sem má rekja til þess að Bjelke kom afar sjaldan til landsins og hélt landið sem 

þjónustulén síðustu tuttugu árin og leigði fógeta sínum innheimtuna af tekjunum. Frá hans tíð 

er varðveitt eina veitingabréf lénsmanns til fógeta útgefið 12. nóvember 1665 og birt á alþingi 

árið 1666. Í bréfinu segir m.a. að hann skipi Johan Pedersen Klein (1660–1662, 1665–1683) 

fulltrúa sinn og fógeta yfir Íslandi. Allir landsmenn eigi að vera honum hlýðnir og undirgefnir 

og nefnir hann hér sérstaklega embættismenn, andlega og veraldlega. Það eigi að greiða fógeta 

afgjald, landskuld og vissar og óvissar tekjur á réttum tíma. Vísað er sérstaklega til sýslumanna, 

klausturhaldara og umboðsmanna og annarra sem þurfa að gera lénsherranum reikning. 

Fógetinn hefur fullkomið vald til að innheimta allar tekjur og reka önnur erindi lénsmanns eins 

og hann væri þar sjálfur í eigin persónu. Fógetinn á að halda mönnum við lög og rétt og leggja 

sig fram við að gera íbúunum gagn.146 

Til frekari stuðnings því að fógetar Bjelke hafi haft meiri völd en fyrirrennarar þeirra er 

frásögn Jóns Árnasonar sýslumanns í Snæfellsnessýslu (1754–1777) frá 1762, þar sem hann 

 
144  ÞÍ. Rtk. F/1 – F/8. Lénsreikningar 1588–1662; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 

240–241. 
145  ÞÍ. Kansellí (KA.) KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verslun og ýmsu 

öðru með greinargerð í 22. liðum. Gagnrýni fógetans kemur því fram í þessu skjali en hún sem slík er 

ekki varðveitt. 
146  Alþingisbækur Íslands VI (Reykjavík 1933) bls. 644–645; Alþingisbækur Íslands VII 

(Reykjavík 1944), bls. 73–75. Sjá veitingarbréfið í heild í viðauka 3. 
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heldur því fram að fógetar Bjelkes hafi t.d. skipað menn í embætti og umboðsmenn þeirra tekið 

embættiseiða af sýslumönnum. Hann skrifar: 

I aaret 1661 26. martii da lehnsherren, i samme Thomas Nicolaisens fraværelse, 

bestillede Johan Pedersen Klein til sin foged, befalede han vel ikkun i 

almindelighed, at alle vedkommende skulde bevise ham hørsomhed staae ham 

regnskab og udbetale til ham al vis og uvis afgift. Men historien viser, at hans 

myndighed ogsaa har strækket sig til andre ting, blandt andet til den verdslige 

rættergangs drift. Thi strax samme aar findes, at han, ved en beslutning, udgiven 

29. junii, handthævede lavmand Arne Oddsen i sit dommer-sæde i lavrætten, 

imod en stævning som angik hans embede. Og lehnsherren siden, efter Thomas 

Nicolaisens død, bestillede samme Klein 12. novbr. 1665. til sin ordentlige foged 

i hans sted, hedder det, at regnskabs betienterne skulde udbetale til ham alle 

afgifter, al baade vis og uvis kongelig indtægt, og han derimod holde dem og 

alle indbyggerne ved lands lov og ret. Jeg finder og, at han 21. martii 1670 paa 

lehnsherrens vegne bestillede Sivert Biörnsen, til landstings-skriver. Saa og, at 

2 sysselmænd 1677 aflagde deres embeds-eed for hans fuldmægtig, som der 

kaldes land-fogedens fuldmægtig. Samme findes og at være skeet med nogle 

klosterholdere 1678. Ligesom lehnsherren selv, saa havde og disse kongens eller 

hans fogeder frie befordring, saa ofte de paa embeds vegna behøvede at giøre 

nogen reyse omkring i landet.147  

Hér segir m.a. að þegar lénsherrann skipaði Johan Pedersen Klein sinn fógeta fór hann ekki 

aðeins fram á að landsmenn sýndu honum undirgefni og greiddu honum gjöld sín, heldur segi 

sagan að hann hafi einnig haft völd til að skipta sér af dómsvaldinu, en slíkt hafði eingöngu 

verið í höndum lénsmanns. 

Umboðsmenn eða þjóna höfðu fógetarnir sennilega allt tímabilið, og hafa sumir þeirra 

sennilega séð um búið á Arnarstapa. Skipun umboðsmanna varð þó formlegri í lok tímabilsins 

eða í tíð Henriks Bjelke og e.t.v. líkari hefðbundnum störfum fógeta lénsmanna eins og þau 

höfðu tíðkast lengst af, þ.e. þeir sáu um konungsgarðinn og útgerðina og innheimtu afgjöldin 

gegn réttri kvittun. Eitt veitingarbréf til umboðsmanns fógeta er varðveitt. Er það gefið út af 

fógetanum 13. mars 1666 og lesið upp á alþingi sama ár. Það hljóðar svo: 

 
147  Jón Árnason, Historisk Indledning til den nye og gamle Islandske rettergang, bls. 513–514. 
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Jeg, Johan Pedersen Klein, höjædle og velbaarne Herre, Herr Henrik Bjelke… 

hans Excellenzes tilbetroede Fuldmægtig og Foged over Island, kjendes og gjör 

hermed vitterligt, at eftersom jeg haver affærdiget nærværende Jakob 

Benediktsen herfra, næst Gud, til Island der sammesteds paa mine Vegne at 

annamme alt kongel. Majest. Inventarium, saa vel som al Skibs Aabaten og 

andet, som paa mine Vegne kan falde at bestille, saa og (det Gud forbyde) jeg ej 

til den rette Tid kom til Landet, da haver jeg og hermed hannem Fuldmagt givet 

at opberge al anden Landsens visse og uvisse Indkomst, som Landsens 

Indbyggere til hans kongel. Majest. Lensherre aarligen plejer at udgive, det være 

sig, hvad det er eller være kan, og hvis han enhver I saa Maader for kvitterer, 

skal og af mig fuldkomligen være kvitteret. Des til Vidnesbyrd haver jeg dette 

med egen Hand underskrevet og mit Signet fortrykt. Datum Kjöbenhavn, den 

13. Martii 1666 Johan Pedersen Klein.148 

Hér kemur skýrt fram að verkefni hans er að innheimta tekjurnar af landinu. Hér er 

verkaskiptingin e.t.v. að verða skýrari í átt til hinnar nýju amtskipunar og þá 

verkaskiptingar milli landfógeta, amtmanna og stiftamtmanna. 

Vitað er að Hákon Ormsson var umboðsmaður Thomasar Nikolajsen fógeta (1652–

1660, 1663–1665), a.m.k. á árinu 1656. Hákon lést á árinu áður en Thomas kom til landsins, og 

skipuðu þá lögmennirnir Matthías Guðmundsson umboðsmann í hans stað (1656–1657) og 

væntanlega einnig Guðmund Steindórsson sýslumann í Húnavatnssýslu, þó er það óvíst. Skipun 

Matthíasar var gerð með þeim fyrirvara að hann héldi stöðunni, þar til lénsmaður eða fógeti 

gerðu breytingu þar á. Árið 1657 var Gregers Knudsen Bang umboðsmaður og árið 1658 varð 

Michel Gregersson umboðsmaður Thomasar og sennilega Einar Oddsson árið 1664.149 Johann 

Petersen Klein hafði einnig þrjá slíka umboðsmenn, 1665–1683, þá Jakob Benediktsson (1666–

1667), Oluf Jensson Klow (1672–1680) og Lafuritz Kristjánsson Gottrup ((1679) 1680–

1683).150  

Afgjöld af klaustrum, sýslum og umboðsjörðum voru greidd á Bessastöðum og einnig 

hlutur konungs af sakeyri, en sýslumennirnir sáu um innheimtu hans hver í sinni sýslu. 

 
148  Alþingisbækur Íslands VII, bls. 75. 
149  Alþingisbækur Íslands VI (Reykjavík 1933), bls. 391–192, 395–396, 419–420; Bogi 

Benediktsson, Sýslumannaæfir IV (Reykjavík 1909–1915), bls. 131. 
150  Alþingisbækur Íslands VII, bls. 75; Jón Halldórsson, „Hirðstjóraannáll“ Safn til sögu Íslands II, 

bls. 754. Sjá hér nánar viðauka 1. Skrá yfir lénsmenn og fógeta þeirra 1541–1683. 
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Sakeyrisskrár undirritaðar af sýslumönnum fylgja oftast lénsreikningum. Greiðslur afgjaldsins 

fóru ýmist þannig fram að sýslumenn, umboðs- og klausturhaldarar afhentu kaupmönnum vörur 

fyrir afgjaldinu og fengu í staðinn kvittun kaupmanns fyrir greiðslunni. Kvittunina afhentu þeir 

síðan lénsmanni eða fógeta hans og fengu hjá þeim kvittun fyrir afgjaldinu. Stundum greiddu 

þeir líka afgjaldið í peningum beint til lénsmanns eða fógeta gegn kvittun.151 

Frá árunum 1672–1675 er varðveittur sundurliðaður reikningur yfir gjöld af klaustrum, 

sýslum og umboðsjörðum. Verður að ætla að hann hafi verið færður jafnóðum og greiðslurnar 

voru inntar af hendi á Bessastöðum. Inni í reikningnum liggur lítill minnismiði eða kvittun um 

greiðslur Daða Jónssonar (d.1682) sýslumanns í Borgarfjarðarsýslu. Miðinn er undirritaður á 

Bessastöðum af Oluf Jonsson Klow fógeta 25. maí 1675.152  

Í mörg horn var að líta fyrir fógetann við daglegan rekstur búanna á Bessastöðum og í 

Viðey. Fjöldi heimilismanna var breytilegur á búunum eftir árstíma. Í ótímasettri greinargerð 

frá 17. öld segir að átta vinnumenn hafi verið á búunum tveimur, þar af einn ráðsmaður og þrjár 

vinnukonur auk ráðskvenna á sitt hvoru búinu. Jafnframt var smali og einn hestasveinn. Tveir 

kaupamenn bættust í hópinn síðsumars meðan heyjað var.153 Í annarri ótímasettri greinargerð 

eru ráðsmennirnir sagðir tveir og vinnumennirnir átta. Einn smali er talinn og hestasveinn. 

Ráðskonurnar eru tvær og átta vinnukonur auk stúlku í eldhúsi. Í báðum þessum heimildum eru 

taldir tíu fátæklingar í Viðey.154 Vinnufólkinu var fækkað árið 1645 í tíð Jens Søffrensen (1645–

1648) en þá sagði hann upp störfum ráðsmanninum á Bessastöðum Högna Sinnersen/Högna 

Sigurðssyni,155 fjórum vinnumönnum, smalanum og hestasveininum auk tveggja 

vinnukvenna.156 Af reikningum hans má fá nokkra hugmynd um búreksturinn. Í hans tíð var 

Jón Högnason ráðsmaður á búunum og tveir vinnumenn voru í fastri vinnu allt árið, þeir Ólafur 

Helgason smiður og Þórður Jónsson vinnumaður. Vinnukonurnar voru þrjár og auk þess 

ráðskonan Kolfinna Halldórsdóttir. Í tíu vikur meðan heyjað var bættust við fjórir kaupamenn 

 
151  Jón Árnason, Historisk indledning til den gamle og nye islandske rettergang, bls. 480, 502. 
152  DRA. Rtk. 373.154. 1661–1828 Diverse dokumenter vedrørende forskellige islandske forhold. 

Sundurliðaður reikningur yfir gjöld af klaustra, sýslna og umboðsjörðum 1672–1675. 
153  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 50. Ótímasett og óundirrituð greinargerð um ýmis 

fjárhagsmálefni í Gullbringusýslu. 
154  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 50. Ótímasett tilskipun um fjölda og kjör vinnufólks í 

Viðey og á Bessastöðum. 
155  Sjá hér Annálar 1400–1800 VII, Lykilbók I (Reykjavík 1998), bls. 140–141. 
156  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Útdráttur úr lénsreikningi 1645–1646, Udgifft imoed forscheffne 

Indtegt bl. 5v og 6h.  
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og á veturna voru tveir vermenn, eða piparsveinar (pepersvenner) sem réru á bátum konungs.157 

Vinnukonurnar hafa einnig róið til fiskjar. Í útbúnaði þeirra var gert ráð fyrir sex fjórðungum 

smjörs og tuttugu fiskum til matar, sjö klippingsskinnum til klæða, einni danskri línu, einum 

hníf, þremur önglum og þremur pörum af vettlingum. Útbúnaðurinn átti að duga þeim um 

veturinn til Valborgarmessu, þ.e. til 1. maí.158 Í reikningnum kemur fram að tuttugu menn voru 

ráðnir tímabundið þegar laxakisturnar voru settar niður, sennilega í Elliðaánum, og teknar upp. 

Umboðsmenn Jens Søffrensen, þeir Matthías Søffrensen (1645–1651) bróðir Jens, og Torfi 

Erlendsson (1645–1646), auk a.m.k. tveggja aðstoðarmanna, þeirra Hans Oluffsen (1645–1646) 

og Jørgen Heitman (1645–1646), dvöldu sennilega allt árið á Bessastöðum og í Viðey og 

sennilega einnig Jens sjálfur og þjónn hans.  

Á spítalanum í Viðey dvöldu tíu fátæklingar eða gamlir menn og ein próventukona, 

Margrét Gunnsteinsdóttir. Til Bessastaða hafa einnig ýmsir menn átt erindi, eins og t.d. Gregers 

Knudsen Bang (1646–1656), stjúpsonur Jens, sem sá um konungsbúið á Arnarstapa, Þórður 

Henriksson alþingisskrifari (1645–1652) vegna skjalagerðar fyrir Jens, sýslumenn, 

umboðsmenn og klausturhaldarar til að skila af sér afgjaldi, lögréttumenn vegna starfa sinna á 

alþingi, danskir kaupmenn og skipverjar sem sóttu vörur af landinu til birgðahúsa konungs og 

böðullinn ef svo bar undir. Heimilisfólkinu þurfti að sjá fyrir fæði og klæði, auk einhverra launa. 

Hægt er að gera sér grein fyrir út frá reikningnum hvaða áhöld vinnukonurnar notuðu við störf 

sín og eldamennskuna. Nefnd er sinnepskvörn, maltkvörn, strokkur, mjólkurtrog, smjör- og 

skyrkeröld, bruggkeröld, diskar, salttrog, fötur og kljásteinar. Maturinn var auk smjörs, þorskur, 

hertur fiskur, lax, mjólk, skyr, kinda- og nautakjöt, salt brauð, mjöl og öl.159 Fleiri gæddu sér á 

matnum en mannfólkið. Þess er sérstaklega getið að fógeti megi færa til frádráttar í reikningi 

sex fjórðunga smjörs sem ætla má að matarbirgðir rýrni um vegna ágangs músa og við söltun.160 

Konunum var ætlað helmingi minna fæði en körlunum. Fæðið sem Kolfinna ráðskona 

og vinnukonurnar þrjár fá á þriggja vikna fresti er hálfur fjórðungur af smjöri og tuttugu 

 
157  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646. Frá bls. 55 og áfram. 
158  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 50. Ótímasett og óundirrituð greinargerð um ýmis 

fjárhagsmálefni í Gullbringusýslu. Sjá einnig Kristjana Kristinsdóttir, ,,Tvö skjöl um Bessastaði og 

Viðey“ Landnám Ingólfs. Nýtt safn til sögu þess 4 (Reykjavík 1991), bls. 78–90. 
159  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646, bl. 46r–48v. ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. 

Supplem II. 50 Ótímasett og óundirrituð greinargerð um ýmis fjárhagsmálefni í Gullbringusýslu. Sjá 

einnig Kristjana Kristinsdóttir, ,,Tvö skjöl um Bessastaði og Viðey“ Landnám Ingólfs, bls. 78–90. 
160  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 50 Ótímasett og óundirrituð greinargerð um ýmis 

fjárhagsmálefni í Gullbringusýslu. Sjá einnig Kristjana Kristinsdóttir, ,,Tvö skjöl um Bessastaði og 

Viðey bls. 78–90. 
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skálapund af fiski, eða tæp tvö og hálft kíló af smjöri og tíu fiskar. Jón Högnason ráðsmaður 

fær á þriggja vikna fresti einn fjórðung af smjöri og tvö og hálft líspund af fiski. Vinnumennirnir 

fengu á þriggja vikna fresti 20 merkur smjörs og tvö og hálft líspund af fiski. Launakjörin voru 

einnig mismunandi. Þannig sést t.d. af reikningum Jens að ráðskonan Kolfinna Halldórsdóttir 

hefur í árslaun fjórar álnir af klæði, en alin er þá jafngildi 57 cm, og þrjár álnir af „góðu“ 

lérefti.161 Þessa vefnaðarvöru fékk Jens Søffrensen árið 1646 hjá Christoffuer Brennermand 

Íslandskaupmanni. Vinnukonurnar fá sex álnir af vaðmáli og eina og hálfa alin af lérefti. Jón 

Högnason fær í laun sex kindur með lömbum, og sextán álnir af vaðmáli. Smiðurinn fær í laun 

tvo ríkisdali og sextán álnir af vaðmáli og hinn vinnumaðurinn tvo ríkisdali og tólf álnir 

vaðmáls. Skó fá allir því í reikningunum eru færðar til útgjalda fjórtán til fimmtán húðir til 

skógerðar fyrir heimilisfólkið á búunum.162 Bústofninn á búunum á Bessastöðum og Viðey var 

árið 1647: 140 kindur, 148 lömb, 60 kýr, 13 naut ung og gömul, 2 kvígur, 14 kálfar, 9 

dráttarhestar og 2 hryssur.163 Til samanburðar má nefna að bústofninn var árið 1588: 35 kýr, 16 

kvígur, 30 geldnaut, 215 kindur með lömbum, 15 hestar og 12 dráttarhestar.164 Búið hefur því 

greinilega verið stórt.  

Auk þessa var mikil útgerð stunduð á Bessastöðum sem fógetarnir sáu að mestu um og 

réru menn á bátum konungs af bæjunum í kring. Þannig er í lénsreikningi fyrir árið 1645 listi 

yfir mannslán165 af bæjunum í Gullbringusýslu og þess getið hjá hvaða formanni hver maður 

réri. Svo virðist sem konungur fái sjötta hvern fisk fyrir leiguna á bátunum. Einnig er listi yfir 

sýslugjaldsmenn166 og sagt úr hvaða sýslu þeir voru og hjá hvaða formanni þeir réru.167  

Bæði til búskaparins og útgerðarinnar þurfti ýmis tæki og tól og eru þau talin í 

innistæðuskrám reikninganna. Má þar nefna sem dæmi, báta, kjöltré, keipa og keiparstokka, 

fiskikróka, akkeri, fiskilínur, sökkur, hákarlafæri, ýmsar gerðir nagla, hamra, smíðatangir, 

járnbolta, slípisteina, grasljái, skeifur, tunnugjarðir, geirnagla og torfkróka.  

 
161  Hér er miðað við íslenska verslunaralin á 17. og 18. öld. Magnús Már Lárusson, ,,Íslenzkar 

mælieiningar“, Skírnir 132 (1958), bls. 242. 
162  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Fylgiskjöl með útdrætti úr lénsreikingi fyrir Ísland árið 1645–

1646.; Sjá hér einnig almennt, Kristjana Kristinsdóttir, ,,Um konur í íslenskum lénsreikningum“ Kven-

naslóðir (Reykjavík 2001), bls. 232–237. 
163  ÞÍ. Rtk. F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1647–1648, bl. 44r. 
164  ÞÍ. Rtk. F/1. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1590–1591, bl. 2v. 
165 Róðrarkvöð, skylda leiguliða og hjáleigubænda til að róa á bátum landeigenda eða umsjónar-

manna jarða á vertíð eða sinna flutningum. Róðrarkvaðir fylgdu oft konungsjörðum. 
166  Menn úr hverri sýslu sem réru á bátum konungs, sennilega hluti af afgjaldi sýslunnar. 
167  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646 bls. 42v–44v. 
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Af ofanskrifuðu er ljóst að það var í mörg horn að líta fyrir fógeta lénsmanns enda 

lénsmenn yfirleitt aðeins staddir á landinu um alþingistímann. Rekstur konungsbúsins og 

samskipti við Íslendinga á þingum og annarsstaðar voru því oftast í höndum fógeta þeirra þó 

ábyrgðin væri lénsmanna.  
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Tafla yfir lénsmenn og fógeta þeirra 1541–1683 

 

Lénsmenn Ár Fógetar, lénsmenn og umb.menn fógeta Ár

Christoffer Huitfeldt

(Kristófer Hvítfeld) 1541-1542 Pétur Einarsson frá Staðastað 1541-1547

Otte Stigsen eða Stigessen

(Otti Stígsson) 1542-1547

Lafris eða Lafrids Mule 1547-1551 Kristján skrifari 1547-1551 

(Lárenzíus Mule)

Otte Stigsen eða Stigessen

(Otti Stígsson ) 9.4.1551 Pétur Einarsson 1551

Eggert Hannesson 1551

Eggert Hannesson 12.3.1552

Poul Huitfeldt 1552

(Páll Hvítfeld) 10.3.1553-1554 Poul  Stigesen 1554-1559

Knud Stensen 12.3.1554-1559

(Knútur Steinsson)

Poul Stigesen 1559-1566 Andrés Hofmann 1563

(Páll Stígsson) Níels Ólafsson og Henrik Krag

Oluff Bagge 1566

Hendrik Krag til  Trenderup 28.4.1567-1569 Oluff Bagge 1567-1569

(Henrik Krag)

Christoffer Valckendorf eða Valckendorp 29.4.1569-1570 Oluff Bagge 1569-1570

(Kristófer Valkendorf)

Johan Bocholt eða Bucholt 5.5.1570-1574 Oluff Bagge 1570-1571

(Jóhann Bocholt) Barthiel Oluffsson eða Bertel 1571

30.3.1574-1576 Benedikt Pétursson 1572

26.4.1576-1582 Eiríkur Jakobsson 1576-1581

31.1.1582-1586 Jakob Hannesson 1581

Peder Thomassøn eða  Thamesen

(Pétur Tómasson) 1587-1588 

Lauridts Kruse Tygissøn, 2.9.1588-1591 Peder Thomassøn 1588-1589

eða Laurits Kruse til  Svendstrup Søffrend Islendeus/Nielsen fyrir 1590/91

(Lars Kruse, Lauritz Krús) Enuvold Christensen fyrir 1590/91

Jens Nielsen Koch 1589-1591??

Peter Søffrensen á Stapa 1590

Henrik Mikaelsson 1591-1593?

Hendrik Krag til  Trenderup 28.2.1591-1595 Erasmus Michelsen 1593

(Henrik Krag, Hinrik Krag) Rasmus Søffrensen 1594?

Brostrup  Giedde til  Trommerup 23.4.1595-1597 Rasmus Nielsen 1596-1597

(Brostrup Gedde eða Gjedde) Niels Busk 1597-1599 

Johan Bocholt eða Bucholt 10.5.1597-1602 Joachim Solke 1600-1602

(Jóhann Bocholt) Kapteinn Boeke Arnarstapa

Enevold Kruse ti l  Vinggegaard 15.4.1602-1606 Enuvold Christensen 1602-1606

(Einvold, Enuvold Krúse) Peder Brenner 1606
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Heimild: sjá viðauka 1.  

 

2.8. Hugmyndir Christians IV um breytingar á lénunum 

 

Árið 1636 kom fyrst fram sú skoðun Christians IV (1588–1648) að tekjur lénsmanna af 

lénunum í Danmörku væru allt of miklar í samanburði við tekjur konungs og vildi hann að sinn 



55 

 

hlutur yrði aukinn. Hugmyndir konungs sem hann setti fram á næstu árum fólust í því m.a. að 

herskyldan yrði lögð niður (rostjeneste) og þar með fríu lénin eða þjónustulénin og afgjald af 

lénunum yrði hækkað. Ríkisráðið sem skipað var aðalsmönnum var mótfallið þessum 

breytingum og féllst frekar á að greiða aukaskatta sem fóru stöðugt hækkandi frá árinu 1637. 

Krafa um slíkan aukaskatt kom fram á alþingi árið 1639 þegar lénsmaður bar upp ósk konungs 

að Íslendingar greiddu sérstakan stríðsskatt.168 Heimildir um hvort hann hafi verið greiddur eru 

ekki varðveittar. 

Hinn 31. maí árið 1646 í Danmörku og 11. júní árið 1647 í Noregi var loks gerð breyting 

á veitingum léna í anda þessara hugmynda þrátt fyrir mótmæli ríkisráðsins. Fólst hún í því að 

afgjöld voru aukin af lénum sem þegar voru afgjaldslén og að reikningslénum var breytt í 

afgjaldslén. Þessi breyting stóð ekki lengi, því hún var felld niður í ágúst árið 1648 eftir dauða 

Chistians IV. Jafnvel má rekja til þess þá ákvörðun konungs að gera Ísland að reikningsléni árið 

1645 og skipa Jens Søffrensen borgara sem konungsfógeta yfir landið (1645–1648). Einhver 

slík hótun lá í loftinu árið 1645. Þegar konungur kvartar enn í september yfir því að hann missi 

af öllum tekjum lénanna spyrja aðalsmennirnir í ríkisráðinu hvort það sé stefna konungs að setja 

skrifara og fógeta sem yfirmenn léna í stað aðalsmanna.169  

En hér lá fleira að baki varðandi Ísland. Árið 1635 mætti Oluff Pedersøn fógeti tveggja 

lénsmanna, annars vegar Holgers Rosenkrantz (1620–1633) lénsmanns á árunum 1629 til 1633 

og hins vegar Pros Mund lénsmanns (1633–1645) árið 1634, í kansellíið og gerði athugasemdir 

í 22 liðum um ýmislegt sem betur mætti fara á Íslandi.170  

Að hans eigin sögn hafði hann verið á Íslandi í sjö og hálft ár og hafði áður fyrr siglt til 

landsins í átta ár og gjörþekkti því landshætti, og hann virðist hafa kunnað eitthvað í íslensku. 

Hvers vegna hann kom í kansellíið er ekki vitað með vissu. Undirrótin gæti þó verið deilur hans 

við íslenska ráðamenn sem þessar athugasemdir hans vitna um, en sjálfur hafði hann ekki alltaf 

farið að lögum því hann þáði jarðir að gjöf og veitti prestum brauð sem aðrir sátu.171 Oluff hafði 

skrifað konungi bréf um þetta leyti með ósk um að fá að sigla á nokkrar hafnir og versla. Að 

mati sumra, og þar á meðal Pros Mund lénsmanns sem nú skipaði embættið, vildi Oluff verða 

lénsmaður á Íslandi. Að minnsta kosti nefnir Oluff í athugasemdunum að sá sem Íslandi ætti að 

 
168  Alþingisbækur Íslands. V, bls. 560. 
169 Jens Engberg, Dansk Finanshistorie i 1640´erne, bls. 165–171. 
170  Jón J. Aðils segir í bók sinni Einokunarverzlun Dana á Íslandi 1602–1687 (Reykjavík 1971 

önnur útgáfa), bls. 103, að hann hafi skrifað langt bréf til konungs frá Glückstad 3. nóvember 1635 með 

þessu sama innihaldi. Aðrar heimildir um þetta hafa ekki fundist.  
171 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 364–366. 
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stjórna þyrfti að þekkja landið vel, geta lesið og skilið tungumálið og útskýrt á dönsku 

makaskiptabréf, kaupbréf, dóma og vitnisburði því Íslendingum sé ekki treystandi. Þeir hugsi 

frekar um sinn eigin hag en konungs því þeir séu ekki trúir Dönum. Þetta viti hann því hann 

hafi sjálfur umgengist þá svo lengi að hann þekki vel þeirra refshátt. Einnig bendir hann konungi 

á að það sé skynsamlegra fyrir hann að setja fógeta yfir landið frekar en lénsmann. Hér á hann 

við að landið verði gert að reikningsléni og að skipaður verði konunglegur fógeti yfir landið. 

Lénsmaðurinn geri lítið þann mánuð sem hann dvelji á landinu nema fylla skip sitt af vöru sem 

fógetinn hafi innheimt af undirsátunum áður en lénsmaðurinn komi til landsins. 

 Fógetinn þurfi aftur á móti að ferðast milli þinga og sinna landsmálefnum sem 

lénsmaðurinn ætti í raun að gera. Konungur gæti eins vel sett fógeta yfir landið sem gæti sinnt 

málum fyrir konung á alþingi og safnað vörum í skip, fiski og öðru til birgðahúss konungs. Þá 

fengi hann alla landskuld, skatt og tíund sem bændurnir gjalda og fógeti innheimtir. Þetta gæti 

gefið konungi miklar tekjur sem hann fái nú ekkert af og gæti þar fyrir utan haft allt afgjaldið 

frítt og meir en það.172 Athugasemdir Oluffs fjölluðu m.a um óeiningu og óvissu í réttarfari og 

óeiningu innan andlegu stéttarinnar vegna þess að norska kirkjuskipanin hentaði ekki á Íslandi. 

En flestar athugasemdanna varða skjalagerð og nauðsyn þess að semja nýja jarðabók yfir landið 

þar sem dýrleika jarða sé getið auk landamerkjabókar. Engin landamerkjabók var samin en 

jarðabók yfir konungseignir, þar sem dýrleika jarða er getið, var fyrst sett saman árið 1638.173 

Hvað sem lá að baki komu Oluffs Pedersøn í kansellí í Kaupmannahöfn höfðu orð hans 

áhrif og konungur hlustaði á hann. Pros Mund lénsmaður fékk nóg að gera og einnig aðrir 

ráðamenn á Íslandi við að svara fyrir störf sín. Til þessara athugasemda má rekja fyrirspurn 

Pros Mund á alþingi árið 1636 um ýmislegt er varðaði rekstur jarða konungs og kirkju auk þess 

sem hann spurðist fyrir um eftir hvaða lögbók væri dæmt í landinu og eftir hvaða kirkjuskipan 

biskuparnir dæmdu um andleg mál. Pros Mund var þar að afla upplýsinga til þess að geta svarað 

athugasemdum Oluffs sem honum var fyrirskipað og hann gerði árið 1637.174 Í framhaldi af 

þessari upplýsingaöflun kom konungsbréf um gerð nýrrar jarðabókar yfir allt veraldlegt og 

andlegt góss og var hún lesin upp á alþingi árið 1639.175 Verður nánar fjallað um athugasemdir 

Oluffs og svör Pros Mund við þeim hér á eftir og söfnun og skráningu eignarheimilda á Íslandi 

 
172 ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verslun og ýmsu öðru með 

greinargerð í 22 liðum.  
173  Sjá umfjöllun um jarðabókina í kafla 5.3, Söfnun og skráning eignarheimilda 1639–1645. 
174 Alþingisbækur Íslands V, bls. 426–428; ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir 

réttarfari, verslun og ýmsu öðru með greinargerð í 22. liðum.  
175 Alþingisbækur Íslands V, bls. 561–567; Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 416–422. 
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sem fylgdi í kjölfarið. Þessi skjöl voru það tæki sem konungi voru nauðsynleg til þess að efla 

stjórn sína í léninu þó árangurinn kæmi e.t.v. ekki fram fyrr en á 18. öld. 

  

2.9. Ágrip 

 

Hér að framan er í hnotskurn yfirlit yfir fyrstu drög að myndun stjórnsýslu konungs eftir 

siðaskipti. Lögð var áhersla á réttarfarið, hverjir væru embættismenn konungs og hvaða skyldur 

þeir hefðu. Jafnframt var byrjað að skrásetja stjórnsýsluathafnir sem er mikilvægur liður í 

uppbyggingu stjórnsýslunnar og veitir konungi meiri yfirsýn og upplýsingar um 

tekjumöguleika sína. Lögð voru drög að skýrari uppbyggingu lénskerfisins og hverjar skyldur 

lénsmanna voru gagnvart íbúum lénanna og konungi. Skjalasöfn léna eru að byrja að myndast 

með þeirri skyldu að lénsmenn skilji eftir skjalabækur þær sem tilheyrðu léninu til þess að þær 

væru aðgengilegar þeim lénsmanni sem tæki við af þeim. Þær voru ekki einkaeign þeirra.  
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3 Endurskoðun lénsreikninga í rentukammeri og íslensku 
lénsreikningarnir 

Hér verður fjallað um endurskoðun lénsreikninga í rentukammeri og við þá umfjöllun verður 

stuðst við rannsóknir danskra sagnfræðinga á slíkri endurskoðun. Þeir styðjast einkum við 

endurskoðun reikninga reikningsléns, en Ísland var afgjaldslén lengstan tímann sem reikningar 

eru varðveittir. Það kemur þó ekki að sök. Dæmi frá endurskoðun íslensku reikninganna varpa 

ljósi á endurskoðun þeirra sem var ekki frábrugðin endurskoðun reikninga frá öðrum lénum 

Danakonungs. Jafnframt verður fjallað um íslensku lénsreikningana en lénsreikningar voru 

samsettir úr ákveðnum gerðum skjala og þeir hafa ákveðna uppbyggingu og á það við óháð því 

frá hvaða léni reikningarnir koma. Þannig er tekna konungs alltaf getið fyrst í reikningi og síðan 

útgjalda konungs hvort sem lénið var afgjalds- eða reikningslén. Reikningarnir eru því 

reikningar konungs. Síðan er allt lagt saman og niðurstaða fæst um hvor er í skuld, lénsmaður 

eða konungur. Endurskoðunin er einnig formföst. Fyrst verða tekin dæmi af færslum í sjálfum 

reikningnum, hvernig þær skiptast í vissar og óvissar tekjur og hver hlutur lénsmanns er af þeim 

en hann fékk 1/3 hluta af óvissum tekjum sem falla áttu í hlut konungs. Einnig er greint frá 

fylgiskjölum lénsreikninga svo sem sakeyrisskrám, jarðabókum og uppgjörsgögnum. Er þetta 

gert til að varpa ljósi á innihald lénsreikninga og hvað felst í þeim sem heimild.176 

 

3.1. Endurskoðun lénsreikninga (Revision) 

 

Rentukammerið sinnti í aðalatriðum tveimur meginhlutverkum. Annars vegar var þar tekið á 

móti tekjum ríkisins sem greiddust í peningum, og séð um greiðslu venjulegra útgjalda. Hins 

vegar var þar farið yfir alla reikninga undirstofnana ríkisins og embættismanna þ. á m. 

lénsmanna. Rentumeistararnir voru tveir og skiptu þannig með sér verkum, að annar átti að sjá 

um alla reikningsfærslu fyrir rentukammerið. Fór hún þannig fram að hann tók við öllum 

greiðslum til rentukammersins í peningum í eigin persónu og gaf út kvittanir í staðinn. Hinn 

rentumeistarinn átti að sjá um að yfirfara alla innsenda reikninga, t.d. frá lénsmönnum, og átti 

að kvitta fyrir til vitnisburðar um að þeir væru réttir.177 Víst er að einum manni var ofviða að 

endurskoða sjálfur alla innsenda reikninga og af skjölunum má ráða að rentuskrifararnir hafa 

 
176  Sjá einnig dæmi um reikninga í viðauka 8. Uppskriftir lénsreikninga. 
177  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 37–42; Frank Jørgensen og Morten Westrup, Dansk 

centraladministration, bls. 95–100. 
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séð um endurskoðunina að mestu leyti. Rentumeistarinn hafði eftirlit með starfinu og hann 

virðist einnig hafa stjórnað því hvaða reikninga hver rentuskrifari fór yfir. Sami rentuskrifari 

virðist ekki hafa endurskoðað reikninga sama léns ár eftir ár.178 

Hvenær reikningarnir voru afhentir kemur fram á einstaka reikningi, t.d. stendur á 

reikningnum 1653/54 „Indleveret i Rentecammerit til Lucas Hansen dend 14 May A. 1655. A. 

Søffrensen“, en eins og áður er nefnt bar lénsmönnum að skila reikningunum í síðasta lagi ári 

eftir lok reikningsársins, þ.e. 1. maí.  

Eftir afhendingu reikninganna var í rentukammerinu strax farið yfir reikningsliðina, þ.e. hvort 

þeir væru rétt lagðir saman og athugað hvort lénsmaðurinn væri í skuld, en þeir voru stundum 

búnir að greiða upp í afgjaldið áður.  

Til merkis um að endurskoðunin hefði farið fram var skrifað á reikningana t.d. „Er rett 

beregnet og leffuerit“ eða „rett conferrerit oc beregnet af ...“. Þessi fyrsta athugun á 

reikningunum virðist ekki hafa verið mjög vandlega gerð því við athugun á dönsku 

lénsreikningunum hefur komið fram að samlagningarvillna eða reikningsvillna er aldrei getið 

þó þær séu algengar. Á grundvelli þessarar fyrstu athugunar á reikningum, kvittunum fyrir 

greiðslum upp í afgjaldið og því sem greitt var á staðnum, var gefin út kvittun til lénsmannsins 

fyrir reikningsfærslunni.179 Hans H. Fussing sagnfræðingur (f. 1896 d. 1956) bendir á að erfitt 

sé að gera sér grein fyrir hvort þær athugasemdir, sem gerðar voru við reikingsfærslurnar við 

endurskoðunina í rentukammerinu og sem skrifaðar voru á spássíu reikninganna, hafi verið 

skrifaðar við þessa fyrstu yfirferð. Ef til vill hafi þær ekki verið skrifaðar fyrr en við nákvæma 

endurskoðun reikninganna sem fram fór síðar.180 Jens Engberg sagnfræðingur nefnir að 

stundum hafi þeim rentuskrifara er fór yfir reikninginn í þessari yfirferð þótt ástæða til að 

gagnrýna einstaka færslur í reikningnum. Þær athugasemdir sem lénsmaðurinn samþykkti að 

væru réttar voru reiknaðar inn í þetta uppgjör á reikningnum.181 

Nákvæm endurskoðun á reikningunum hófst ekki fyrr en lénsmennirnir voru farnir úr 

rentukammerinu til síns heima, þ.e. til síns herragarðs. Hver liður var yfirfarinn nákvæmlega 

og athugað að allt sem færa átti sem tekjur væri fært inn og ekki annað fært út en leyfilegt var. 

Athugasemdir voru skrifaðar við liðina á spássíu sennilega við þessa nákvæmu endurskoðun. 

Af athugasemdum má sjá hvernig endurskoðunin fór fram, þ.e. reikningurinn var bæði borinn 

 
178  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 98–99. 
179  Orla K.O.Damkjer, Indføring i Lensregnskaberne, bls. 27. 
180  Hans H. Fussing, Stiernholm Len 1603–1661. Studier i krongodsets forvaltning (København 

1951), 141–142. 
181  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 99. 



60 

 

saman við reikninginn frá árinu áður og athugað hvort færslur stemmdu við fylgiskjölin og að 

þau væru fyrir hendi. Algengar athugasemdir á spássíunni eru því „lige saa forgangne Aar“ eða 

„kommer offurens med forleningsbrevet“ og vísað er til fylgiskjalanna, t.d. Lit. A „kommer 

offurens med hosliggende sagefaldsregister signeret“, „K.M. bevillingsbrev Lit. B:B“, eða 

„Anders Olufssen bevis indskrevet i tegnebogen“ eða „bevis No 1 og er i tegnebogen 

indskrevet“. Fyrir kemur einnig að skrifaðar eru skýringar við liðina eða athugasemdir.182 

Thelma Jexlev (f. 1920 d. 2018) skjalavörður á danska ríkisskjalasafninu telur að í flestum 

tilvikum hafi fylgiskjölin verið merkt um leið og reikningurinn var skrifaður, en bendir á að í 

formála að skjalaskránni yfir norsku lénsreikningana í ríkisskjalasafninu í Osló sé talið að 

fylgiskjölin hafi fyrst verið merkt við endurskoðunina í rentukammeri.183 

Gagnrýni eða þær athugasemdir sem gerðar höfðu verið og það sem skýringar þurfti við 

frá reikningshaldara var að lokum skrifað upp á sérstakan lista (antegnelser), þar sem gert var 

ráð fyrir að lénsmaðurinn gæti svarað. Eftir að lénsmaðurinn hafði svarað athugasemdum, 

sennilega er hann kom í rentukammerið að ári liðnu, var listinn sendur rentumeistara eða 

hirðmeistara til úrskurðar. Ákvörðun þeirra gat lénsmaðurinn áfrýjað til konungs. Þegar 

endanleg niðurstaða var fengin vegna athugasemda og ef þær höfðu peningaútgjöld í för með 

sér, voru þau greidd í rentukammerinu gegn kvittun. Væri konungur í skuld við lénsmann var 

það fært til gjalda í reikningi næsta árs.184 

Jens Engberg segir að í þessari endurskoðun hafi jafnvel verið farið yfir reikninga 

nokkurra ára í einu allt frá þriggja til fjögurra ára upp í tíu til tólf ára. Endurskoðunin hafi því 

stundum ekki hafist fyrr en nokkrum árum eftir að reikningarnir voru lagðir inn, og þannig hafi 

getað liðið allt að fimmtán til tuttugu ár þar til reikningshaldari/lénsmaður fékk endanlega 

kvittun fyrir reikningi eins árs.185 

Ef það sem hér að framan segir er borið saman við það sem ráða má um endurskoðun 

íslensku lénsreikninganna, virðist sem endurskoðun þeirra hafi gengið hraðar en hér er lýst og 

að nákvæm endurskoðun hafi farið fram fljótlega eftir að reikningunum var skilað í 

rentukammerið. Kvittunina fyrir reikningnum virðist lénsmaðurinn hafa fengið eftir að 

 
182  Dæmin eru úr íslensku lénsreikningunum og koma margoft fyrir. Sjá ÞÍ. Rtk. F/1–F/8. 

Lénsreikningar 1588–1662; Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 99–101; Orla K.O. Damkjer, 

Indføring i Lensregnskaberne, bls. 27; Hans H. Fussing, Stiernholm Len, bls. 142–154. 
183  Thelma Jexlev, ,,Norsk lensregnskabsregistratur“ Nordisk Arkivnyt I (1984), bls. 20. 

184  ÞÍ. Rtk. F/1 – F/8. Lénsreikningar 1588–1662; Orla K.O. Damkjer, Indføring i 

Lensregnskaberne, bls. 27–28; Hans H. Fussing, Stiernholm Len, bls.140–154.  
185  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 99–100. 
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endurskoðuninni var lokið, a.m.k. í stórum dráttum. Þannig var reikningi 1653/54 skilað inn til 

rentukammers 14. maí 1655, athugasemdalistinn með svörum lénsmanns og ákvörðun 

rentumeistara er dagsettur 22. september 1655 og kvittun fyrir reikningshaldinu útgefin 12. 

mars 1656. Reikningurinn fyrir reikningsárið 1656/57 var afhentur 4. maí 1658 og kvittunin 

gefin út 24. maí sama ár, en það ár voru engar athugasemdir gerðar við reikninginn. Þar sem 

sjaldnast er tekið fram hvenær reikningurinn var afhentur í rentukammerið er erfitt að sjá hve 

langur tími leið yfirleitt frá afhendingu þar til kvittun fékkst, en af dagsetningum kvittananna 

má þó sjá að það hefur yfirleitt verið fljótlega eftir að reikningarnir voru lagðir fram. 

Dagsetningar kvittananna eru oft skrifaðar framan á reikningana t.d. „Qvit 24. maí 1658“. Til 

undantekninga heyrir að reikningar margra ára væru yfirfarnir í einu, og þá aðeins ef þeir voru 

afhentir saman, eins og var t.d. með reikninga Henriks Bjelke 1654–1656. Endurskoðun á þeim 

er lokið 11. apríl 1657.186  

Jens Engberg bendir á að erfiðast hafi verið að fara yfir reikningshaldið í reikningsléni 

og gæti það verið skýringin á því hversu langan tíma endurskoðun dönsku lénsreikninganna gat 

tekið, en lýsingar þær sem hér er stuðst við miðast frekar við reikningslén en afgjaldslén. 

Að síðustu var farið yfir reikningshald lénsmannsins er hann lét af störfum. Þá varð hann 

að afhenda veitingarbréfið eða veitingarbréfin, ef hann hafði fengið fleiri en eitt, kvittanir fyrir 

reikningshaldinu og innistæðuskrár. Kvittanir og reikningarnir voru síðan borin saman við 

veitingarbréfin og í innistæðuskránum var athugað hvort lénsmaðurinn hefði skilað af sér þeirri 

innistæðu sem honum bar. Við þessa endurskoðun voru einnig stundum skrifaðir 

athugasemdalistar og er þeir höfðu verið gerðir upp, fékk lénsmaðurinn endanlega kvittun fyrir 

öllu reikningshaldinu, útgefna af konungi.187 Liðu stundum eitt til fjögur ár frá því lénsmaður 

lét af störfum þar til hann fékk konungskvittun fyrir reikningshaldinu.188 

Nefna má dæmi frá Íslandi um hvernig uppgjör fór fram. Henrik Krag lénsmaður (1591–

1595) sem hafði landið sem afgjaldslén kemur í rentukammer 8. ágúst 1593 til að greiða 

afgjaldið af landinu 1591 til 1593. Árið eftir kemur hann 20. apríl og gerir upp og þá einnig 

óvissar tekjur sem hann hefur í reikningi. Hann kemur aftur 25. apríl og enn aftur 29. apríl og 

gerir þá einnig upp óvissar tekjur, sem fallið hafa, eins og sakeyri og annað. Einnig er gert upp 

fyrir ýmsar vörur sem farið hafa til birgðahúsa konungs samkvæmt kvittunum Niels Paaske 

 
186  ÞÍ. Rtk. F/7. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1653–1654, Athugasemdir við lénreikning 1653, 

Lénsreikningur 1654–1655 og lénsreikningur 1655–1656.  
187  Orla K.O. Damkjer, Indføring i Lensregnskaberne, bls. 28. 
188  Kr. Erslev, Danmarks–Norges Len og Lensmænd 1596–1660 (København 1885), bls. 83; 

Norske Rigs-Registranter III (Christiania 1865), bls. 261 og 493. 
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slottskrifara og Hannis Mickelsen rentuskrifara. Niðurstaðan er sú að konungur skuldar honum 

25 ½ dal, 1 ½ skilding189 og 10 ort190, sem honum verður vel gert í næsta reikningi sem hann 

getur þá dregið frá þ.e. 1593/94.191 Henrik fékk endanlega konungskvittun 4. maí. 1597 tveimur 

árum eftir að hann lét af embætti.  

Jens Søffrensen konunglegur fógeti 1645–1648 fær konungskvittun fyrir rekstri lénsins 

Íslands 14. janúar 1651.192 Hann kom í rentukammer annars vegar 18. apríl 1650 og hins vegar 

10. maí 1650 og fær þá staðfestingu (confirmation) á þeim tveim fyrri kvittunum vegna 

uppgjörs á rekstri lénsins sem hann hafði fengið frá rentukammeri á sínum tíma. Í þessu 

staðfestingarskjali er rakið uppgjör hans vegna lénsins þar sem sjá má færslu úr reikningum 

hans fyrir árin 1645–1648. M.a. er getið tekna af Viðeyjarklaustri og Bessastöðum samkvæmt 

jarðabókinni, tekna af konungsjörðum fyrir austan, vestan, sunnan og norðan auk tekna af 

sextán sýslum og átta klaustrum. Færsla er vegna hafnartolls sem Íslenska kompaníið greiðir af 

höfnum sem siglt er á, þ.e. 16 ríkisdalir fyrir hverja höfn. Raktar eru tekjur af Gullbringusýslu 

eins og mannslán, tíund193, skattur, ljóstollur194, gjaftollur195, húsmannstollur196 og 

lausamannstollur197. Getið er tekna af laxveiðum, slátruðum skepnum auk þess sem nefndar eru 

ýmsar tekjur svo sem salt frá Kaupmannahöfn auk tekna af innistæðu Bessastaða, Viðeyjar, 

Arnarstapa og Skálholts. Tekjurnar eru í peningum alls 9439 og 1/2 ríkisdalir.  

Í þessari tölu er jafnframt allt það sem erfingjar Pros Mund hafa greitt vegna rýrnunar á 

innistæðu Bessastaða í hans tíð eða 2399 ríkisdalir og 8 skildingar. Segir að sú upphæð hafi 

aftur verið færð í útgjaldalið reikningsins. Á móti eru í skjalinu rakin útgjöld Jens, samanber 

reikning hans. Þar er t.d. nefndur harðfiskur (tørfisk) sem afhentur var til Íslenska kompanísins, 

greiðslur til ýmissa aðila á Íslandi eins og laun til lögmannanna beggja, umboðsmanns í 

 
189  Verðeining, til 1602 1/64 dalur, en frá 1625 1/96 ríkisdalur 
190 20 eða 24 skildingar, ¼ ríkisdalur. 
191  DRA. Regnskaber 1559–1660. Rentemesterregnskaber. Indtægts- og udgiftsregnskaber nr. 44 

1593–1594, bls. 72–74. 
192  DRA. Regnskaber 1559–1660. Rentemesterregnskaber 1650–1651. Indtægts- og 

udgiftsregnskaber nr. 140, bls. 161–163; Magnús Ketilsson, Forordninger III, bls. 30–35. 
193  Skattur af skuldlausri eign. Tíund skiptist í fjóra staði milli biskups, prests, kirkju og fátækra. Eftir 

siðaskipti tók konungur yfir hluta biskupstíundar. 

194  Skattur ætlaður til að standa straum af kostnaði við að lýsa upp kirkjur og til að útvega vín og 

brauð lagður á hvern tíundarskyldan bónda. 

195  Tollur innheimtur af sýslumönnum og próföstum fyrir veraldleg og kirkjuleg verk. 

196 Bændur greiða 10 fiska fyrir hönd hvers húsmanns sem tíundar eitt hundrað eða meira en ef 

húsmaður tíundar ekkert þarf engan toll að greiða. 
197  20 álna gjald sem lausamenn greiddu til konungs. 
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Snæfellsnessýslu, til fátækra presta, til vinnufólksins á Bessastöðum og í Viðey og til ellefu 

fátækra þar. Einnig er getið fisks og kjöts sem afhent var til Kaupmannahafnar í birgðahúsið 

(próvíanthúsið) auk vaðmáls og sokka sem afhent var í fatabúrið (klædekammeret). Salt og 

ýmsar vörur voru notaðar á konungsgarðinum og t.d. voru útgjöld vegna leigu, geymslu og 

verkunar á fiski. Útgjöldin alls frá 1645 til 3. janúar 1648 voru 9444 og ½ ríkisdalir og 17 

skildingar. Þegar útgjöld voru lögð á móti tekjunum voru eftirstöðvarnar (beholdningen) eitt 

hundrað og átta skippund198, sex skálapund harðfiskur, tólf lambsgærur (klippinger) sem slátrað 

var eftir Jónsmessu, sex sauðagærur, tvær smáar tunnur og ein hálf bremmer199 tunna, fínmalað 

salt, tuttugu og þrjú tré fyrir miðhluta borðstokks (haffstocke), þrettán spírur eða langborð 

(legter), eitt kjöltré (kiölltree), fjórtán álnir á lengd og eitt líspund200 og þrjú skálapund201 af ull.  

Þar á móti eru útgjöldin (udgiften) yfir tekjur (indtegten), í peningum fimm ríkisdalir, 

eitt mark202, tvö alb203, fimmtíu og hálf sjötta alin204 vaðmál, sex kálfskinn, tólf pör af 

sjóvettlingum (søevanter) og átta tunnur205 af trékolum.  

Síðari kvittunin frá 10. maí 1650 varðar reikning Jens Søffrensen fyrir 108 skippundum, 

sex skálapundum af harðfiski auk alls kyns vöru sem voru eftirstöðvar (udi beholdning) eftir að 

hann lagði fram þá þrjá reikninga vegna reksturs lénsins sem miðast við tímabilið 24. júní 1645 

til 3. janúar 1648. Auk þess er hér talin ýmis vara sem færð er til tekna m.a. vegna frekari 

greiðslna frá Pros Mund heitnum og sem Jens nú afhendir Henrik Bjelke ásamt peningum sem 

fengust vegna þeirrar vöru. Fyrir þessu gerir Jens grein í reikningi ársins 1648 til 1649. 

Samkvæmt honum eru tekjurnar í peningum átta ríkisdalir, ein ort, tuttugu skildingar og eitt 

hundrað og níu skippund, níu og hálft líspund af harðfiski. Þar á móti hefur hann skrifað sem 

útgjöld, peninga og vöru, útgjöld frá síðasta reikningi sem voru hærri en tekjurnar og fiskur 

afhentur Henrik Bjelke samkvæmt skipun hirðmeistara. Auk þess dragast frá (afkortes) tuttugu 

 
198  Mælieining, 160 kíló. 
199  Stundum skrifað bereemer, sitt hvort orðið er notað í heimildunum, líklega öltunna frá Hansa-

broginni Brimar. 
200  Mælieining sem svarar til 8 kílóa. 
201  Mælieining 496 gr, jafngildi 2 marka eða 32 lóða. 
202  Mynteining, í einum ríkisdal voru 6 mörk. 
203 Albus, 1/3 skildingur. 
204  Ein alin var jafngildi 2 fiska, lengdareining rúmlega 57 cm. 
205 Rúmmálseining. Ein tunna öls (lagartunna) jafngilti 163 pottum, 17 kútum eða 131 lítra. Ein tunna 

korns jafngilti 144 pottum eða 139 lítrum. Ein tunna kola jafngilti 176 pottum eða 170 lítrum. 

Grjón, hveitimjöl, baunir, kjöt, fiskur, smjör, tólg og sápa voru mæld í öltunnum en salt í kolatun-

num. 
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skippund af harðfiski sem vegna veðurs lentu í sjónum þegar flytja átti fiskinn um borð í skútu 

og einnig salt og gömul vara sem gerð er grein fyrir í reikningnum. Samkvæmt þessu voru 

útgjöld Jens og frádráttur (afkortning) 5 ríkisdalir, 2 ort, einn skildingur, 2 alb og 109 skipspund 

harðfiskur. Hér er ljóst að Jens Søffrensen er skuldugur um 2 ríkisdali, 3 ort, 18 skildinga og 1 

alb sem hann hefur greitt í rentukammeri. Hver dalur var 96 skildingar. Þann 14. janúar 1651 

fær svo Jens endanlega kvittun fyrir reikningshaldi sínu eins og áður segir.206 

Í rannsókn á Stiernholm léni á Norður Jótlandi 1603–1661 kannaði Hans H. Fussing 

hverju endurskoðun lénsreikninganna skilaði konungi í beinhörðum peningum. Komst hann að 

þeirri niðurstöðu að það hafi verið um 35 ríkisdalir að meðaltali á árunum 1603–1661 eða rétt 

um 1/2 prósent af veltu lénsins árlega. Fussing bendir á að gildi endurskoðunar hafi helst legið 

í þeirri staðreynd, að hún fór fram, og þær kröfur gerðar að sýna þurfti fram á sannleiksgildi 

færslnanna með fylgiskjölum og með undirskrift lénsmanna. Krafan um undirskrift lénsmanna 

á fylgiskjölum kom að því er virðist fyrst fram árið 1620, og að þeir skrifuðu undir sjálfan 

reikninginn árið 1626, eins og þegar hefur verið nefnt.207 Árið 1628 fyrirskipar konungur að 

öllum lénsmönnum, hvort sem þeir halda afgjalds- eða reikningslén, beri skylda til að afhenda 

reikning sinn í rentukammerið á tilsettum tíma samkvæmt veitingarbréfinu og er það ítrekun 

frá 1618 og 1623. Þessi fyrirskipun er enn ítrekuð árið 1635 og í því bréfi segir að íslenskir 

lénsmenn eigi að skila reikningi inn fyrir 1. maí eins og fram hefur komið hér framar. Óvíst er 

hvert reikningsárið var framan af en frá 1566 til 1573 a.m.k. virðist landið hafa verið veitt frá 

Jónsmessu 24. júní  (Johannis til Johannis) að telja.208 Frá árinu 1574 er Ísland einnig veitt 

samkvæmt veitingarbréfum lénsmanna frá 24. júní (St. Hansdag, Jónsmessa). Þrátt fyrir þá 

dagsetningu í veitingarbréfunum bar íslensku lénsmönnunum að skila sínum reikningi og gera 

árið endanlega upp fyrir næsta 1. maí (Philippi Jacobi, Tveggjapostulamessa) að minnsta kosti 

frá 1635 eins og nefnt var. Ef lénsmenn gerðu þetta ekki áttu þeir á hættu að missa lénin án 

frekari viðvörunar.209 Lénsmenn hafa því haft tæpt ár til að gera upp liðið reikningsár í 

rentukammeri. 

 
206  DRA. Regnskaber 1559–1660. Rentemesterregnskaber 1650–1651. Indtægts- og 

udgiftsregnskaber nr. 140, bls. 161–163; Magnús Ketilsson, Forordninger III, bls. 30–35.  
207  Hans H. Fussing, Stiernholm Len, bls. 143, 152–153. 
208  DRA. Danske Kancelli. B.177A. 1534–1588 Diverse Kammersager nr. 28. Restans Registre 

1571–1573. Restanzer af Norge 1572 til Nytt aars dag 1573. 

209  V. A. Secher, Forordninger IV, bls. 430, 622–623; Þorsteinn Sæmundsson, Stjörnufræði 

Rímfræði (Reykjavík 1972), bls. 132. 



65 

 

Eftirlit rentukammersins var fyrst og fremst með því að reikningarnir væru rétt færðir, 

þ.e. fylgt væri þeirri venju sem skapast hafði við reikningsfærslu og reikningsskil. 

Rentukammerið gat ekki og átti jafnvel ekki að hafa eftirlit með að reikningarnir sýndu 

raunverulegar aðstæður í léninu.210 

 

3.2. Innihald lénsreikninga og uppbygging 

 

Íslensku lénsreikningarnir eru að samsetningu og uppbyggingu eins og reikningar úr öðrum 

lénum konungs í samanburði við lýsingu á dönsku lénsreikningunum.211 Í þá vantar þó skrá yfir 

útgjöld vegna uppihalds starfsfólks og annarra sem dvöldu í bústað lénsmanns í léninu 

(udspisningsregnskab) sem fylgir með reikningum annarra léna.212 Vísir er þó að slíku í 

reikningunum 1645–1648 þegar landið var reikningslén.213 Einnig vantar skrá yfir 

skattgreiðendur (skattemandtal og bilag) með fylgiskjölum214 enda gekk erfiðlega að fá 

Íslendinga til að borga aukaskatta eða stríðsskatta en tilraunir voru gerðar til þess vegna 

Keisarastríðsins eða Þrjátíu ára stríðsins (1618–1648) a.m.k. árin 1624215 og 1638.216  

Endurskoðaðir lénsreikningar frá léninu Íslandi eru varðveittir í Þjóðskjalasafni Íslands 

og eru frá árunum 1588/89 til 1661/62.217 Til skjala sem nefnd eru einu nafni lénsreikningar 

heyra eftirfarandi flokkar.  

 

I: Reikningar yfir tekjur og gjöld ásamt fylgiskjölum (Regnskab over indtægter og 

udgifter samt bilag), þ.e.: 

 Reikningar yfir tekjur og gjöld ásamt kvittunum (kvittancer). 

 Sakeyrisskrár (sagefaldsregistre). 

 Útdrættir úr reikningum (ekstrakter). 

 
210  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 105; Orla K.O. Damkjer, Indføring i 

Lensregnskaberne, bls. 29; Hans H. Fussing, Stiernholm Len, bls. 53. 
211  Leon Jespersen, ,,Lens- og amtsforvaltningen“, Vor gundst tilforn. Kilder til dansk forvaltning-

shistorie 1500–1750. Ritstjóri Ole Degn (København 2007), bls. 310–390. 
212  Leon Jespersen, ,,Lens- og amtsforvaltningen“, nr. 52, Udspisningsregnskab, bls. 354–356. 
213  ÞÍ. Rtk. F/5–F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningar 1645–1648.  
214  Leon Jespersen, ,,Lens- og amtsforvaltningen“, nr. 53, Skattemandtal, nr. 54, Bilag til skat-

teregnskab, bls. 357–366. 
215  Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 346–347; Alþingisbækur Íslands V, bls. 124. 
216  Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 421–422; Alþingisbækur Íslands V, bls. 560. 
217  ÞÍ. Rtk. F/1-F/8. Lénsreikningar. Lénsreikningar 1588–1662. Sjá viðauka 2. Yfirlit yfir  

varðveitta lénsreikninga frá léninu Íslandi. 
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 Athugasemdir rentukammers við reikningsfærsluna (antegnelser). 

 

II: Jarðabækur (K.M. jordebøger) sem sendar voru rentukammeri til eftirlits ef lénið var 

afgjaldslén.  

 

III: Uppgjörsgögn (kvittantiariumsbilag) sem í voru: 

 Uppgjörsskrá (kvittanceregister), þ.e. skrá yfir kvittanir, veitingabréf og 

 innistæðuskrár. Fylgiskjöl hennar voru því: 

 Kvittanir fyrir reikningshaldinu hvert ár og greiðslu afgjaldsins (kvittancer). 

 Veitingarbréfið (forleningsbrevet). 

 Innistæðuskrár (inventarier).  

 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir hverjum lið reikninganna, innihaldi og uppbyggingu 

sem varpar nánara ljósi á þá. 

Útdrættir (kort ekstrakt) úr íslensku lénsreikningunum eru varðveittir í danska 

ríkisskjalasafninu frá árunum 1566/67 til 1572/73, en á þeim árum var landið reikningslén. 

Fylgt er eftir færslunum í reikningnum og virðist sem þeir hafi verið gerðir í sambandi við 

endanlegt uppgjör lénsmanna en þeir hafa allir fengið kvittun árið 1574. Slíkir útdrættir úr 

reikningum eru varðveittir frá mörgum lénum konungs frá árunum 1570–1599 og einstaka allt 

frá 1560. Þeim var safnað saman í rentukammeri og þeir bundnir inn í pergamentsbindi. Svo 

virðist sem fram til ársins 1580 séu þeir greinilega skrifaðir með sömu hendi. Er jafnvel talið 

að það bendi til þess að þeir hafi verið unnir í rentukammerinu upp úr innlögðum reikningum.218 

 

3.2.1. Reikningar yfir tekjur og gjöld ásamt kvittunum  

 

Á fremstu síðu reikninganna219 stendur frá hvaða léni og fyrir hvaða tímabil reikningurinn var. 

Neðar á síðunni eru verðeiningar skrifaðar, t.d. að einn ríkisdalur jafngildi 96 skildingum. 

Virðast þær hafa verið skrifaðar á reikningana í rentukammeri.220 Á næstu síðu er einnig 

stundum nákvæmari listi yfir verðeiningar.221 Neðst á síðuna hefur sá er fór yfir reikninginn í 

rentukammeri skrifað t.d. „Er rett regnet og efterlagt ved Thommis Thommisson“. Slíkt er þó 

 
218  DRA. Regnskaber 1559–1660. Lensregnskaber. Ekstrakter af lensregnskaber 1570–1599. 

Ekstrakter 1574. pk. 5; Thelma Jexlev, ,,Lensregnskaberne“, Fortid og nutid, 25 (1974), bls. 573–574. 
219  ÞÍ. Rtk. F/1–F/8 Lénsreikningar. Lénsreikningar 1588–1662. Sjá hér einnig viðauka 7 

uppskriftir lénsreikninga. 
220  Orla K.O. Damkjer, Indføring i Lensregnskaberne, bls. 33. 
221  Sjá viðauka 4 yfirlit yfir verðeiningar. 
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ekki skrifað á elstu reikningana og kemur fyrst fyrir í reikningi Herlufs Daa 1606–1615. Einnig 

er á suma reikningana skrifað hvenær lénsmennirnir fengu kvittun fyrir þeim, þ.e. á útdráttinn 

1588–1591, reikningana frá 1627/28, 1630/31, 1638/39–1643/44 og 1647/48 og síðan út 

tímabilið. Á reikningnum 1627/28 stendur „Qvitered 11. marty 1630“. Inni í reikningunum má 

einnig sjá merki um endurskoðunina, t.d. stendur oft á spássíu við reikningsliðina „lige saa 

forgangne aar“. Fyrir kom að lénsmennirnir gerðu reikning fyrir fleiri en eitt reikningsár í einu, 

t.d. Herluf Daa 1606–1615 og Henrik Bjelke 1657–1660. Framan af hafa hvorki lénsmaður né 

fógeti skrifað undir reikningana. Er reikningurinn frá 1625/26 sá fyrsti sem var undirritaður. 

Eftir það hafa lénsmennirnir yfirleitt skrifað undir, eða fógetar þeirra, ef lénsmenn voru 

fjarverandi. 

Reikningarnir eru þannig upp byggðir að fyrst eru allir tekjuliðir konungs færðir, bæði 

í peningum og fríðu og oftast samtala þeirra reiknuð. Síðan koma allir útgjaldaliðir (eða það 

sem dróst frá tekjunum) yfirleitt með samtölu. Með öllum tekjuliðum er átt við að í reikningi 

fyrir afgjaldslén er afgjaldið, sakeyrir og festugjald fært til tekna en í útgjaldaliðnum eru síðan 

færðar greiðslurnar upp í afgjaldið. Í reikningsléni eru tekjurnar m.a. landskuld og leiga 

samkvæmt jarðabókinni af jörðum í Gullbringu- og Kjósarsýslu sem lágu undir Bessastaði og 

ekki voru burtfestar með lífsbréfi.222 Afgjaldið af klaustrum, sýslum og umboðsjörðum223, 

skattar, tollar, tíundir, mannslán og húsmannstollur af bæjum í Gullbringusýslu, sakeyrir224 og 

festugjald225, innistæða226 Bessastaða og Viðeyjar, peningar fyrir selda vöru, skipshlutir227, 

skipsleigur228 auk sýslugjaldshlutar229 af skipum konungs á vertíðinni. Einnig listi yfir 

mannslán sem bændur í sveitinni urðu að inna af hendi, listi yfir lausamenn230 sem réru á bátum 

konungs og listi yfir sýslugjaldsmenn. Í útgjaldaliðinn eru færð laun til fógetans og annars 

starfsfólks í léninu auk uppihalds þeirra, vörur og peningar til konungs eða lánadrottna hans, 

breyting á innistæðu Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa og goldnir peningar vegna 

 
222 Jarðir burtfestar með lífsbréfi, bréf sem heimilar lífstíðarábúð. 
223 Jarðir í eigu konungs eða biskupsstóla, yfirleitt nokkrar saman, sem ákveðinn aðili hafði umsjón 

með og innheimti tekjurnar af. 
224  Gjald greitt vegna brots. 
225 Tryggingargjald svo kaup- eða leigusamningur haldi. 
226  Skepnur og munir sem fylgja jörð og eru lögð með henni, fylgifé jarðar. 
227  Hlutur skipseigenda í veiði skips. 
228 Leiga fyrir skip. 
229 Gjald af hverri sýslu greitt vegna útgerðar konungs, sennilega hluti af afgjaldi. 
230  Menn sem réru hér og þar án vistráðningar. 
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vörukaupa.231 Víst er að lénsreikningar frá þeim árum sem Ísland var reikningslén eru ítarlegri 

heimild en þegar landið er afgjaldslén. Aðeins eru varðveittir lénsreikningar þegar Ísland er 

reikningslén frá árunum 1645–1648 auk útdráttanna frá 1566/67 til 1572/73 sem áður eru 

nefndir.232 Rétt er að undirstrika að reikningarnir eru reikningar konungs, tekjurnar eru hans og 

útgjöldin. 

Í reikningunum bæði fyrir afgjalds- og reikningslén eru færðar sem tekjur t.d. vörur sem 

fengnar voru vegna byggingar á Bessastöðum, en þær eru jafnframt færðar í gjaldaliðinn því 

þær voru notaðar til byggingarinnar. Fiskur sem keyptur var er færður til tekna og greiðslan 

fyrir hann í útgjaldaliðinn. Í reikningshaldi fyrir reikningslén ber einnig að athuga að sama 

færsla getur komið fyrir oftar en einu sinni, bæði í tekju- og gjaldaliðnum. Þannig geta t.d. 

skepnur verið færðar í tekjuliðinn, en ef þeim var slátrað gat kjötið og húðin sem af þeim fékkst 

einnig verið fært sem tekjur. Var þetta sennilega gert til hagræðis, þ.e. til þess að sjá mætti 

hvernig hluti innkominna tekna breyttist í aðrar innkomnar tekjur, t.d. kýr í kjöt og o.s.frv. Sama 

varan gat því komið fyrir oftar en einu sinni í innkomnum tekjum og gildir það sama um 

gjaldaliðinn. Að lokum eru gjöldin dregin frá tekjunum, þ.e. „lignet og lagt forskrevne indtægt 

mod forskrevne udgift“ og mismunurinn ýmist greiddur strax, ef hann var í peningum og 

lénsmaðurinn var í skuld, eða færður yfir á reikning næsta árs.233  

Af reikningunum má sjá í stórum dráttum hverjar tekjur konungs voru af landinu, þ.e. 

afgjaldið ásamt upphæðinni yfir óvissar tekjur í afgjaldsléni, og þann tíma sem landið var 

reikningslén, tekjurnar að frádregnum gjöldum. Verður nánar fjallað um mögulegar tekjur bæði 

konungs og lénsmanns í kafla 4.5.2. Í umfjölluninni hér á eftir eru rakin dæmi af tekju- og 

gjaldaliðum í afgjalds- og reikningsléni. Til samanburðar er fyrst getið tekna afgjaldsléns og 

síðan tekna reikningsléns. Á eftir koma síðan útgjöldin til samanburðar á milli reikninga.  

Þann 14. ágúst árið 1650 gaf ríkisráðið út bréf til allra lénsmanna þess efnis, að til þess 

að borga skuldir ríkisins, ættu þeir að greiða konungi á árunum 1650–1652 eins árs tekjur af 

léni sínu sem runnu annars í þeirra vasa. Í staðinn skyldu ekkjur þeirra eða erfingjar halda léninu 

eitt náðarár. Hvað hver lénsmaður borgaði er hægt að sjá af kvittunum sem þeir fengu við 

greiðsluna. Henrik Bjelke fékk kvittun 24. janúar 1653 fyrir 1200 dölum. Ísland er þarna talið 

 
231  Kristjana Kristinsdóttir, „Um íslensku lénsreikningana“ cand. mag. ritgerð í sagnfræði við Há-

skóla Íslands 1984, bls. 28–42. 
232  ÞÍ. Rtk. F/5–F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningar 1641–1650. 
233  Thomas. B. Bang, ,,Lensregnskaberne og deres benyttelse som historisk kilde“, Fortid og Nutid 

1. bind (København 1914–16), bls. 143–144.  
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með lénum í Noregi. Breytilegt var eftir lénunum hver upphæðin var allt frá rúmlega 200 dölum 

til rúmlega 8000 dala.234  

 

3.2.2. Tekjur afgjaldsléns 

 

Í reikningi fyrir afgjaldslén eru í grófum dráttum aðeins tvær færslur yfir tekjur. 

 

I. Afgjaldið (afgift), sem greitt var fyrir allar vissar tekjur af léninu eins og landskuld235 

og var upphæðin lengst af 3200 ríkisdalir. Var gjaldið ýmist greitt í peningum til 

rentukammers, eða í vörum, svo sem í vaðmáli til fatabúrs, eða fiski til birgðahússins, 

eins og tiltekið er í veitingabréfunum.  

 

II. Sakeyrir (sagefald), óvissar tekjur. Sýslumenn fengu 1/3 hluta sakeyris í innheimtulaun 

og hefur sú upphæð verið dregin frá áður en tekjurnar voru færðar inn í reikninginn. Af 

upphæðinni sem færð var inn fengu lénsmennirnir 1/3 hluta. Festupeningar (indfestning-

stedsmål) sem menn greiddu þegar þeir festu sér umboð eða sýslu, eru stundum taldir 

með sakeyri, enda óvissar tekjur. 

 

Auk þessara föstu færslna eru í reikningunum fyrir afgjaldslén ýmsar aðrar tekjur sem koma 

aðeins fyrir einstaka ár eða í eitthvert samfellt árabil. Þær eru: 

Vörur til uppihalds lénsmanns (varer til lensmandens udspisnings behoff).  

Í tveimur elstu reikningunum, 1589/90 og 1590/91, eru til tekna taldar vörur fengnar frá 

Kaupmannahöfn til uppihalds lénsmanns. Hvers vegna svo er gert er ekki ljóst, því ekkert er 

sagt um þennan lið í veitingarbréfi Lars Kruse (1588–1591).236 Skýringin gæti þó legið í því að 

þær dragist aftur frá innistæðunni við endanlegt uppgjör. 

Afgangur frá fyrra ári (behollendis).  

Þegar reikningarnir voru gerðir upp og í ljós kom að tekjurnar voru hærri en gjöldin (þ.e. 

konungur í gróða) var venjan sú að ef um peninga var að ræða voru þeir greiddir í rentukammeri, 

en ef það sem umfram var, var í vörum voru þær ekki greiddar heldur færðar sem innistæða eða 

inneign í reikningi næsta árs. Ef í ljós kom að konungur var í skuld, þ.e. gjöldin hærri en 

 
234  Kr. Erslev, Danmarks-Noregs Len og Lensmænd, bls. 95–98. 
235  Afgjald til jarðeiganda af leigujörð. 
236  Kancelliets brevbøger IX (København 1908), bls. 94–95. 
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tekjurnar, var það alltaf dregið frá, þ.e. fært í gjaldaliðinn í reikningi næsta árs.237 Þessi færsla 

í tekjuliðnum er árin 1621/22 og 1655/56. 

 

Tekjur sem konungur áskildi sér einum til tekna eru einnig taldar upp sérstaklega. Dæmi 

um þær eru: 

Reki og annað góss (vrag og andet godts).  

Slíkar færslur eru í reikningunum árin 1596/97, þ.e. bátar sem rak á land, og árið 1619/20 er 

hvalreki talinn til tekna, þó fékk konungur aðeins hluta hans.  

Landskuld (landskyld).  

Kemur fyrst fyrir sem sérstök færsla árið 1619, og er eftir það í öllum reikningunum. 

Landskuldin er tilfallin konungi m.a. vegna makaskipta á jörðum, þ.e. konungur hefur skipt á 

jörð með lægri landskuld fyrir aðra með hærri landskuld. Landskuld af jörð gat einnig fallið 

konungi einum vegna gjafar eða dómsmála og var þá í raun hluti óvissra tekna en í þessum 

tilvikum fékk lénsmaður ekki 1/3 hluta. 

Sala úr innistæðu (salg af inventarie).  

Í reikningi ársins 1626/27 eru til tekna taldir peningar fyrir nautgripi frá Kirkjubæjarklaustri 

sem orðið höfðu fyrir skaða af jarðeldi og einnig nautgripir frá Arnarstapa sem voru seldir. Í 

reikningnum segir að þetta sé gert samkvæmt „bevisi“ konungs. Það fylgir þó ekki 

reikningnum. Í reikningnum 1636/37 eru færðir inn peningar sem fengust vegna sölu á hlutum 

úr innistæðu Bessastaða og Viðeyjar. Vísað er til fylgiskjals númer 1 sem er orðsending 

konungs til lénsmanns um að selja gamla innistæðu. Númer 2 er vitnisburður þeirra sem kallaðir 

voru til að virða muni á Bessastöðum og í Viðey. Peningarnir voru síðan notaðir til viðgerða og 

koma því einnig fram sem gjöld vegna viðhalds á Bessastöðum og í Viðey. Í fylgiskjali 3 með 

reikningnum er uppskrift á búi Jocham Monne fálkafangara sem var gert upptækt. Eru þar taldar 

upp fjórar bækur með grófum pappír sem sennilega hafa verið óskrifaðar. 

Fálkafangaratollur (falcefangers told).  

Öll árin sem Pros Mund var lénsmaður, þ.e. 1633–1645, er fálkafangaratollur færður til 

innkominna tekna, og 1/3 hlutur hans til gjalda, þ.e. hlutur lénsmanns. 

 

Að lokum það sem verður að kalla ýmislegt, greiðslur sem í raun voru hluti óvissra 

tekna.  

 
237  Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 173; Thomas B. Bang, ,,Lensregnskaberne og deres 

benyttelse som historisk kilde“, bls. 143. 
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Ýmsar óvissar tekjur.  

Öll árin 1633/34–1638/39 færði Pros Mund festupeninga (indfestning-stedsmål) sem sérstaka 

færslu. Hann færir einnig sem sérstakar færslur greiðslur vegna giftingarleyfis (bevilget at gifte 

sig) í þriðja lið árin 1636/37 og 1641/42. Árið 1636/37 færir hann inn góss sem fallið var til 

konungs frá fálkafangara (godts fra falckefanger) en var áður búinn að draga frá sinn þriðja 

hluta. 

Greiðslur sem erfitt er að flokka með öðrum greiðslum (ef til vill hluti af innistæðu eða 

„behollendis“).  

Árin 1660/61 og 1661/62 er andvirði fisks sem venja var að flytja til birgðahússins fært 

til tekna því hann var ekki fluttur þangað, þar sem hann var ekki til á landinu. Andvirðið er 

einnig fært í gjaldaliðinn. 

Færslur sem teljast ekki til tekna frá ári til árs.  

Er hér átt við innistæðuskrárnar, eða innistæðu Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa. Innistæðan 

var aðeins gerð upp við lénsmannsskipti og var færð inn í reikningana við þau fram til ársins 

1620. Innistæðuskráin 1588 er þó fyrst skrifuð inn í reikninginn frá árinu 1590/91. Í 

reikningunum frá 1620–1633 er ætíð athugasemd fremst um það að innistæðan verði óbreytt, 

en sú athugasemd er ekki skrifuð inn í reikningana. Frá 1633 koma innistæðurnar ekki fram 

sem færslur í reikningunum. 

 Færslur sem ekki átti að færa til tekna konungs.  

Í reikningum árið 1599/1600. Var það listi yfir þá skipstjóra og kaupmenn sem höfðu 

konungspassa og höfðu greitt hafnartoll (havnetold), þ.e. nöfn þeirra, hvaða hafnir þeir höfðu, 

upphæð tollsins og oft dagsetningar á pössunum. Í veitingarbréfum lénsmanna fram til ársins 

1606 er tekið fram að þeir eigi að skila í rentukammer lista yfir hafnirnar sem leyfilegt var að 

sigla á. Í þetta eina skipti virðist svo hafa verið gert, nema skrárnar séu glataðar eða liggi í 

öðrum skjalasöfnum. Í reikningnum er einnig samtala yfir tollinn, en lénsmaðurinn hafði allar 

vissar tekjur landsins á leigu og þar með hafnartollinn og á því ekki að færa hann konungi til 

tekna. Hvort hann hefur aftur dregist frá í gjaldaliðnum er óvíst því hann vantar í reikninginn. 

 

Tekjuliðir í afgjaldsléni eru í aðalatriðum aðeins tveir, afgjaldið og óvissar tekjur. Í einstaka 

reikningi koma þó fyrir aðrar færslur eins og dæmin hér á undan sýna. Tekjuhliðin hér sýnir í 

raun aðeins tekjur konungs af léninu en ekki það sem lénsmaður fékk í tekjur. 
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3.2.3. Tekjur reikningsléns 

 

Helstu færslur fyrir tekjur þann tíma sem landið var reikningslén á árunum 1645–1648 voru í 

stórum dráttum þær sömu og þegar landið var afgjaldslén. Þannig var í staðinn fyrir afgjaldið 

af vissum tekjum fært: 

Landskuld og leiga (leier og landskyld).  

Landskuld og leiga samkvæmt jarðabókinni af jörðum í Gullbringu- og Kjósarsýslu sem lágu 

til Bessastaða og ekki voru leigðar út með lífsbréfi (leier og landskyld effter jordebogen af 

jorder i Guldbringe- och Kiøssesyssel som ligger til Bessestad och ikke er bortfeste med 

Lifsbreff) og eiga að gjalda leigu og landskuld til konungsgarðsins Bessastaða. Getið er nafna 

þeirra manna sem héldu jarðirnar og eru þær um 125 auk fjögurra jarða, sem eru til uppihalds 

presta, og fáeinna eyðijarða. Í athugasemd við þennan lið 1647/8 segir að það sama hafi fengist 

af jörðunum nú og á fyrra ári. Munurinn er þó sá að fyrra árið hafi leigan verið greidd að mestu 

í smjöri en nú sé greitt í harðfiski að stærstum hluta.  

Afgjald (vissar tekjur)  

Afgjald af klaustrum, sýslum og umboðsjörðum samkvæmt jarðabókinni (afgift (visse 

indkomst) af Sysslerne, Clostrene og Ombudsjordene effter jordebogen). Á eftir þessari 

upptalningu er skrá yfir jarðir konungs sem liggja fyrir norðan, austan, sunnan og vestan og 

kallaðar eru umboðsjarðir og er þeirra manna getið með nafni sem halda jarðirnar. Þessar jarðir 

voru veittar með lífsbréfi gegn ákveðnu afgjaldi árlega. Jarðirnar eru ekki skráðar eftir 

ákveðinni röð, t.d. eftir sýslum, en í athugasemd fremst segir að leiga og landskuld þessara jarða 

hafi verið eins og árið áður og er engin athugasemd gerð vegna upphæðarinnar og verður því 

að ætla að tekjurnar af þeim, 636 ríkisdalir, tvö hundruð í harðfiski sem vega 1 ½ skippund og 

vaðmál 8 álnir hafi verið ásættanlegar að mati rentukammers.  

 Á eftir umboðsjörðum eru taldar klausturjarðir samkvæmt festubréfi klausturhaldara og 

eru þeir nafngreindir. Í athugasemd segir að leigan af klaustrunum hafi verið eins árið áður en 

sjá megi að konungur fái aðeins helming af leigu og landskuld. Konungur fær samkvæmt 

reikningnum 398 ríkisdali og afgjaldið er alls 1.128 ríkisdalir. Nöfn klausturhaldaranna voru: 
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Tafla yfir klausturhaldara 

Klaustur Nafn klausturhaldara Starfsheiti annað en klausturhaldari 

Þingeyraklaustur Guðmundur Hákonarson Sýslumaður í Húnavatnssýslu238 

Reynistaðarklaustur Árni Oddsson Lögmaður 

Munkaþverárklaustur Magnús Björnsson Lögmaður 

Möðruvallaklaustur Benedikt Pálsson Bartskeri239 

Skriðuklaustur Jón Björnsson  

Kirkjubæjarklaustur Hákon Þorsteinsson Sýslumaður í Vestur-Skaftafellssýslu240 

Kirkjubæjarklaustur Magnús Þorsteinsson 
E.t.v. sýslumaður í Vestur-

Skaftafellssýslu241 

Kirkjubæjarklaustur Nikulás Þormóðsson242  

 

Auk þess er sérstök færsla yfir tekjur af Arnarstapaumboði með Snæfellsnessýslu í 

reikningunum 1646/47 (fyrir tvö ár) og 1647/48. Í athugasemdum við þessar færslur stendur í 

reikningnum árið 1645/46 m.a., „Disse Leyer och Landskyld ehr confererit med dend sidste 

indleffuerede Jordbog som afgangne Pros Mund hafer ladet leffuere Anno 1640 och kommer 

der med offurens som følger.“ Við bæinn Laxnes stendur t.d.: „Udi Jordebogen findes tvende 

Kong Majt. Jorder mehre, nemlig Mugelsaa och Hals, hvilke der berettis at være Presten 

bevilged til Underholding som aff Arreldstid derfore icke her til Indtegt ført. Item store Mosfell 

och Bredholte i lige mode.“243 Prestarnir fengu afgjaldið til uppihalds samkvæmt heimild 

konungs. 

Sýslurnar eru listaðar upp, þ.e. samkvæmt veitingarbréfum sýslumanna. Afgjaldið af 

þeim var alls í peningum 504 ríkisdalir, vaðmál 3.165 álnir, sokkar 990 pör, 3 vættir smjörs, 7 

 
238  Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II (Reykjavík 1949), bls. 152. 
239  Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár I (Reykjavík 1948), bls. 134–135. 
240  Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II, bls. 235. 
241  Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár III (Reykjavík 1950), bls. 465. 
242  Hér vantar Þykkvabæjarklaustur í listann og er ekki ljóst hvers vegna. Einnig vantar Helgafell 

sem fellur undir Arnarstapa og Viðeyjarklaustur sem lá til Bessastaða. 
243  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646, bls. 3r. 
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fríir menn (friimend)244 eins og segir í reikningnum 1647/48, lambsgærur (klippinger) 14 og 2 

hestar. Í athugasemd segir að þetta sé sama upphæð og í fyrra að því undanskildu að þá hafi 

verið meira af vaðmáli og minna af sokkum sem hafi þó engin áhrif á útkomuna. Jafnframt voru 

þessir 7 frímannshlutir taldir til tekna 18 ½ hundrað og 4 fiskar sem hafa vegið um það bil 11 

skippund. 

Tekið er fram að sýslujarðanna sé ekki getið í jarðabók Pros Mund.245 Af þessu má sjá 

að við gerð reikningsins hefur verið stuðst við jarðabók sem til var í léninu, en hér í reikningnum 

er jafnframt getið í hverju menn greiddu, t.d. smjöri eða á með lambi. Þó ekki sé hér um 

sjálfstæða jarðabók að ræða mætti kalla þessa færslu reikningsjarðabók.246  

Seinni reikningarnir tveir (1646/47, 1647/48) eru síðan bornir saman við reikninginn 

1645/46. Má einnig af athugasemdunum sjá að nokkur óánægja hefur verið með tekjurnar af 

landinu sem runnu í vasa konungs. Ein athugasemdin hljóðar svo: „Huossbemelte och 

effterschreffne Closteriis affgifft waar ligesaa forgangne Aar, och kand her aff fornemmis, adt 

naar 1 hundred anslaes for 4 rikisdali da bekommer Kong. Mai. ichon halfft aff Leyer och 

Landschylde.“247 Svo virðist sem konungur hafi aðeins fengið tvo dali í stað fjögurra. 

 

Auk þess eru færðar tekjur af bæjum í Gullbringusýslu (regnskab af Guldbringesyssel).  

Tekjur af sýslunni voru m.a. skattar, tollar, tíundir, mannslán og húsmannstollur. Í öllum 

reikningunum er á spássíu athugasemd um að svona reikningur ætti að koma frá öllum sýslunum 

ef farið væri eftir „Resolution“ konungs „signeret Lit B“ en fyrirmælin liggja með reikningnum 

1646/47. Þó sé ljóst að tekjurnar séu ekki alltaf eins af húsmönnum, tíund og lausamannstolli. 

Bæirnir eru skrifaðir upp og einnig þeir sem voru ekki í eigu konungs og getið nafna ábúenda. 

Slíkar upplýsingar um bændaeign eru allajafna ekki í lénsreikningum en gætu verið taldar upp 

hér til upplýsingar fyrir rentukammer. Sem dæmi segir um Engey: 

Erlendur tíundaði 15 hundruð, gaf í tíund 8 fiska, gjaftoll 10 fiska, skatt 40 fiska, 

húsmannstoll 10 fiska, tilkomnir menn (tilkommende mænd) 3 fiskar, jörðin er 

bændaeign 30 hundruð, gaf í jarðartíund 18 fiska.248 

 
244  Þetta eru sennilega menn sem sendir voru hver úr sinni sýslu til að róa á bátum konungs um 

vertíðina. Vinna þeirra hefur þá verið hluti af afgjaldi sýslunnar. 
245  ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646, bls. 22v. 
246  Orla K.O. Damkjer, Indføring i Lensregnskaberne, bls. 16, 33, þar sem fjallað er um 

sambærilegar bækur. 
247  ÞÍ. Rtk. F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1646–1647, bls. 18. 
248  ÞÍ. Rtk. F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1647–1648, bl. 27. 
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Hafnartollur (havnetold)  

Hafnartollur var greiddur af 22 höfnum (havnetold) en af hverri höfn voru greiddir 16 ríkisdalir. 

Hér á eftir fylgja hafnirnar sem Íslenska kompaníið sigldi á. Hafnirnar eru alls 22 og er allra 

þeirra getið með nafni eftir sýslum. Í athugasemd segir að svo hafi verið á fyrra ári. Hafnirnar 

voru þesssar: 

 

Tafla yfir hafnir í hverri sýslu 

Sýsla Höfn  Sýsla Höfn 

Gullbringusýsla 
Grindavík 

Básendar 
 Ísafjarðarsýsla Dýrafjörður 

 Keflavík   Ísafjörður 

 Hafnarfjörður  Húnavatnssýsla Spákonufellshöfði 

 Hólmurinn  Skagafjarðarsýsla Hofsós 

Snæfellsnessýsla Búðastaður  Eyjafjarðarsýsla Akureyri 

 Arnarstapi  Þingeyjarsýsla Húsavík 

 Rif  Múlasýslur 

(Östfiordinge 

Syssel) 

Vopnafjörður 

 Grundarfjörður  Reyðarfjörður 

 Kumbaravogur  Berufjörður 

 Stykkishólmur  Árnessýsla Eyrarbakki 

Barðastrandarsýsla Patreksfjörður    

 Bíldudalur    

 

Óvissar tekjur (uvisse rente), sakeyrir og festupeningar.  

Má ráða bæði af veitingarbréfi Jens Søffrensen og reikningum hans að hann hafi ekki fengið 

1/3 hluta af sakeyri eins og lénsmennirnir fengu. 

 

Einnig voru til tekna færðar eftirfarandi færslur: 

Innistæða Bessastaða og Viðeyjar (indtegt aff inventari, forledne Aars beholdning).  
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Í reikningunum 1645/46 og 1646/47 er í þessari færslu getið skjalasafns Bessastaða, en í 

reikningnum 1647/48 er innistæðuskráin einnig færð í gjaldalið og er þar getið skjalasafnsins. 

Ýmsar tekjur.  

Athugasemdir eru oftast um að fyrir t.d. tiltekna vöru færist peningar til útgjalda auk þess sem 

vísað er til númeraðra kvittana Jens Søffrensen fyrir ýmsu en þær liggja með fylgiskjölunum. 

Byrjað er á því í reikningnum 1647/48 að telja upp tekjur greiddar í fiski sem höfðu komið af 

innistæðu Arnarstapa og er þar sérstaklega nefndur gamall og ónothæfur koparketill en slíkir 

katlar voru algengustu eldunaráhöld þessa tíma og voru dýrir.249 Einnig fást tekjur í fiski af 

gömlum húsum á Bessastöðum og er þar vísað til úttektar matsmanna á þeim og liggur sú úttekt 

með fylgiskjölum reikningsins. Tekjur í fiski voru einnig af vörum og peningum frá fyrra ári 

(beholdning). Ekki var hægt að flytja allan fiskinn út á fyrra ári en samkvæmt skipun 

hirðmeistara ríkisins átti nú að færa fiskinn til Íslenska kompanísins og því skyldi einnig færa 

hann í útgjaldaliðinn. Tekjur felast í tómum tunnum og fötum. Tunnurnar voru keyptar í 

birgðahúsinu í Kaupmannahöfn, alls 60, og voru þær ætlaðar til að geyma St. Luckas salt sem 

svo er nefnt í reikningnum. Auk þess 56 tunnur af annarri gerð sem voru keyptar af Else 

Hansdóttur borgara í Kaupmannahöfn og 15 föt250 fengust einnig. Við þessa liði segir að á móti 

komi peningar í útgjaldaliðnum.  

Frá Brynjólfi Sveinssyni biskupi í Skálholti fengust gamlar innistæðukýr alls 20. Lax 

frá laxánni (Elliðaánum), alls 20 tunnur, var færður til tekna. Taldar eru tekjur af nautakjöti og 

kjöti af kúm og kindum auk tólgar (thallig) og eru þetta skepnur frá Bessastöðum og Arnarstapa. 

Húðirnar af þeim eru einnig taldar til tekna og eru hér einnig nefndar húðir af kúnum 20 sem 

komu frá Skálholti og sem getið var hér framar.  

Jens Søffrensen hefur keypt af Madz Rassmussen kaupmanni hjá Íslenska kompaníinu, 

12 álnir af klæði, þrjár álnir af góðu lérefti og 5 álnir af lérefti sem var miðlungs gott (middel 

lerrid). Einnig keypti hann af honum 59 ganga af litlum skeifum enda fyrir íslenska hesta (smaa 

hestescho) og netagarn til þess að nota við laxveiðar í Elliðaánum. Vísað er á spássíu til þess 

að í útgjaldaliðnum sé getið peninga sem greiddir voru fyrir þessar vörur. Að lokum er listi yfir 

allar þær vörur sem taldar hafa verið upp í tekjuliðnum. Engin samtala var reiknuð.251 

 Skipshlutir og skipsleigur (indtegt schibsløtter och schibsleyer). 

 
249  Helgi Þorláksson, Saga Íslands VII, bls. 60. 
250  Sennilega hér ílát undir matvæli. 
251  ÞÍ. Rtk. F/6. Lénsreikningar. Lénsreikningur 1647–1648, bl. 43v–44r. 
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Voru greiddir af skipum konungs á vertíðinni sem hann leigir öðrum auk sýslugjaldshlutar 

(sysselgieldsløtter). Er listinn yfir þessar tekjur færður eftir formönnum á bátum konungs.252 

 

Jafnframt er til tekna fært þó ekki sé hægt að reikna það allt til beinharðra peninga og jafnvel 

ætti ekki að færa til tekna þó það sé gert í reikningnum: 

Jarðapartar (jordeparter) í sýslunum.  

Er nafna þeirra jarðaparta getið, sem sýslumennirnir fengu landskuldina af árlega og reiknaðist 

í afgjald hverrar sýslu. Í athugasemdum er öll árin tekið fram að þetta eigi ekki að færa til tekna.  

Listi yfir mannslánin af sveitinni (indtegt mandslaan aff sweigtenn).  

Fram kemur hjá hverjum hver og einn réri og er formannsins getið með nafni og stundum hver 

verstöðin er. Í athugasemd á spássíu segir að slík mannslán séu árviss og komi hér fram þau 

gæði hversu margir eru skyldugir að róa á fiskibátum konungs. Þó tekur hver sinn hlut og gefur 

þar af sjötta part til skipsleigu sem hér á eftir verður gerð grein fyrir við tekjur af skipshlutum. 

Alls voru mannslánin 29 reikningsárið 1647/48.253  

Listi yfir lausamenn (indtegt løssemend).  

Er nafna þeirra lausamanna getið sem réru á bátum konungs og hjá hvaða formönnum þeir réru. 

Þeir voru alls 24 reikningsárið 1645/46.254 

Listi yfir sýslugjaldsmenn (indtegt sysselgieldsmend).  

Er sýslumanna getið, sýslnanna og formanna sem réru á bátum konungs. Þar næst er nefnt úr 

hvaða sýslu sýslugjaldsmenn komu en þessir menn réru á bátum konungs á vertíðinni og tekið 

fram hjá hverjum þeir réru. Síðan segir í reikningnum 1647/48 að ekki sé hægt að skrifa mikið 

um lausamenn á þessu ári einkum vegna þess að veturinn hafi verið mjög harður og fátækt fólk 

hafi ekki getað ferðast til sjávar. Mannslánin voru alls 46 en voru 56 árið áður. Skýringin á 

þessum mun er sú að engir lausamenn voru þetta ár.255 

Fjórir menn vitna, með undirskrift á Bessastöðum þann 21. júní 1648, að 

framanskrifaður listi yfir fiskibáta, sýslugjaldshlut og mannshlut af fiskibátunum sé réttur. 

Bátarnir sem hér eru taldir réru á vertíðinni árið 1648. Auk þessa lista og undirskriftar er vísað 

í samskonar undirritað fylgiskjal sem ber saman við þessar upplýsingar. Fylgiskjalið er merkt 

Lit: B. Í þessum lista kemur fram stærð bátsins, nafn skipstjórans og hvaðan hann rær, 

 
252  Sjá viðhengi 7. Uppskrift á lénsreikningi 1647/48, bls. 129–132. 
253  Sjá viðhengi 7. Uppskrift á lénsreikningi 1647/48, bls. 125. 
254  Þessi listi er ekki í reikningnum 1647/48 og er þess getið að engin lausamaður hafi komið þetta 

ár. Sjá viðhengi 7. Uppskrift á lénsreikningi 1647/48, bls. 128–129. 
255  Sjá viðhengi 7. Uppskrift á lénsreikningi 1647/48, bls. 128. 
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skipshlutur, sýslugjaldshlutur og skipsleiga af ákveðnum fjölda háseta. Samtala þess sem hér 

er talið er 14.243 fiskar. Þegar þetta er vegið er útkoman 70 ½ skippund og 5 ½ líspund. Lýsið 

(tran) var 1 tunna og segir í athugasemd á spássíu að á fyrra ári hafi þessi upphæð verið 88 

skippund og 3 tunnur lýsi af sama fjölda báta. 

Kort yfir sýslur, hafnir og klaustraumboð 1645 

 

Fremst í reikningnum frá 1645/46 er einnig gerð grein fyrir skiptingu landsins í sýslur, 

klausturumboð og hafnir. Sýslurnar voru 17, klausturumboðin 9256 og hafnirnar 23257 fyrir utan 

Bessastaði sem lénsmaðurinn sigldi á sjálfur. 

Tekjuliðir í reikningsléni sýna allan rekstur lénsmanns allt frá greiðslum á afgjöldum 

sýslumanna, umboðsmanna og klausturhaldara til ýmissa tekna af útgerðinni. Þessi gerð af 

reikningi er því góð heimild um hverjar tekjur og einnig gjöld konungs voru af léninu.  

  

 
256  Þá meðtalin Viðey og Helgafell. 
257  Breytilegt er hvort sagt er að hafnirnar séu 22 eða 23. Svo virðist sem Básendar séu ekki alltaf 

taldir með og er það sennilega skýringin.  



79 

 

 

3.2.4. Gjöld afgjaldsléns 

 

Hér verða tekin dæmi af gjaldaliðum afgjaldsléns, þ.e. þeim gjaldaliðum sem dragast frá 

afgjaldi lénsmanns, þeim 3200 dölum sem átti að greiða árlega fyrir lénið. 

Í afgjaldsléni eru færslurnar í grófum dráttum eftirfarandi fjórir liðir: 

Hlutur lénsmanns af sakeyri (sagefald). 

Hlutur lénsmanns var  1/3 hluti eins og fram kemur í veitingabréfunum. 

Vörur og peningar.  

Vörur og peningar til rentukammers, fatabúrs konungs (klædekammer) og birgðahússins upp í 

afgjaldið (varer og penge som quiteres udi afgiften). Vörurnar voru fiskur, smjör, vaðmál og 

fleira, þ.e. eftir því í hverju landskuldin var greidd. Verðið var fest í veitingarbréfunum. Frá 

árinu 1622 bættist við ákveðið magn vaðmáls og sokka. Matvörurnar voru afhentar í 

birgðahúsið gegn kvittun um afhendingu, vaðmálið og sokkarnir í fatabúr konungs og 

peningarnir í rentukammer. 

 „Portúgaløsetollur“258 (portugollser told).  

Portúgalstollur greiddur frá árinu 1606 vegna þess að erlendir kaupmenn sem sigldu á hafnirnar 

höfðu greitt hærri hafnartoll en dönsku einokunarkaupmennirnir gerðu, fengu lénsmennirnir 

mismuninn dreginn frá afgjaldinu. 

Greiðslur til ýmissa aðila samkvæmt skipun konungs eða rentumeistara.  

Vottorð (bevis) konungs eða afrit af því og kvittanir fyrir að greiðslurnar hefðu verið inntar af 

hendi þurftu að fylgja með reikningnum þegar hann var afhentur. Annars voru athugasemdir 

gerðar við færslurnar í rentukammeri og þær jafnvel ekki viðurkenndar. Þessar greiðslur voru 

breytilegar. T.d. í reikningi Laurits Kruse eru það árið 1589/90 útgjöld vegna fanga og 1590/91 

greiðslur til skólameistarans í Skálholti þar til hann fengi aukið við prestakallið. Gísli 

Magnússon (Vísi-Gísli) fékk árlega styrk (stipendium), m.a. vegna stærðfræðikennslu í 

Skálholtsskóla á árunum 1648/49–1656/57. Nokkrar færslur eru vegna uppihalds skipshafna á 

skipum konungs, t.d. eru þrír sauðir afhentir árið 1620/21, smjör árið 1626/27, vaðmál 1627/28 

og árið 1656/57 er fært til úttektar uppihald vegna stríðsskipa konungs og fylgir listi yfir 

vörurnar og skipverja. Árið 1648/49 er einnig fært til úttektar uppihald vinnufólks sem sent var 

til Kaupmannahafnar. Hvers vegna það var gert og hverjir þetta voru er óvíst. 

 

 
258 Hafnartollur sem útlenskir kaupmenn greiddu af hverri höfn á Íslandi. 
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Auk þessara færslna má nefna: 

Byggingarkostnaður.  

Byggingarkostnaður (udgift og afkortning som er forbygt och forbedrit paa hussen paa 

Bessested) kom til bæði vegna kirkjubyggingar á Bessastöðum og annars viðhalds einnig í 

Viðey og Arnarstapa. Þessi færsla kemur fyrir annað slagið yfir allt tímabilið, þ.e. í 

reikningunum árin 1589/90, 1590/91, 1596/97, 1606–1615, 1620/21, 1636/37 og 1650/51. 

Skýrslur yfir byggingarvörur og laun smiðanna fylgja yfirleitt og eru þá ýmist skrifaðar inn í 

reikninginn eins og árið 1589/90 eða liggja sem fylgiskjöl, t.d. árið 1620/21. Með reikningnum 

1636/37 er einnig vitnisburður bænda um nýju byggingarnar. 

Skuld konungs (afkortning som K.M. blev schyldig).  

Eins og nefnt hefur verið var skuld konungs frá fyrra ári ekki greidd heldur færð til úttektar í 

reikningi næsta árs. Þessi færsla kemur fyrir í reikningunum árin 1596/97, 1628/29, 1643/44, 

1644/45, 1649/50–1653/54 og síðan í reikningnum 1657/60. 

 

Kostnaður vegna góss sem konungur eignaði sér (afkortning før godts som var kongen 

alldene til bedste).  

Á reikningsárunum 1606/15 hefur konungur keypt sér tíu íslenska hesta. Kostnaður var vegna 

fálka á árunum 1633/34, 1651/52 og 1652/53. Með reikningnum 1633/34 fylgir bréf konungs 

um að fógetar hans skuli sjá til þess að hann fái alla hvíta fálka sem veiddir yrðu á landinu og 

jafnframt fylgir kvittun fyrir móttöku á einum hvítum og einum gráum fálka. Með reikningnum 

1651/52 fylgir reikningshald fálkafangarans og 1652/53 fylgir reikningur yfir verð fálkanna og 

uppihald. Árið 1644/45 voru tvær hvítabjarnarhúðir afhentar og fylgir kvittun fyrir afhendingu 

þeirra. 

Fálkafangaratollur (falckefangers told) 

Fálkafangaratollur og frádráttur vegna óvissra tekna (annars en sakeyris). Lénsmaðurinn fékk 

1/3 hluta af fálkafangaratolli á árunum 1633–1645. Pros Mund færði með þessum lið einnig 

hluta sinn af festupeningum 1638/39 og festupeninga og giftingarleyfi í þriðja lið 1641/42. Auk 

þess færir hann hluta sinn af festupeningum sér 1644/45. 

Framlag konungs til spítala og bókaprentunar á Íslandi (bevilget til hospitaler och 

boctrøckerne).  

Frá árinu 1634/35 lagði konungur fram peninga vegna prentunar nýrrar biblíu og frá árinu 

1635/36 og til 1660 var landskuld jarðarinnar Núpufells í Eyjafirði lögð til uppihalds 

prentaranna. Til spítalareksturs voru lagðar fjórar jarðir frá árinu 1652/53. 

 Rýrnun á vissum tekjum.  
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Vegna rýrnunar á vissum tekjum lénsmanns, annað en portúgaløsetollur (afkortning på 

lensmandens visse rente). Jörðin Sandhöfn í Vogakirkjusókn í Gullbringusýslu fór í eyði vegna 

sandfoks og var landskuld hennar dregin frá tekjunum frá árinu 1655/56. Vitnisburður 

tilkallaðra votta, Árna Oddssonar og fleiri, um að jörðin sé óbyggileg vegna sandfoks liggur 

með fylgiskjölunum. Í reikningnum 1660/61 var hafnartollur ekki greiddur og dróst hann því 

frá afgjaldinu.  

Innistæðuskrár (inventarier).  

Í reikningunum 1590/91 og 1596/97 eru innistæðuskrár færðar inn í reikningana eins og áður 

er nefnt, en þessi tvö ár voru þær einnig færðar til úttektar. Innistæðuskráin er hluti af uppgjöri 

lénsmanns en bæði þessi ár verða lénsmannsskipti og er það sennilega skýringin á að þær voru 

færðar inn í reikningana með gjöldum. Sjá hér á eftir nánar um uppgjörsgögn. 

Færslur sem í raun áttu ekki heima í reikningunum en eru þar samt.  

Árið 1627/28 var fært til gjalda tap vegna lækkunar á landskuld Þykkvabæjarklausturs, því 

landskuld greiddist ekki af jörðum sem urðu fyrir skaða í jarðeldinum árið 1625. Þingsvitni 

fylgja því til sönnunar og eru þar taldar upp þær jarðir sem voru enn í eyði, þ.e. árið 1628, 

landskuldin af þeim og einnig jarðir einstakra manna. Í rentukammerinu var gerð sú athugasemd 

að ekki væri hægt að viðurkenna þessa færslu (a.m.k. ekki alla) því lénið sé afgjaldslén og hafi 

slíkur frádráttur aldrei áður verið færður til reiknings þó samskonar skaði hafi orðið áður fyrr. 

Virðist lénsmaður ekki hafa fengið fullt afgjald af Þykkvabæjarklaustri vegna þessarar 

landskuldarlækkunar og því fært hana til frádráttar. Annað virðist upp á teningnum 1656/57 er 

jörðin Sandhöfn fór í eyði. Í reikningi 1644/45 var fært til frádráttar lán Pros Mund til konungs. 

Í athugasemdum sem gerðar voru við reikningsfærsluna segir að þetta lán komi reikningshaldi 

lénsins ekki við og því sé ekki hægt að viðurkenna færslurnar. 

Með kvittunum og fylgiskjölum liggja oft umslög sem lögð hafa verið utan um kvittanir 

og fylgigögn. Á einu þeirra stendur t.d. „qvitanser og beviser tilhørende Holger Rosenkrantz 

regb. aff Island beregnet fra st. Hans dag midsommer anno 1626 och til aarsdagen 1627“. 

Enda þótt gjaldaliðirnir séu nokkuð fastir, þ.e. hlutur lénsmanns af sakeyri, ýmsar vörur 

og peningar til rentukammers og fatabúrs, portúgalstollur og greiðslur til ýmissa aðila 

samkvæmt fyrirskipun konungs eru, í áranna rás einnig ýmsar tilfallandi greiðslur sem koma 

jafnvel aðeins einu sinni fyrir. Gjöld afgjaldsléns eru yfirleitt þau sömu ár eftir ár. Þau varpa 

ljósi á rekstur lénsins þó gjöld reikningsléns varpi dýpra ljósi á rekstur þess. 
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3.2.5. Gjöld reikningsléns 

 

Hér verða listaðir upp gjaldaliðir, þ.e. þau útgjöld sem konungur hafði af rekstri lénsins á móti 

tekjunum. Gjöldin í reikningsléni má flokka í: 

Laun til fógetans og annars starfsfólks í léninu auk uppihalds (løn og kost).  

Við þessar færslur er vísað til fylgiskjala, þ.e. til kvittana fyrir kaupgreiðslum og vegna 

uppihalds. Hér má sjá t.d. kvittanir ráðsmannsins fyrir eigin kaupi og uppihaldi og fyrir kaupi 

vinnukvenna, kvittanir vinnumanna og lögréttumanna, en kaup lögréttumanna var 40 ríkisdalir 

(fyrgethiuge). Einnig er vísað til konungsbréfa um að t.d. greiðslur til fátækra presta væru 

leyfilegar og vísað er í afrit af skipunarbréfi Jens Søffrensen sem liggur með reikningnum 

1645/46. Vísanir til kvittana eru í reikningunum sjálfum 1646/47 og 1647/48 en í útdrætti 

reikningsins árið 1645/46. Sjá launatöflu 1647/48 hér fyrir aftan. 

Vörur og peningar (varer og penge).  

Næst koma vörur og peningar til konungs eða lánadrottna hans (varer og penge til K.M. 

kreditorer). Á spássíu er vísað til kvittana sem eru bæði frá kaupmönnum, fatabúri konungs og 

birgðahúsi svo dæmi séu nefnd. Árið 1647/48 fékk Fredrik hertogi t.d. tvo hesta frá Íslandi og 

var greitt fyrir þá 40 ríkisdalir. 

Breyting á innistæðu. 

Jafnframt er breyting á innistæðu Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa (forandring på 

inventariet). Á spássíu er vísað til þess að í staðinn fyrir dautt kvikfé t.d. hafi annað verið sett 

inn eða af slátruðu fé sé húðin og kjötið fært til tekna. Einnig er vísað til fylgiskjala þar sem 

þingsvitni staðfesta að dautt kvikfé sem fært var til frádráttar hafi örugglega verið dautt. 

Peningar goldnir vegna vörukaupa.  

Að lokum eru nefndir peningar goldnir vegna vörukaupa (udgift penge for varer). Hér er bæði 

vísað til kvittana, t.d. yfir vörur fengnar hjá Íslenska kompaníinu til Bessastaða, og einnig til 

tekna, því vörurnar voru færðar til tekna. Stöðugt þurfti að halda við fiskibátunum og fylgdu 

því útgjöld. Kaupa þurfti margskonar gerðir af nöglum, tjöru, árar, vaðmál og ull. Fiskibátafloti 

konungs samanstóð af fimm tíæringum, sjö áttæringum og fjórum feræringum og greiða þurfti 

skipasmiðunum laun og uppihald. Greiða þurfi fyrir salt sem var notað til að salta fisk, kjöt og 

lax. 

Til útgjalda er einnig fært vaðmál og sokkar sem voru sendir til fatabúrs konungs auk 

kjöts og fisks sem fór til birgðahússins. Peningaútgjöld voru þó nokkur vegna ýmiss konar vöru 

sem kaupa þurfti. Má þar nefna mjöl, tjöru, fiskilínur, kjöltré, netgarn, tómar tunnur og vaxljós. 

Smjör og fiskur var einnig fært til útgjalda, t.d. vegna uppihalds 20 manna sem unnu við 
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laxakisturnar í Elliðaánum og einnig er fé, lambsgærur og kálfskinn fært til úttektar og er 

skinnið t.d. notað til að sauma sjóvettlinga og húfur. Útgjöld eru vegna klæðis, lérefts og 

skeifna. Klæðið og léreftið var notað til að greiða ráðskonunni, vinnukonunum og böðlinum 

laun eins og sjá má í launatöflunni. 

Auk þessara færslna má nefna að með gjaldaliðunum í reikningnum 1647/48 er 

innistæða Bessastaða og Viðeyjar skrifuð inn í reikninginn, en jafnframt tekið fram að 

samkvæmt skipun konungs eigi hún ekki að reiknast með. Hún var sérstakt skjal sem aðallega 

var notað við lénsmannsskipti. Undir innistæðuna skrifa Jens Søffrensen og Matthias 

Søffrensen (1645–1651) þann 28. júní 1648. Jafnframt er vísað til kvittana þar sem 

innistæðuskráin liggur. Undir þá skrá hefur auk Jens og Matthiasar, Henrik Bjelke skrifað þann 

3. apríl 1649 til vitnis um að hann hafi tekið við innistæðunni af Jens.  

Á sama hátt og í afgjaldsléni eru gjaldaliðirnir þeir sömu ár eftir ár, þ.e. það sem kostar 

að reka lénið, t.d. uppihald vinnufólks og útgjöld vegna útgerðarinnar. Þeir varpa þó nánara 

ljósi á rekstur lénsins en þegar um afgjaldslén er að ræða. 
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Tafla yfir laun 1647/48 

 
 

3.2.6. Sakeyrisskrár, óvissar tekjur 

 

Sakeyrisskrár (sagefaldsregistre) eru fylgiskjöl með reikningunum, ýmist færsla í reikningnum 

eða  liggja sem fylgiskjöl með þeim. Var þá eingöngu upphæðin skrifuð í reikninginn en 

jafnframt vísað til skrárinnar á spássíu, t.d. Lit. A, og hún þá merkt þannig. Þegar reikningarnir 

voru endurskoðaðir í rentukammeri var oft skrifað við færsluna t.d.: „Herpaa indlagt 

sagefaldsregister og kommer summarum deroffuer, her med lige offuer ens.“ Athugasemdir 
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hafa stundum verið gerðar við færslurnar í skránni og einnig er verðeininga stundum getið. Í 

skránum er hverri sýslu haldið fyrir sig og hafa sýslumennirnir oftast skrifað undir, en virðast 

ekki hafa skrifað listann yfir sína sýslu sjálfir. Skrárnar eru oftast með sömu hendi og fyrir 

kemur að nöfn sýslumanna hafi einnig verið skrifuð af þessum sama skrifara, sennilega 

fógetanum. Greiðslu sakeyris hafa sýslumennirnir innt af hendi í júní eða júlí á Bessastöðum 

eða á alþingi og er tekið fram í skránum að frá sé dreginn 1/3 hluti sem sýslumenn höfðu í 

þóknun fyrir innheimtuna. Festupeningar eru einstöku ár taldir með í sakeyrisskránum en einnig 

má finna þá sem færslu í reikningunum eins og nefnt var. Skrárnar eru listar eftir sýslunum yfir 

þá sem brotið höfðu af sér, þ.e. nöfn þeirra, afbrotið og upphæð sektarinnar. Algengustu brotin 

voru hórdómur og frillulífi þó einnig megi rekast á önnur mál, t.d. var Helga Jónsdóttir dæmd 

fyrir „snapperi“ eða smáþjófnað í Rangárvallasýslu og Erlendur Jónsson í Húnavatnssýslu sló 

einn mann með fiski á sunnudegi. Aftast í sakeyrisskránni frá árinu 1614/15 er einnig reikningur 

yfir „Det Engelske goddts som bleff taget fra de engelske I Issland 1613“.  

Sakeyrisskrár eru merkilegar heimildir um daglegt líf og líðan fólks sem nota má á 

ýmsan hátt til rannsókna. Dæmi um það, fyrir utan félagssögu, er að fylgja sýsluskiptingu 

landsins og þá heitum sýslna sem voru breytileg á því tímabili sem sakeyrisskrárnar eru 

varðveittar frá.  

 

3.2.7. Útdrættir úr reikningum 

 

Með dönsku lénsreikningunum virðast oft hafa fylgt tvenns konar útdrættir, þ.e. „stor ekstrakt“ 

þar sem tekjum og gjöldum í sömu vöru var safnað undir einn lið, og „kort ekstrakt“ þar sem 

fylgt var liðunum í sjálfum reikningnum.259 Slíkt hið sama á ekki við um íslensku 

lénsreikningana. Útdrættir sem á dönsku nefnast „stor ekstrakt“ fylgja ekki íslensku 

reikningunum. Yfirleitt fylgja útdrættir ekki íslensku reikningunum þegar landið var 

afgjaldslén, en þau ár sem svo var voru þeir skrifaðir aftast í reikningana og þá var tekna og 

gjalda eingöngu getið í peningum. Undantekning er þó útdrátturinn 1588–1591. Hann er á sér 

örk og er í honum fylgt eftir færslunum í reikningnum. Getið verður útdrátta eða „kort extrakt“ 

frá árunum ca. 1630 og ca. 1640 en þeir liggja ekki með lénsreikningum. Tilefnið að samningu 

þeirra gæti verið gerð yfirlits yfir heildartekjur ríkisins þessi ár.260  

 
259  Orla K.O. Damkjer, Indføring i Lensregnskaberne, bls. 32. 
260  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II nr. 38. Yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmanns og nr. 41. 

Yfirlit um umboðsjarðir. 
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Eins eru útdrættir úr reikningum þegar landið var reikningslén, en þau ár fylgir alltaf 

útdráttur fyrir hvert ár. Hafa þeir verið notaðir við uppgjörið í rentukammeri, þ.e. bornir saman 

við reikningana og fylgja kvittanir útdrættinum 1645/46 en ekki reikningnum sjálfum eins og 

nefnt hefur verið. Útdráttur er síðan yfir öll árin 1645–1648 og eru þar peningaupphæðir 

eingöngu færðar eftir árum. Áður var getið eldri útdrátta úr íslensku lénsreikningunum frá 

1566/67, en slíkir útdrættir eru varðveittir frá Íslandi til ársins 1572/73.261 

 

3.2.8. Athugasemdir rentumeistara við reikningsfærsluna og svör 
lénsmanna  

 

Athugasemdir (antegnelser) eða aðfinnslur rentumeistara við reikningana er fylgiskjal þeirra, 

því að kvittun fyrir reikningnum fengu lénsmenn ekki fyrr en þeir höfðu svarað þeim og þau 

svör verið samþykkt. Aðfinnslur rentumeistara var skrifuð hægra megin á örk og svör 

lénsmanna (eða fógeta þeirra ef þeir höfðu skilað reikningnum) voru skráð vinstra megin. 

Stundum hefur rentuskrifarinn, sem yfirfór reikningana skrifað athugasemdir undir svar 

lénsmanns vinstra megin, oft til staðfestingar um að t.d. „bevis“ sem vantaði sé komið inn og 

það liggi nú með reikningi. Ákvörðun rentumeistara var síðan hægra megin undir 

athugasemdinni, t.d. „kan passere“ eða „haffuer effter forklaring sin rigtighed“.  

Virðist sem rentumeistari hafi fyrst skrifað upp athugasemdalista (einn slíkur er 

varðveittur frá 1657–1660) sem síðan var afritaður af rentuskrifara þannig að svör lénsmanns 

gátu einnig rúmast á síðunni. Neðst er yfirleitt undirskrift lénsmanns og vitnisburður 

rentuskrifara um að þetta sé rétt afrit af gagnrýni rentumeistara ásamt dagsetningu. Slíkt á þó 

ekki við um athugasemdir við reikninginn 1596/97 og er engrar dagsetningar getið.  

Athugasemdir voru ýmist gerðar við reikninga eins árs eða fleiri ára í einu. Margar 

athugasemdanna snúast um verðlag á þeim vörum sem lénsmennirnir sendu til 

Kaupmannahafnar, þ.e. að það sé skráð of hátt. Í svörum vísa lénsmennirnir yfirleitt til 

veitingarbréfa sinna eða til fyrri lénsmanna, þ.e. þeirrar venju sem skapast hafði. T.d. færa þeir 

voð vaðmáls til úttektar á fjóra ríkisdali í stað tveggja en sú venja hafði skapast. Oft er einnig 

spurt hvort bréf konungs sé fyrir hendi, t.d. vegna Núpufells í Eyjafirði en þangað flutti 

prentarinn Jón Jónsson. Var prentsmiðja starfrækt þar 1589–1591 þegar hún fluttist aftur til 

Hóla.262 Athugasemdir voru einnig gerðar ef lénsmennirnir höfðu ekki skilað þeim gögnum sem 

 
261  DRA. Regnskaber. 1559–1660. Lensregnskaber. Ekstrakter af lensregnskaper 1570–1599, 1574 

pk. 5, bls. 341–366.  
262  Einar Laxness, Íslandssaga I ( Reykjavík 1995), bls. 205. 
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þeim bar. Í athugasemdinni árið 1596 segir að lénsmanni þ.e. Brostrup Giedde (1595–1597), 

hafi verið fyrirlagt að leggja inn jarðabók yfir eignir kirkjunnar (stiftens indkomst). 

Lénsmaðurinn segir að það hafi hann gert bæði yfir landsins og „stiftens visse indkomst“, þó 

ekki samanlagðar. Síðan hefur verið bætt við að jarðabókin sé tilbúin nú og að hún fylgi 

reikningnum 1596/97. Þessi jarðabók barst til Noregs og var afhent Þjóðskjalasafni árið 

1974.263 Í athugasemdum við reikninginn 1657–1660 frá árinu 1661 er einnig getið jarðabókar. 

Rentumeistari vísar til veitingabréfsins um að lénsmaður eigi að skila inn jarðabók bæði yfir 

kirkjujarðir sem og aðrar. Bjelke segir í svari sínu árið 1662 að slík bók sé til í rentukammeri 

(sem hét á þessum tíma skattkammer) og engin breyting hafi orðið á henni fyrir utan þær fjórar 

jarðir sem lagðar voru til spítalans. En hann geti þrátt fyrir vinnuna sem því fylgi útbúið 

jarðabók. Síðan getur Jørgen Hanssen (f. 1613 d. 1673) rentuskrifari þess að bókin hafi verið 

afhent í rentukammer. Engin jarðabók liggur með reikningum Henriks Bjelke, en af því sem 

hér stendur má ráða að svo hafi þó verið og verður að ætla að það sé jarðabókin frá árinu 1660 

sem Thomas Nikolajsen fógeti (1652–1660, 1662–1665) Bjelke undirritar.264  

 

3.2.9. Jarðabækur 

 

Jarðabækur eru ekki bein fylgiskjöl með reikningunum eins og áður er getið þann tíma sem 

landið var afgjaldslén, heldur bar lénsmönnum samkvæmt veitingabréfinu að afhenda árlega í 

rentukammer jarðabók yfir allar jarðir á landinu. Afhending jarðabókanna í rentukammer 

virðist þó í stórum dráttum vera tengd lénsmannsskiptum og þá uppgjöri lénsmanns, en slíkar 

jarðabækur yfir konungsjarðir eru varðveittar frá árunum 1597, 1606, 1616, 1632/33, 1639 og 

ein sennilega frá árinu 1645, auk einnar ótímasettrar.265 Önnur jarðabók er varðveitt frá 1597 

og inniheldur hún bæði konungs– og kirkjujarðir. Sjá kafla 6.3. Skrá yfir skjalasafn Bessastaða. 

Í þessum bókum er eingöngu getið konungsjarða, þ.e. jarða sem lágu til Bessastaða, 

umboðsjarðanna og klaustranna. Tekinn er fram fjöldi leigukúgilda og landskuld, auk þess sem 

dýrleika jarðanna er getið í bókinni frá 1639. Bækurnar virðast í stórum dráttum eins upp 

byggðar, þ.e. fyrst eru taldar upp jarðir Bessastaða, síðan umboðsjarðirnar auk Arnarstapa og 

að síðustu klaustrajarðirnar. Smávægilegur munur er á þeirri röð sem bæirnir og 

umboðsjarðirnar eru taldir upp í. Þannig virðist sama uppsetning vera annars vegar á bókunum 

 
263  ÞÍ. Norska gjöfin 1974. Legg 14. Jarðabók 1597. 
264  ÞÍ. Rtk. E/1 örk 2 1639–1699. Jarðabók frá árinu 1660 yfir konungsjarðir og tekjur af sýslunum.  
265  ÞÍ. Rtk. F/1–F/5. Lénsreikningar. Lénsreikningar 1588–1646, jarðabækur. 
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frá 1597, 1606, 1632/33 og 1639 og hins vegar á óársettu bókinni og bókinni sem hér er talin 

frá árinu 1645. Þó bækurnar virðast byggja hver á annarri, eða vera uppskriftir eftir sömu bók, 

voru færðar inn í þær breytingar, t.d. á kúgildafjölda, sem orðið höfðu frá uppskrift síðustu 

bókar, enda gat slíkt skipt lénsmanninn máli.  

Sú bók sem jarðabækurnar hafa verið afskriftir af var sennilega sú sem lá í skjalasafni 

lénsins a.m.k. frá árinu 1619. Mætti kalla þá bók innistæðujarðabók. Bókin frá árinu 1597 ber 

engin merki þess að hafa verið yfirfarin í rentukammeri og hún hefur enga undirskrift. Á henni 

stendur að þessa jarðabók hafi Johan Bocholt (1570–1586, 1597–1602) fengið af þjóni Brostrup 

Giedde, Rassmus Nielsen fógeta (1596–1597) hér á Bessastöðum árið 1597. Þessi bók er því 

hluti af innistæðunni sem afhent var við lénsmannsskiptin. Á óársettu jarðabókinni stendur 

ekkert um afhendingu og hún er ekki undirrituð. Framan á henni stendur Lit. A. sem gæti bent 

til að hún hafi verið skráð í rentukammeri. Páll Eggert Ólason telur þessa bók líklega vera frá 

árinu 1602,266 og hún liggur nú með reikningum frá 1602–1620. Verðeininga er getið og í 

athugasemdum við bæina stendur t.d. „den gaard fieck ikke hos Eggert Hansson register“ sem 

bendir til að hún hafi verið borin saman við eldri jarðabók, en varðveitt er jarðabók sem talin 

er að hluta með hendi Eggerts Hannessonar frá árunum 1550–1579.267 

Af áletruninni á bókinni frá 1606 má sjá að hún hafi verið afhent við lénsmannsskipti, 

þ.e. „Bessestads jordbog paa Isslandtt. Saa och andre Kong. Mattz, kloster och ombodz jorder, 

efftter som velbyrdig Enuoldt Krussis, fuldmægtige, Enuold Christtensøn, och Peder Brenner, 

fra thenom leffuereitt haffuer Anno 1606“. Á þessari bók er einnig skjalamerking, bókstafurinn 

C, sem bendir til skráningar í rentukammeri.  

Á jarðabókinni árið 1616 kemur skýrt fram að hún er afskrift þeirrar bókar sem lá í 

skjalasafni Bessastaða, þ.e. „Att dette her er rett jordebog lige ord fra ord effter den jordebogh 

ieg med lened haffuer annamitt af S. Enevold Kruses fuldmægtig bekiender ieg Herluf Daa“. 

Af þessari bók má einnig sjá að hún hefur verið yfirfarin í rentukammeri (reiknaðar 

niðurstöður). Þó hefur það ekki verið gert fyrr en árið 1645 því á henni stendur: „Efterlagt af 

Hans Westling 1645 in desember.“ Jafnframt hefur útdráttur verið gerður og liggur hann í sér 

örk. Skjalamerking er Lit. D. 

Bókin frá árinu 1632/33 er undirrituð af Holger Rosenkrantz (1620–1633) og á henni 

stendur að hún sé rétt „copia“ af jarðabók konungs á Íslandi. Pros Mund hefur skrifað undir 

bókina frá árinu 1639 og í henni er dýrleika konungsjarða getið í fyrsta sinn. Af bókinni má sjá, 

 
266  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 25. 
267  AM 902c 4to. Jarðabók yfir klaustureignir og konungsjarðir 1550–1579. 
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að hún hefur verið yfirfarin í rentukammeri því á henni stendur „Er saaledes rett efterlagt och 

beregnet bekiendir Thommis Thommisson“. Við endurskoðun á reikningum Jens Søffrensen 

var stuðst við þessa jarðabók Pros Mund. 

 Á jarðabókinni sem e.t.v. er frá árinu 1645 stendur „Ao. 1645 dend 24 febr. Er denne 

jordebog ret effterlagt, ved Anders Søffrensen“. Á henni er skjalamerkingin B. Þessar bækur 

með bókstaf sem skjalamerkingu, þ.e. Lit. A, Lit. B, Lit. C og Lit. D voru notaðar í 

rentukammeri við endurskoðun á reikningum Jens Søffrensen sem getið verður síðar.268  

Þetta eru þær jarðabækur sem afhentar voru í rentukammer við lénsmannsskipti og sem 

lénsmaðurinn hefur stuðst við við útreikning og innheimtu á afgjöldum af konungsjörðum. Við 

endurskoðunina, þegar vísað er í jarðabækur, er átt við þessar bækur. Hægt er að kalla þær 

reikningsjarðabækur. 

 

3.2.10. Uppgjörsgögn 

 

Áður en lénsmaður sem hættur var störfum gat fengið endanlega kvittun, sem gefin var út af 

konungi, fyrir reikningshaldi sínu af léninu og þar með orðið laus allra mála varðandi það, var 

farið yfir allt hans reikningshald í rentukammeri. Uppgjörsgögnin (kvittantiarumbilag) 

samanstanda eins og áður hefur komið fram af uppgjörsskrá og fylgiskjölum hennar, þ.e. 

kvittunum fyrir reikningshaldinu og greiðslu afgjalds hvert ár, veitingarbréfinu, yfirleitt í 

frumriti, og innistæðuskrám. Stundum eru þær varðveittar bæði frá því lénsmaðurinn tók við 

léninu og þegar hann skilaði því af sér. 

Uppgjörsskráin er oftast þannig uppbyggð að fyrst er þess getið yfir hvaða tímabil hún 

nær. Síðan er nefnt fyrir hvað er verið að gefa endanlega kvittun, síðan er dagsetning 

endanlegrar kvittunar og neðst stendur t.d. „Registreret vid Thommis Thommisson“. Á eftir 

þessum inngangi kemur fyrst útdráttur úr veitingarbréfinu og er vísað til bréfsins á spássíu, t.d. 

Lit. A. Á eftir fylgir skrá yfir hinar árlegu kvittanir fyrir reikningunum, og er þá reikningsárið 

nefnt og hvenær kvittanirnar voru gefnar út. Á spássíu er vísað til þeirra, þ.e. númer 1 fyrir 

fyrsta árið, síðan nr. 2, 3 og áfram út allt tímabilið. Aftast er vísað til innistæðuskránna. 

Frumrit veitingarbréfa lénsmanna varð lénsmaðurinn að afhenda við þetta endanlega 

uppgjör þó afrit væri til í bréfabókum kansellís. Henrik Bjelke hefur þó ekki gert það, a.m.k. er 

ekki innsigli á þessu bréfi hans en á því er athugasemd um að það sama standi í 

„Registerbogen“.  

 
268  Sjá kafla 4.5.2 Jens Søffrensen 1645–1648. 
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Kvittanir rentumeistara (stundum fyrir mörg ár í einu) eru í rauninni yfirlit yfir 

reikningsfærslurnar. Neðst er tekið fram að kvittunin sé borin saman við reikning ársins og hafi 

verið skráð í rentukammeri (indført). Rentumeistararnir skrifa undir ásamt tveim 

rentuskrifurum.  

Innistæðuskrárnar voru gerðar við lénsmannsskipti. Þær eru ekki varðveittar frá öllum 

lénsmönnum, en eins og nefnt var eru þær stundum skrifaðar inn í reikningana. Svo er t.d. um 

innistæðuskrár Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa 1588 og 1591. Víst er að þessar skrár hafa 

verið til því vísað er til þeirra á spássíum. Fremst í skránum er yfirleitt vitnisburður um 

afhendingu eftirskrifaðrar innistæðu. Þingsvitna, sem venja var að kalla til, er yfirleitt ekki 

getið. Þó er það gert í tveimur skrám, þ.e. innistæðuskrá Arnarstapa 1597 sem liggur með 

uppgjörsgögnum Johans Bocholt, og innistæðuskrá Bessastaða og Viðeyjar 1645 sem liggur 

með uppgjörsgögnum Pros Mund. Virðist sem a.m.k. skránni frá árinu 1597 yfir Arnarstapa 

hafi annað hvort ekki verið skilað inn strax með öðrum uppgjörsgögnum, eða hún verið notuð 

í rentukammerinu seinna. Aftast í hana hefur verið skrifað að hún sé rétt „copia“ af innsigluðu 

inventaríi sem Enuvold Christensen (1602–1606), fógeti Enuvolds Kruse (1602–1606), afhenti 

Herluf Daa 1606 og vitnar hann um þetta einnig. Með þessari skrá liggur önnur skrá yfir 

innistæðu Arnarstapa 1597 þar sem engin þingsvitni eru nefnd. Einnig má sjá af öðrum 

uppgjörsgögnum sem liggja með þessum tveimur skrám með þingsvitnum, þ.e. Arnarstapa 

1597 og Bessastaða og Viðeyjar 1645, að vandræði hafa verið við uppgjör lénsmanna. Gæti það 

verið skýringin á að þessar skrár með þingsvitnum liggja með uppgjörsgögnum. Á eftir 

vitnisburðinum um afhendingu innistæðunnar fylgir lýsing hennar. Eru þar tíndar til ýmsar 

vörur, gripir, innanstokksmunir og fiskibátar auk skjalasafns Bessastaða sem fyrst er getið árið 

1619 eins og þegar hefur verið nefnt. Skrárnar eru alltaf undirritaðar ýmist af lénsmönnum eða 

fógetum þeirra, auk þingsvitna í þeim tveimur skrám sem þegar er getið. Ef innistæðuskrár eru 

varðveittar bæði frá því þegar lénsmaður tók við og þegar hann skilaði af sér, eins og dæmi er 

um hjá Herluf Daa, er t.d. innistæðuskrá Arnarstapa frá 1606 undirskrifuð af Enuvold Kruse, 

sem Herluf Daa tók við af, og árið 1619 af Andres Hanssøn (1619–1620), fógeta Fredriks Friis 

(1619–1620), sem var að taka við léninu. 
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3.3. Ágrip 

 

Heitið lénsreikingar er yfirheiti yfir nokkrar gerðir af skjölum. Má þar nefna reikninga yfir 

tekjur og gjöld, sakeyrisskrár, jarðabækur sem fylgja reikningnum og athugasemdir 

rentumeistara við reikningsfærsluna. Í þessum reikningum opinberast rekstur lénsins. Ljóst er 

að færslurnar eru þær sömu frá ári til árs þó fram komi viðbótarfærslur bundnar við einstök ár. 

Á þetta við hvort sem lénið var afgjalds- eða reikningslén. Ákveðin regla var á færslu 

reikningsins. Færslurnar sýna einnig að lénsmenn þurftu að sinna pappírsvinnu og halda röð og 

reglu á bókhaldi sínu. Þessi staðreynd er ótvíræður vísir að aukinni miðstýrðri stjórnsýslu 

Danakonungs. 
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4. Lénsmennirnir og störf þeirra samkvæmt erindis- og 
veitingarbréfum 

 

Á tímabilinu 1541 til 1683 telst fjöldi lénsmanna vera 23. Þrír þeirra, Otte Stigesen, Johan 

Bocholt og Henrik Krag gengdu embættinu í tvígang. Hér verður farið almennt yfir verkefni 

lénsmanna út frá veitingarbréfum þeirra. Einnig verður fjallað sérstaklega um verkefni einstakra 

lénsmanna en þau verkefni varpa ljósi á áhuga konungs á landinu á tímabilinu.  

 

4.1. Almennt um lénsmenn 

 

Strax við siðaskiptin voru það fyrst og fremst aðalsmenn sem tryggðu sér embætti lénsmanns 

með trúnaðareiðum. Þó kom fyrir að borgurum væri veitt lén, en þá einkum reikningslén. Slík 

lén fengu einnig aðalsmenn. 

Þeir menn sem höfðu Ísland að léni á árunum 1541(50)–1683 voru ýmist danskir eða 

norskir aðalsmenn, með nokkrum undantekningum. Lafrids Mule, lénsmaður 1547–1551, var 

kaupmaður og forstjóri Íslandsverslunarinnar, Johan Bocholt, lénsmaður 1570–1587 og aftur 

1597–1602, var af þýskum aðalsættum. Eggert Hannesson  (1552) lögmaður og sýslumaður var 

íslenskur,  Peter Thomassøn, sem var hér konunglegur fógeti með laun frá konungi árið 1587, 

var sennilega danskur kapteinn og Jens Søffrensen, sem var konunglegur fógeti 1645–1648 

þegar landið var reikningslén, var borgari í Kaupmannahöfn og varð síðar borgarstjóri í 

Kristjánshöfn.269 Tveir voru norskir aðalsmenn, þeir Pros Mund og Henrik Bjelke. Eggert 

Hannesson, og Jens Søffrensen eru í veitingarbréfunum nefndir fógetar þótt störf þeirra hér á 

landi, sem snéru að landsmönnum, væru ekki frábrugðin störfum annarra lénsmanna. 

Veitingarbréf Peter Thomassøn er ekki varðveitt. Auk lénsmanna sendi konungur stundum 

sérstaka erindreka sína til landsins með bréf upp á vasann (instrux) þar sem talin eru 

nákvæmlega upp þau verkefni sem þeir áttu að einbeita sér að á Íslandi. Dæmi um það eru Poul 

Huitfeldt árið 1552, Oluff Kalibs (d.1592), Jacob Hvide og Jon Simonsson af Agdesiden í 

Noregi árið 1553 auk umboðsdómaranna Fredrik Friis og Jurgen Vindt (f. 1593 d. 1644) árið 

1618. Skrifað hefur verið um ævi lénsmanna og dvöl þeirra á Íslandi og verður því sú saga ekki 

 
269  Sjá í viðauka 1 skrá yfir lénsmenn og fógeta þeirra á árunum 1541 til 1683. Kristjánshöfn (Chris-

tianshavn) var sjálfstæður kaupstaður frá 1639 til 1674. Sjá Claus M. Smidt, København før og nu – og 

aldrig. Bind 7 Christianshavn (København ca. 1989), bls. 12. 
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rakin hér nema í stuttu máli.270 Hér verður lögð áhersla á stöðu þeirra sem lénsmanna á Íslandi 

gagnvart konungi, stjórnsýslustörf þeirra samkvæmt fyrirskipunum konungs og við gerð 

lénsreikninga og endurskoðun þeirra.  

 

Tafla yfir lénsmenn á Íslandi 1541–1683 

Lénsmenn (alls 23) Ár 

Christoffer Huitfeldt 1541–1542 

Otte Stigsen 1542–1547 

Lafrids Mule 1547–1551 

Otte Stigsen 1551 

Eggert Hannesson 1552 

Poul Huitfeldt 1552 

Poul Huitfeldt 1553–1554 

Knud Stensen 1554–1559 

Poul Stigsen 1559–1566 

Hendrik Krag 1567–1569 

Christoffer Valckendorf 1569–1570 

Johan Bocholt 1570–1586 

Peter Thomassøn 1587–1588 

Laurits Kruse 1588–1591 

Hendrik Krag 1591–1595 

Brostrup Gjedde 1595–1597 

Johan Bocholt 1597–1602 

Enevold Kruse 1602–1606 

Herluf Daa 1606–1619 

Frederik Friis 1619–1620 

Holger Rosenkrantz 1620–1633 

Pros Mund 1633–1645 

Jens Søffrensen 1645–1648 

Henrik Bjelke 1648–1683 

 

Heimild: Sjá viðauka 1. 

 

Framan af og til um 1570–1574 voru gefin út svokölluð leiðarbréf (følgebrev) þegar konungur 

tilnefndi lénsmann, og einnig oftast sérstök erindisbréf þar sem talin eru upp þau sérstöku 

 
270  Jón Halldórsson, „Hirðstjóraannáll“, Safn til sögu Íslands II, bls. 683–754; Páll Eggert Ólason, 

Menn og menntir III, bls. 237–423. 
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verkefni sem hann átti að sinna. Frá um 1574 voru alltaf gefin út tvennskonar bréf, leiðarbréf 

og veitingarbréf (forleningsbrev). Leiðarbréfið var stílað til allra íbúa í léninu og þeim tilkynnt 

hver þeirra nýi yfirmaður væri og að þeim bæri að hlýða honum. Veitingarbréf tiltók aftur á 

móti með hvaða kjörum lénsmaðurinn hafði lénið og hver verkefni hans væru.  

Uppkast af veitingarbréfunum var alltaf, samkvæmt skipun konungs, gert í 

rentukammeri af rentumeistara og þar voru tekin afrit af þeim í svokallaðar veitingarbréfabækur 

(forleningsbøger). Síðan voru bréfin send til kansellísins til hreinskriftar og til að fá undirskrift 

konungs. Þegar hún var fengin var eftirrit tekið í bréfabækurnar (brevbøgene) áður en 

lénsmönnum voru fengin þau í hendur. Bréfin eru opin bréf og byrja á almennum inngangi, t.d. 

„Christian den Fierde Giör Alle Vitterlig...“.271 

  

4.2. Fyrstu lénsmenn við siðaskipti. Lénsmenn 1541 til 1551 

 

Óvíst er hvernig landið var haldið árin 1541 til 1547 eða sex fyrstu ár þessarar athugunar þar 

sem leiðar- eða erindisbréf Christoffers Huitfeldt (1541–1542) og Otte Stigesen (1542–1547 (í 

fyrra sinn)) hafa ekki varðveist.272 Ætla má þó að eitt verkefna þeirra hafi verið að koma upp 

konungsgarði í Viðey eða þar sem best þætti henta eins og segir í bréfi frá árinu 1542. Í skjalinu 

eru taldar upp vörur sem nauðsynlegar eru til húsbyggingar og matargerðar svo sem bjálkar, 

sperrur og tré, hveiti til að baka úr, mjöl, malt, flesk, baunir og grjón, edik, kálfræ og sinnep. 

Einnig laxagarn eða net sem er tuttugu faðma og annað sem er tólf faðma. Jafnframt þarf að 

athuga með fálkafangara sem dvelja á Íslandi en greiða kóngi ekkert og það sama á við um 

enska kaupmenn sem sigla til Íslands. Ennfremur er tekið fram að athuga þarf biskupsgóssið 

sem var dæmt undir kóng og heyra hvernig biskupinn vill haga því í samráði við konung.273 

Christoffer var sendur til Íslands vegna siðaskiptanna og er sá sem handsamar Ögmund Pálsson 

biskup í Skálholti 1541. Í úrskurði hans árið 1541 um eina jörð Ögmundar segir að öll klaustur 

í Danmerkur- og Noregsríki og á Íslandi, og allar gamlar klaustraeignir séu dæmdar undir kóng 

 
271 Orla K. O. Damkjer, Indføring i Lensregnskaberne, bls. 178; Hans H. Fussing, Stiernholm Len, 

bls. 104; Kr. Erslev, Danmarks Len og Lensmænd, bls. IV. Sjá hér viðauka 3, uppskrift af veitingar-

bréfum lénsmanna. 
272 Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 237–239. 
273 ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. nr. 50, Thill Jsslannd. (Minnisgreinar fógeta konungs um 

,,það, sem mest er á nauðsyn á Íslandi, í Viðeyjarklaustri eða hvar sem haldinn yrði konungsgarðr þar í 

landi.“); Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 90–91. 
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og eigi ævinlega að fara með þær eftir hans ráðum og vilja.274 Christoffer Huitfeldt var 

meðlimur í ríkisráðinu 1553. Hann hafði ýmis lén í Noregi og varð m.a. lénsmaður í Færeyjum 

1553. Árið 1556 missti hann Bergenshus lén í Noregi í hendur Christoffer Valckendorf sem 

síðar varð lénsmaður á Íslandi 1569–1570. Herragarður hans var Berritsgård á Lálandi, en 

vegna ýmissa ábyrgðarstarfa fyrir konung í nyrðri hlutum ríkisins hefur hann varla haft mikinn 

tíma til að dvelja þar. Hann lést árið 1559.275  

Otte Stigesen var hér lénsmaður í fyrra sinn 1542–1547. Hann var aðmíráll og þjónaði 

bæði Fredrik I (1523–1533) og Christian III. Hann barðist í Sjö ára stríðinu (1563–1570), var 

tekinn til fanga í orustunni um Bornholm 1563 og virðist hafa dáið í fangelsi 1567 þá kringum 

80 ára gamall.276 Hann var sendur með bréf til Íslands árið 1542 er varðaði vetursetu kaupmanna 

og gekk hann ákveðið fram í að koma í veg fyrir hana. Árið 1542 er ljóst að verslun Þjóðverja 

hér á landi er mikil. Dæmir Otte árið 1545 svokallaðan Skipadóm sem verður til þess að girt er 

að mestu fyrir vetursetu og útgerð Þjóðverja hér við land.277  

Árið 1547 var kaupmönnum í Kaupmannahöfn veitt Ísland að léni gegn 1000 

Lybikumarka afgjaldi árlega. Er talið að þessi ráðstöfun hafi verið gerð til þess að bola þýskum 

kaupmönnum frá landinu. Leigan var til tíu ára með þeim skilmála, að leiguupphæðin skyldi 

endurskoðuð eftir þrjú til fjögur ár. Fulltrúa sinn skyldu þeir hafa á landinu allt árið sem halda 

átti uppi lögum og reglu.278 Kaupmenn skipuðu hér sinn lénsmann eða höfuðsmann, Lafrids 

Mule kaupmann og forstjóra verslunarinnar og var hann þess vegna ekki lénsmaður konungs 

heldur kaupmanna í Kaupmannahöfn.279 Með Mule sendi Christian III Íslendingum innsigli árið 

1550. Fórst Lafrids Mule stjórnin illa úr hendi, sbr. dráp Christians skrifara fógeta hans árið 

1551. Árið 1551 tók konungur því aftur við landsstjórninni, þ.e. tók réttinn af kaupmönnum í 

Kaupmannahöfn til að skipa lénsmann.280 Þrátt fyrir það munu kaupmenn Kaupmannahafnar 

hafa haldið landinu með verslunarrétti, sköttum og skyldum til Jónsmessu árið 1553, enda hafa 

 
274 Íslenzkt fornbréfasafn X (Reykjavík 1911–1921), bls. 640–641. 
275 Dansk biografisk leksikon VIII (Kjøbenhavn 1894), bls. 152–153. 
276 Dansk biografisk leksikon XVI (Kjøbenhavn 1902), bls. 431–432. 
277  Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 25–28. 
278 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 255–256; Íslenzkt fornbréfasafn XI 

(Reykjavík 1915–1925), bls. 529–531; Birgitte Dedenroth-Schou, ,,Københavns forlening med Island 

og Vestmannaeyjar 1547–1558“. 46.3 Historiske meddelelser om København (1974), bls. 13. 
279 Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 250; Birgitte Dedenroth Schou ,,Københavns 

forlening med Island og Vestmannaeyjar“, bls. 14. Mule er einnig nefndur konunglegur fógeti sjá bls. 

17 og Christian skrifari fógeti hans er einnig nefndur undirfógeti og umboðsmaður, sjá bls. 18, 20–21. 
280  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 234. 
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þeir þurft einhvern tíma til að innheimta tekjur sínar af landinu og gera upp við konung.281 Skrá 

vegna afhendingar Lafrids Mule til Pouls Huitfeldt (1552–1554) á innistæðu Bessastaða og 

Viðeyjar er dagsett 24. júní 1553.282 Við það afhenda kaupmenn formlega lénið til konungs. 

Heitið lénsmaður (fógeti) er hér í merkingunni staðgengill eða umboðsmaður þess sem 

hafði landið að léni og var hann skipaður í starfið af kaupmönnum Kaupmannahafnar. Átti hann 

aðeins að innheimta tekjurnar af landinu en önnur stjórnsýsla var í höndum þess aðila sem hafði 

landið að léni.283  

Á þessum árum héldu fógetarnir sem hér voru fyrir hönd kaupmanna Kaupmannahafnar 

svokallaða fógetareikninga. Ekki til að senda til endurskoðunar í rentukammerið heldur til 

eftirlits fyrir sjálfa sig eða stjórnendur Kaupmannahafnar sem þurftu að standa rentukammeri 

skil á afgjaldi af léninu. 

Fógetareikningarnir skiptast í reikninga yfir konungstekjur af leigum, landskuldum og 

skreiðargjaldi samkvæmt jarðabók, afgjaldsreikninga yfir vörur og sjávarútvegsreikninga, auk 

skrár yfir innistæðu Bessastaða og Viðeyjar sem Poul Huitfeldt tók við af Lafrids Mule 24. júní 

1553. Þessir reikningar eru varðveittir frá árunum 1547–1553.284 Er í þeim við árið 1553 í fyrsta 

sinn getið skjalasafns Bessastaða eins og fram hefur komið. Er afhending skjalasafnsins og hið 

nýja innsigli eitt fyrsta merki stjórnsýslu og aukins áhuga konungs á landinu. 

 

4.3. Að festa nýjan sið í sessi. Lénsmenn 1551–1570 (1574) 

 

Fyrstu verkefni lénsmanna á þessu tímabili voru að safna eignarheimildum yfir nýfengnar jarðir 

konungs frá biskupum, klausturhöldurum og öðrum sem héldu konungsjarðir. Konungur verður 

yfirmaður allra landsmanna og heldur hér fulltrúa sinn, lénsmann, til að halda uppi lögum og 

rétti. Verkefni lénsmanns var auk gerðar jarðabókar yfir jarðir konungs að festa nýjan sið í sessi.  

 

  

 
281 Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 253–254; Magnús Ketilsson, Kongelige 

Forordninger I, bls. 320–321; Sjá einnig, Birgitte Dedenroth-Schou, ,,Københavns forlening med Island 

og Vestmannaeyjar“, bls. 7–34. 
282 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 592–598. 
283 Jón Árnason, Historisk Indledning, bls. 512.  
284   AM 264 fol. Fógetareikningar 1547–1553.  
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4.3.1. Otte Stigesen 1551–1552 og Eggert Hannesson 1552 

 

Samkvæmt leiðarbréfi Otte Stigesen (í síðara sinn 1551), átti hann að innheimta afgjöld, sakeyri 

og aðra rentu konungs, halda mönnum við lög og rétt og gera konungi reikning yfir gjöld af 

léninu. Otte Stigesen var sendur til Íslands m.a til að skakka leikinn vegna dráps Christians 

skrifara og var aðeins skipaður til bráðabirgða vegna ástandsins í landinu. Hann átti samkvæmt 

bréfinu að setja hæfan mann sem fógeta sinn og varð Eggert Hannesson fyrir valinu.285 Varð 

hann því fógeti þegar Otte fór af landinu. Var hann fógeti gagnvart konungi og landsmönnum 

en hins vegar voru skattar og skyldur og tekjur af konungseignum enn á leigu hjá bæjarstjórn 

Kaupmannahafnar eins og þegar hefur verið nefnt. Var því Eggert gagnvart henni 

umboðsmaður og stóð Kaupmannahöfn skil á gjöldum af landinu.286 Árið 1551 sóru þeir Otte 

Stigesen og Eggert Hannesson eið á alþingi um að halda íslensk lög og Gamla sáttmála.287 Árið 

1552 þann 12. mars er útgefið bréf konungs til Eggerts Hannessonar og stílað til allra 

embættismanna og almúga á Íslandi. Með bréfinu er Eggert skipaður konunglegur fógeti. Hann 

á að innheimta tekjur konungs og gera grein fyrir þeim í reikningi. Hann á að halda mönnum 

við lög og rétt og er sérstaklega áréttað að landsmenn séu honum hlýðnir og greiði engum öðrum 

eða afhendi þau gjöld sem þeim beri að greiða til konungs.288  

 

4.3.2. Poul Huitfeldt 1552–1554 (Páll Hvítfeld) 

 

Þann 13. mars 1552, eða daginn eftir að Eggert Hannesson er skipaður konunglegur fógeti, gaf 

konungur út sérstakt erindisbréf (instrux) í 12 liðum til Pouls Huitfeldt til Íslandsferðar.289 Poul 

var skipaður lénsmaður á Íslandi 10. mars árið 1553.290 Leiðarbréf hans er samhljóða bréfi 

Eggerts nema að auki er tekið fram að menn verði að vera hlýðnir þeim fógeta sem Poul skipi 

yfir landið. 

 
285  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 234–235. 
286 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 391–434, 561–592.  
287  Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson, Ríkisréttindi Íslands. Skjöl og skrif (Reykjavík 1908), bls. 

86–87. 
288  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 353; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 276–

277, 310–311. 
289 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 298–304; Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 

355–363. 
290 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 525–526; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 

329–331. 



98 

 

Auk þess að vinna að ýmsum málum vegna hinnar nýju kirkjuskipunar svo sem um 

skiptingu tíundar og stofnun skóla, átti Poul Huitfeldt að afhenda Marteini Einarssyni 

Skálholtsbiskupi (1549–1556) allar jarðir Skálholtsbiskupsdæmis honum og skólanum til 

uppihalds, og til kirkjubyggingar. Skyldi sami háttur hafður á í Hólabiskupsdæmi. Eftirliti með 

þessum jörðum skyldi þannig háttað að Marteinn átti árlega að gera konungi eða lénsmanni 

hans reikning yfir þessar jarðir. Bréf konungs til biskups um þetta efni er dagsett sama dag og 

erindisbréf Pouls Huitfeldt þann 13. mars 1552. Poul átti að setja Eggert Hannesson í embætti 

konunglegs fógeta á Íslandi og afhenda honum skipunarbréf kóngs. Eggert átti að sverja Poul 

Huitfeldt hollustueið. Sá eiður skyldi gilda þar til Eggert sæi sér fært að fara af landinu og ganga 

fyrir kóng. Einnig fékk Poul Huitfeld Eggerti Hannessyni bréf konungs þar sem honum er falið 

að reka erindi þau sem Poul Huitfeldt muni birta honum í innsiglaðri skrá konungs. Eggerti var 

falin umsjón með jörðum sona og mága Jóns Arasonar biskups sem voru dæmdar kóngi árið 

1551. Skilmálinn var sá að Eggert gerði árlega reikning yfir afrakstur af þeim. Poul Huitfeldt 

átti að sjá til þess að þeir sem drápu Christian skrifara fógeta Kaupmannahafnar yrðu dæmdir 

og á alþingi átti hann að athuga hvernig lögmenn, sýslumenn og lögréttumenn stæðu sig í starfi 

og hversu trúir þeir væru. Ef einhver stæði sig ekki hafði hann vald ásamt almúganum til að 

setja hann af og setja annan hæfan í staðinn. Poul Huitfeldt átti að sjá til þess að klaustrin yrðu 

gerð að afgjalds- eða reikningslénum, eftir því sem honum þætti betur henta, og skipa aðeins 

trúa konungsmenn sem ábyrgðarmenn þeirra, og loks á hann að gera jarðabók yfir allt andlegt 

og veraldlegt góss sem finnst í landinu.  

Í erindisbréfi til Pouls Huitfeldt árið 1552 er honum fyrirlagt að láta útbúa jarðabók yfir 

allar veraldlegar eigur og eigur kirkjunnar.291 Þessi fyrirskipun var ekki aðeins orðin tóm og 

verður nánar fjallað um hana hér á eftir í kaflanum um söfnun eignarheimilda.292 Árið 1554 

verður ljóst hvaða stefnu Poul Huitfeldt tók í málefnum klaustranna. Þá eru klaustrin veitt gegn 

ákveðnu gjaldi sem greiða átti lénsmanni á Jónsmessu, sjá þurfti fyrir prestunum sem á 

klaustrunum voru og halda innistæðuskrá og jarðabók.293  

Poul Huitfeldt var bróðir Christoffers Huitfeldt fyrrum lénsmanns á Íslandi (1541–

1542). Hann varð 1572 fyrsti danski landstjórinn í Noregi. Sem landstjóri var hann 

milligöngumaður milli konungs og embættismanna hans í Kaupmannhöfn og embættismanna í 

Noregi. Í því starfi sýndi hann kirkjustjórn sérstakan áhuga og er merk jarðabók frá 1575 við 

 
291 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 359, 363.  

292   Sjá kafla 5.1 Söfnun heimilda 1552–1636. 

293 Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls, 677–684. 
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hann kennd, Poul Huitfeldt Stiftsbog. Embættinu sleppti hann 1577 af heilsufarsástæðum. Hann 

barðist eins og Otte Stigesen í Sjö ára stríðinu á árunum 1563–1570.294 

 

4.3.3. Knud Stensen 1554–1559 (Knútur Steinsson) 

 

Við starfi Pouls Huitfeldt á Íslandi tók nýr maður árið 1554. Leiðarbréf Knuds Stensen er frá 

12. mars 1554. Þar segir m.a. að hann eigi að innheimta rentu af andlegu sem veraldlegu góssi 

og gera reikning yfir það árlega. Hann á að halda mönnum við lög og rétt og er sérstaklega 

áréttað að landsmenn séu honum hlýðnir og greiði engum öðrum eða afhendi þau gjöld sem 

þeim beri að greiða til konungs líkt og sagði í bréfi Eggerts Hannessonar. Hér er jafnframt tekið 

fram að lénsmaðurinn eigi að dvelja í landinu yfir veturinn. Poul Huitfeldt hefur komið með 

Knud Stensen til landsins til þess að innheimta tekjur konungs frá síðasta ári og skila af sér 

innistæðunni til Knuds Stensen.295  

Knud Stensen fékk sérstakt erindisbréf árið 1555 þar sem nefndar eru ýmsar hugmyndir 

konungs sem Knud átti að kynna á alþingi og fá álit biskupa, lögmanna og helstu bænda á. 

Konungur hafði áhyggjur af að í bænhúsum og hálfkirkjum væri stunduð afguðadýrkun, þ.e. á 

kaþólskum líkneskjum. Hann vildi fá álit bestu manna á hvað gera ætti í því máli. Hann vildi 

koma því á að veraldlegar fjársóknir á hendur prestum væru sóttar af sýslumönnum svo að 

prestar þyrftu ekki að eyða tíma í að fara til alþingis. Til þess að bæta hag presta og kirkna 

leggur hann til að allar eignir kirkjunnar eins og bændaeignir tíundist. Tíundinni skyldi skipt í 

fjóra jafna hluta, einn færi til biskups, annar til prestanna, þriðji til kirkjunnar og fjórði til 

fátækra. Einnig leggur hann fram hugmyndir um tíundargjörð í Vestmannaeyjum. Hann vill 

leggja fram árlega rentu til skólanna og uppeldis bæði skólameistara og skólapilta. Einnig að 

fátækir piltar gangi fyrir til skólavistar en ekki þeir sem ríkir eru og geta því sjálfir borgað fyrir 

sig. Hann leggur ríka áherslu á að skólarnir séu vel reknir og vel sé komið fram við skólapilta, 

annars muni skólameistararnir missa starfið. Ekki má veita presti embætti nema hann kunni að 

predika og þjóna í kirkjunni. Og hann vill að sýslumenn verði skyldaðir til að fylgja biskupum 

í yfirreiðum þeirra hver í sinni sýslu og fylgjast með ásamt biskupi að rétt kirkjuskipan sé 

haldin.296 

 
294 Dansk biografisk leksikon VIII (Kjøbenhavn 1894), bls. 165–166. 
295 Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 350–352. 
296  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 11–17. 
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Svar Íslendinga við þessum tillögum birtist í Bessastaðasamþykkt sem samin var á 

Bessastöðum degi fyrir alþingi 1. júlí árið 1555 af biskupum, lögmönnum og nokkrum bestu 

mönnum landsins.297 Þar fallast menn á tillögur konungs og segja í fyrsta lagi að þeir fallist á 

að hálfkirkjur og bænhús verði lögð af nema þau sem séu algerlega nauðsynleg. Kúgildi og 

lausafé hálfkirkna og bænhúsa skuli að hálfu leggjast til uppihalds prestum og til spítala þar 

sem þeir sjúku eigi að dvelja svo fremi konungur samþykki það. Bestu jarðirnar fyrir spítala 

telja þeir Kaldaðarnes í Sunnlendingafjórðungi, Gufudal í Vestfirðingafjórðungi, Glaumbæ í 

Skagafirði í Norðlendingafjórðungi og Bjarnarnes í Hornafirði í Austfirðingafjórðungi. 

Innistæða og messuklæði skulu fara til þeirra sóknarkirkna sem mesta þörf hafa fyrir þau.  

Í öðru lagi fallast þeir á að fjársóknir presta verði sóttar af sýslumönnum heima í héraði 

og ef það gengur ekki þá fyrir lögmanni. Þriðja greinin fjallar um tíundina. Þeir fallast á tillögur 

konungs með því skilyrði að heimaland biskupsdæma, klaustra og sóknarkirkna verði 

undanþegið tíund. Það sama skuli gilda þar sem eignarmaður á sjálfur jörðina, þá skuli ekki 

tíundast sá partur sem sú sóknarkirkja á í því heimalandi. Um tíund í Vestmannaeyjum telja 

þeir að allir menn í eyjunum sem þar eru heimilisfastir og þeir sem þar róa á skipum eigi að 

gjalda venjulega tíund. Venjuleg tíund er hver tíundi fiskur í fjöru og á hún að skiptast í fjóra 

parta. Skal sá hluti sem leggjast ætti til fátækra fara til spítalans sem stofnaður verði í 

Sunnlendingafjórðungi. En sá fjórðungur tíundar sem tekinn er af fuglum og eggjum og tilheyrir 

þurfamönnum skulu þeir fátæku hafa sem eiga skylduframfæri í eyjunum. Frekari tíund er ekki 

á leggjandi enda tíundi bændur lausafé sitt eins og venja er. En þau skip af meginlandinu sem 

eru gerð út frá Vestmannaeyjum telja þeir að eigi að greiða gjald (undergipt), eins og venja er, 

til presta í Sunnlendingafjórðungi sem búa í eyjunum gegn því að prestarnir veiti þeim húsaskjól 

eftir þeirra þörfum. Í fjórða lagi fallast þeir á tillögur konungs um skólana en telja þó ekki 

mögulegt að öl verði daglega borið fyrir skólapilta, annan venjulegan drykk sem algengari sé á 

Íslandi verði þeir að láta sér nægja. Í fimmta lagi segir að erfitt geti verið að fylla öll 

prestsembætti með útlærðum prestum, það taki tíma, en á meðan leggja þeir til að ærlegir, 

skilvísir og guðhræddir leikmenn sem elska guðs orð verði settir í þau embætti sem útlærðir 

prestar fást ekki í. Þetta verði þó með því skilyrði að sá leikmaður sem prestssetrið heldur skuli 

þar heima halda einn ungan guðsþjón sem biskup skipar sem skuli bera fram guðsorð fyrir 

sóknarfólkinu. Í sjötta lagi taka þeir undir að sýslumenn fylgi biskupi um landið hver í sinni 

sýslu og telja að biskup geti ekki farið um vegna vatna, illfærra heiða og torfæra nema að 

minnsta kosti við áttunda mann og sýslumaður ekki fámennari en við fimmta mann. Skulu þeir 

 
297  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 53–59. 
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hafa með sínum mönnum sæmilega gistingu á öllum stöðum og fá öl og mat. Fógeti og 

befalningsmaður er skyldugur að velja til sýslumanns skilvísa, réttvísa og friðsama 

heiðursmenn. Að lokum óska Íslendingar eftir staðfestingu konungs á þessum greinum og brjóti 

þær einhver verður hann sóttur til saka.298 

Knud Stensen fékk nýtt erindisbréf árið 1556 og er það svar konungs við ályktun 

Íslendinga í Bessastaðasamþykkt. Í því bréfi bannar konungur í fyrsta lagi allar guðþjónustur í 

bænhúsum og hálfkirkjum. Í öðru lagi segir að ef prestar finnist sem ekki hafi sérstök prestssetur 

sér til uppihalds, eigi biskupar að veita þeim jörð til uppeldis sem skyldi haldast sem prestssetur 

eftir það. Í þriðja lagi finnst konungi að spítalar séu ekki nauðsynlegir til uppihalds fátækum 

meðan þeir geti ferðast og flust kringum landið og leitað sér bjargar. Sýslumenn séu skyldugir 

til að sjá um flutning fátækra um sýsluna samkvæmt íslenskum lögum og venju. Í fjórða lagi 

samþykkir konungur að prestar mæti á alþingi ef þeir hafi gerst brotlegir ef áður hefur verið 

reynt að ná samkomulagi á héraðsþingi. Í fimmta lagi ákvað konungur að taka sjálfur part 

biskupa í tíundinni og hann ætlar einnig að taka allar sektir í andlegum jafnt sem veraldlegum 

málum. Í framhaldi af því á lénsmaður að athuga gaumgæfilega kaup eða rentu biskupanna.  

Í sjötta lagi vill konungur hækka afgjöld af klaustrunum og að lokum skipar hann Knud 

Stensen að taka til sín allar jarðir á Álftanesi og Seltjarnarnesi sem Skálholt á, virða þær og fá 

Skálholti aðrar jafn verðmætar í staðinn.299 Jarðaskiptabréf á Bjarnarnesjörðum fyrir jarðir á 

Seltjarnarnesi og Álftanesi er dagsett 3. júlí 1556.300 

Þegar Knud Stensen tók við Íslandi árið 1554 af Poul Huitfeldt mun sá síðarnefndi hafa 

afhent honum bók úr eigu sinni, sem hann hefur e.t.v. fengið upphaflega hjá Christoffer bróður 

sínum, með dansk-norskum lögum og norskum réttarbótum. Knud Stensen eignaði sér handritið 

og afhenti það ekki eftirmanni sínum Poul Stigesen, heldur bætti í það fáeinum minnisgreinum. 

Þetta eru stuttar klausur einkum um ferðir hans til og frá Íslandi og er ljóst af þeim að Knud 

Stensen dvaldi hér tvo vetur og tvö sumur. Í þeim kemur m.a. fram að hann hafi komið til 

landsins með Poul Stigesen og tekið við landinu. Knud Stensen nefnir að Álftanes og 

Seltjarnarnes hafi komið undir konung 1556 og hann segir frá miklu hvaladrápi árið 1556. Þá 

fór hann út ásamt sveinum sínum og nokkrum bændum og ráku þeir þá á land og drápu 67 hvali. 

Margir voru skotnir og stungnir og komust út á sjó aftur. Rak þá á land síðar úldna og rotna. 

 
298  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 53–59. 
299 Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 104–109; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 

383. 
300 Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 138–139. 
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Þetta handrit er nú varðveitt í þýska ríkisbókasafninu í Berlín.301 Knud Stensen var ættaður frá 

Steensgaard á Langalandi, en kenndi sig við Lundbygaard á Sjálandi þar sem herragarður hans 

var. 

Á alþingi árið 1559 er Knud Stensen mættur til að taka hyllingareiða af Íslendingum. 

Fredrik II var tekinn við af Christian III. Í bréfinu er óskað eftir því að Íslendingar hylli Knud 

Stensen fyrir hönd konungs. Konungur Fredrik II lofar að vera Íslendingum náðugur og góður 

herra og konungur og halda öllum landsmönnum við íslensk lög og rétt. Á þessu þingi voru 

viðstaddir biskuparnir Gísli Jónsson Skálholti (f. um 1515 d. 1587) og Ólafur Hjaltason Hólum, 

lögmennirnir Eggert Hannesson og Páll Vigfússon (d. 1570) auk Poul Stigesen sem nú tók við 

embætti lénsmanns.302 Á þessu sama þingi skrifuðu lögmennirnir konungi bréf og óska 

sérstaklega eftir því að Poul Stigesen verði gerður að lénsmanni. Í bréfinu er jafnframt kvartað 

yfir auknum illvirkjum í landinu og óskað er lagaboða til að taka á því, auk lagaboðs um tilkall 

manna til stóls og kirkna, þannig að hægt sé að greiða úr deilum innanlands um slíkt.303  

Knud Stensen fékk kvittun konungs fyrir reikningshaldi sínu frá Jónsmessu 1588 til 

Jónsmessu 1559.304 

4.3.4. Poul Stigesen 1560–1566 (Páll Stígsson) 

 

Leiðarbréf Pouls Stigesen er dagsett 28. mars 1560. Hann var sennilega bróðursonur Otte 

Stigesen sem var lénsmaður 1542–1547 og aftur 1551. Bréf hans er að innihaldi samhljóða bréfi 

Knuds Stensen fyrir utan það að auk þess að innheimta eigin rentu á hann að innheimta þau 

gjöld sem menn skulda úr tíð Knuds. Einnig er hér sérstaklega tekið fram að menn verði að vera 

hollir þeim manni sem Poul Stigesen setji fyrir sig yfir landið þegar hann fer af landinu, eins 

hollir honum og Poul væri þar kominn í eigin persónu.305 

Degi síðar, eða 29. mars, skrifar konungur biskupum landsins og leggur fyrir þá að semja 

og senda sér frumvarp að refsingum við blóðskömm á Íslandi.306 Í svari biskupanna, strax eftir 

 
301 Sveinn Bergsveinsson, Handritið Germ.quart. 2065, bl. 274 r-v. Árbók 1969. Landsbókasafn 

Íslands 26 (1970), bls. 135–155, einkum bls. 147. Már Jónsson telur að Jónsbókartexti sé í þessu han-

driti. Sjá Jónsbók lögbók Íslendinga, Már Jónsson tók saman, bls. 27; Páll Eggert Ólason, Menn og 

menntir III, bls. 297. 
302  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 2–3.  
303  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 425–428. 
304  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 464–465. 
305  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 473–474. 
306  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 478–480.  



103 

 

alþingi árið 1560, segir m.a að þeir treysti sér ekki til að semja slíkt frumvarp heldur vísa málinu 

til sér lærðari manna.307 Málslok urðu þau að Stóridómur var kveðinn upp 30. júní árið 1564.308 

Konungur staðfesti svo dóminn 13. apríl 1565. Þetta bréf konungs er talið elsta dagsetta skjalið 

sem nú er þekkt úr skjalasafni Bessastaða eins og getið var í inngangi.309 Í Stóradómi felst að 

harðari refsingar voru settar fyrir siðferðisbrotum en verið hafði í Kristinrétti frá 1275. 

Jafnframt hvarf dómsvaldið frá kirkjunni til lénsmanns sem fulltrúa konungs og fékk konungur 

sakeyrinn vegna slíkra brota í stað biskups áður.310 

Erindisbréf Pouls Stigesen er ekki varðveitt en hver verkefni hans hafa verið má ráða af 

þremur bréfum hans til konungs skrifuðum á árunum 1560–1563. 14. júlí 1560 skrifar hann 

konungi og byrjar bréfið á því að segja að ferðin til Íslands hafi gengið vel og hann sé búinn að 

setja á skip fisk, vaðmál, peninga og handrit sem hann hafi selt fyrir fisk og vaðmál311 eins og 

fram komi í reikningi hans. Samkvæmt ósk konungs hafi hann leitað að brennisteini á 

Suðurlandi en ekkert fundið. Best sé að vinna brennisteininn fyrir norðan og láta vana 

kaupmenn sjá um það. Reyndar sé svo kalt á landinu, að sögn Pouls, að annað eins hafi ekki 

gerst í hundrað ár. Guði sé lof sé hér allt með friði og spekt en margir klagi yfir því að jarðir 

sem nú tilheyri kirkjunni hafi komist í hennar eigu vegna ofríkis fyrri biskupa en jarðabréfin 

séu nú oft týnd. Hórdómur sé mikill í landinu og þess konar frásagnir ekki boðlegar eyrum 

konungs. Bréf konungs (frá 29. mars til biskupanna um málið sem þeir svöruðu strax eftir 

þingið) sé hann nú búinn að senda þeim eins og konungur hafi sagt honum að gera. Vonast hann 

til að konungur sendi sem fyrst réttarbót til landsins svo hægt sé að dæma í þessum málum. Að 

lokum segir hann að alþingi og lögrétta séu að hruni komin vegna vatnsgangs. Óskar hann eftir 

leyfi til að flytja þingið á hentugri stað.312 

Næst skrifar Poul Stigesen konungi árið 1561 og nefnir í því bréfi þær kærur sem 

Íslendingar hafa borið upp og vilja fá svör við frá konungi. Fyrst eru það sömu mál og í fyrra 

bréfi, þ.e. kvartað er yfir að jarðir hafi fallið undir kirkjuna með ólögmætum hætti en bréfin séu 

týnd og því erfitt að sanna það, og að hórdómur sé mikill í landinu og við því verði að bregðast. 

 
307  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 499–500. 
308  Íslenzkt fornbréfasafn XIV, bls. 271–276. Sjá umfjöllun um Stóradóm, Már Jónsson, 

Blóðskömm á Íslandi 1270–1870 (Reykjavík 1993), bls. 97–107. 
309  Björn K. Þórólfsson, „Íslenzk skjalasöfn“, bls. 119–120; ÞÍ Skjalasafn stiftamtmanns III nr. 2. 

1. 13. apríl 1565. Konungsstaðfesting á Stóradómi 30. júní 1564. 
310  Einar Laxness, Íslandssaga III (Reykjavík 1995), bls. 67. 
311  Stendur svo í heimild, þ.e. bréfi skrifuðu 14. júlí 1560. Sjá næstu vísun. 
312 DRA. Særligt stillede landskaber og unionsriger. D.11. Island. Supplem II, nr. 28, kassi 1809; 

Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 502–505. 
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Kvartað er yfir þeim gamla slæma sið að við arfaskipti fái þeir ríku alltaf bestu jarðirnar en þeir 

fátækari komist ekki að. Vilja menn að séð verði til þess að farið verði eftir íslenskum lögum í 

þessum málum. Einnig að konungur sendi opið bréf til landsins vegna þekkingarleysis 

almúgans sem staðfesti að útgefin bréf Christians III sáluga séu í fullu gildi. Nauðsynlegt sé að 

laga kirkjubyggingarnar á klaustrunum, þær séu allt of stórar og að hruni komnar. Óskað er eftir 

því að konungur sendi opið bréf til landsins svo hægt sé að rífa þær niður og byggja aðrar minni 

og hentugri úr sama timbri. Einnig biður hann um aflausnarbréf fyrir Odd Smidt, að Ólafur 

Hjaltason biskup fái tíund af Eyjafjarðar- og Skagafjarðarsýslum til skólahalds eins og Christian 

III konungur hafði veitt honum og að lögmennirnir fái sitt kaup og veitingu, en ekki náðist að 

ganga frá því fyrir dauða Christians III. Í bréfinu eru athugasemdir meðfram um hvernig 

afgreiða skuli erindin og eru þær sennilega skrifaðar í kansellíinu í Kaupmannahöfn.313  

Þann 13. febrúar 1562 óskar konungur eftir því að Poul Stigesen komi á sinn fund með 

haustinu og gefi sér skýrslu um verslunarhagi á landinu.314 Uppkast að tillögum Pouls Stigesen 

um verslunarmál, sem hann hugðist bera fram fyrir konung og taldar með hendi hans eru 

varðveittar í handritinu AM 381 fol.315 Síðar eða að því talið er fyrir 20. mars 1563, hefur Poul, 

þá sennilega staddur í Kaupmannahöfn, skrifað konungi og fjallar í því bréfi um nýjar nytjar 

brennisteins, fálkatekju, stofnun yfirdóms og fleira.316 Svar konungs frá 27. mars árið 1563 um 

stofnun yfirdóms er samhljóða tillögu Pouls í þessu bréfi. Í bréfi konungs er lagt til að stofnaður 

skuli yfirdómur 24 manna yfir dómum lögmanna (lögréttu). Í bréfi konungs er sú skýring m.a. 

gefin að lögmennirnir dæmi stundum dóma sem ekki séu sanngjarnir og samkvæmt íslenskum 

lögum getur konungur einn andmælt þeim. Þetta verði til þess að einkum fátækt fólk sem ekki 

hefur efni á að sækja mál sitt til Danmerkur sé órétti beitt. Því vill hann að lénsmaður hans 

stefni til sín á ákveðnum tíma árlega 24 góðum mönnum og þeir yfirfari alla dóma lögmanna. 

Ef þeir telja dóminn óréttlátan geta þeir numið hann úr gildi.317 Lítið varð úr framkvæmd þessa, 

og eru fyrirmælin fyrst tekin til greina árið 1593. Undirrót þess þá eru langvinnar deilur milli 

 
313  DRA. Særligt stillede landskaber og unionsriger. D.11. Island. Supplem II, nr. 27, kassi 1809; 

Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 623–626. 
314  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 686–687. 
315  AM 381 fol. Bréfasafn; Íslenzkt fornbréfasafn XIV, bls. 128–130. 
316  DRA. Særligt stillede landskaber og unionsriger. D.11. Island. Supplem II, nr. 29, kassi nr. 1809; 

Íslenzkt fornbréfasafn XIV, bls. 69–72. 
317  Íslenzkt fornbréfasafn XIV, bls. 77–78. 
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manna innanlands, einkum þeirra Jóns lögmanns Jónssonar og Guðbrands biskups Þorlákssonar 

(1571–1627).318  

Poul Stigesen eignaðist skinnhandrit af Jónsbók sem var skreytt öllum regnbogans 

litum. Handritið er talið skrifað um 1561–1565 af Grími Skúlasyni í Hruna. Bókin hefst á 

registri yfir Jónsbók á dönsku, síðan koma ýmsar formúlur, t.d. hvernig setja á alþingi og slíta 

því, sýslumannaeiður, lögmannaeiður, Gamli sáttmáli, hvernig á að setja héraðsþing og slíta því 

og skýring á tíund. Eftir Jónsbók koma í handritinu ýmsar réttarbætur, síðan búalög, 

konungsbréf og alþingisdómar 1490–1565 og að lokum kristinréttur Árna biskups (1269–1298). 

Fremst í bókinni stendur: „Thenne Bog hörer migh Henrick Kragh tiill med rette och tend 

erffued iegh epter minn gode Broder Pouell Stiissenn aar 1566 tend gaff hand migh wdii siin 

Testament“.319 

Um Poul Stigesen segir í Hirðstjóraannál „Anno 1566 dó Páll Stígsson á Bessastöðum, 

var grafinn fyrir framan altarið í Bessastaðakirkju, hvar yfir hans gröf er stór líksteinn af 

marmara, sem ekki á sinn líka á öllu Íslandi...“320 

 

4.3.5. Hendrik Krag til Trenderup 1567–1569 (Henrik Krag) 

 

Leiðarbréf Hendriks Krag (í fyrra sinn) er dagsett 20. apríl árið 1567. Bréfið er samhljóða bréfi 

Pouls Stigesen með þeirri viðbót að hann eigi að innheimta skuldir Pouls.321 Hann var 

lénsmaður til 1569. Eitthvað hefur konungur verið óánægður með störf hans því í mars árið 

1568 skrifar konungur tvö bréf þar sem hann lýsir þeim vilja sínum að Knud Mogensen verði 

lénsmaður á Íslandi því sá sem nú sé dugi ekki til.322 E.t.v. hefur hann ekki treyst lénsmanni 

sínum til að verjast enskum víkingum sem konungur hafði frétt að Svíakonungur hefði hvatt til 

að ráðast á Ísland.323  

 
318  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 188–191; Páll Eggert Ólason, Menn og 

menntir III, bls. 536–647. Sjá hér einnig, Björk Ingimundardóttir, ,,Yfirrétturinn, aðdragandi, stofnun 

og saga“ Yfirrétturinn á Íslandi 1690–1710. I (Reykjavík 2011), bls. 30–32.  
319 AM 161 4to. Lögbók Páls Stígssonar (Jónsbók); Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske 

håndskriftsamling I, bls. 441; Alþingisbækur Íslands I, bls. 4. 
320  Jón Halldórsson, ,,Hirðstjóraannáll“, Safn til sögu Íslands II, bls. 705. 
321  Íslenzkt fornbréfasafn XIV, bls. 613–614. 
322  Íslenzkt fornbréfasafn XV (Reykjavík 1947–1950), bls. 73–74. 
323  Íslenzkt fornbréfasafn XV, bls. 90. 
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Úr tíð Hendriks Krag eru elstu útdrættir úr íslenskum lénsreikningum frá 1566/67, en 

slíkir útdrættir eru varðveittir frá Íslandi til ársins 1572/73 eins og áður er getið. Þetta eru 

reikningar frá þeim tíma sem landið er reikningslén. Í þeim eru taldar upp í byrjun þær vörur 

sem eru fyrir hendi á staðnum, þ.e. á Bessastöðum, Arnarstapa og Viðey. Þar eru t.d. nefndir 

dalir, silfur, vaðmál, smjör, fiskur, mjöl, salt, kýr og naut, kindur og lömb, danskt öl og síld, 

svínakjöt, fiskilínur, léreft, skinnbuxur, skinnserkir og klæði. Á móti eru útgjöldin talin upp og 

snerta m.a. vinnufólkið, skipshafnir konungs, vörur færðar til Kaupmannahafnar, útgjöld vegna 

fátækra í Viðey, skepnur sem er slátrað og smjör og vaðmál sent til Vestmannaeyja og einnig 

koma fyrir útgjöld vegna vínkaupa og öls. Innistæðan sem fer til næsta lénsmanns er síðan listuð 

upp. Þegar Henrik Krag lét af embætti afhenti hann Christoffer Valckendorf (1569–1570), sem 

tók við innistæðunni, vaðmál, smjör, fisk, kýr og naut, kindur og lömb, kýrskrokka, salt, línur, 

bik og tjöru auk hesta og tarfa.324 

Hendrik Krag tók aftur við lénsmannsstarfi árið 1591 og hefur því áunnið sér traust 

konungsvaldsins á ný. Jónsbókin sem hann eignaðist eftir Poul Stigesen kom sér þá vel. 

Herragarður hans var Trenderup á Jótlandi.325 

 

4.3.6. Christoffer Valckendorf 1569–1570 (Kristófer Valkendorf) 

 

Erindisbréf Christoffers Valckendorf er frá 29. apríl 1569 og einnig leiðarbréf hans. Samkvæmt 

erindisbréfinu á hann að athuga hvort nauðsynlegt sé að breyta fyrirkomulaginu á kóngsjörðum 

og leigja þær gegn gjaldi. Hann á að hækka afgjaldið af klaustrunum ef mögulegt er og athuga 

hvort skip sigli á hafnirnar án leyfis. Hann á að bæta kjör skólameistarans fyrir norðan á Hólum 

og athuga hversu lengi sýslumenn og klausturhaldarar eru að ferðast til alþingis og til hafnanna 

til verslunar. Að lokum á hann að huga að því hvernig brennisteinsnám, auk málma, gæti komið 

sér sem best fyrir konung. Þegar hann hefur lokið þessu á hann að gefa konungi skýrslu um 

málið.326 Sú heimild hefur að því er virðist ekki varðveist. Christoffer Valckendorf var ættaður 

frá Glorup á Fjóni. Hann átti Jónsbók á íslensku og fékk hana að gjöf frá Skálholtsbiskupi. Hann 

varð lénsmaður í Bergenshus eftir Poul Hvitfeldt, auk þess sem hann hafði fleiri lén. Hann varð 

rentumeistari og endurskoðaði því lénsreikninga, hann átti sæti í ríkisráðinu frá 1577 og varð 

 
324  DRA. Regnskaber 1559–1660. Lensregnskaber. Ekstrakter af lensregnskaber 1570–1599. 

Ekstrakter 1574. pk. 5. Reikningar 1566/67–1572/73, bls. 355–357. 
325  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 308, 328. 
326  Íslenzkt fornbréfasafn XV, bls. 250–252. 
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yfirmaður allra fjármála ríkisins eða ríkishirðmeistari til dauðadags 1601.327 Hann var því afar 

valdamikill. 

Poul Stigesen, Hendrik Krag, Christoffer Valckendorf og Johan Bocholt sem tók við af 

Christoffer höfðu allir sama fógetann, Oluff Bagge Jansen (1566–1574). Hann segir sjálfur svo 

frá í bréfi sem hann skrifar árið 1619 Christen Friis kanslara (f. 1581 d. 1639), frænda Frederiks 

Friis umboðsdómara og lénsmanns árið 1619. Bagge var fógeti Pouls Stigesen í 

Viðeyjarklaustri í fjögur ár, Hendriks Krag á Bessastöðum í þrjú ár og eitt ár hjá þeim 

Christoffer Valckendorf og Johan Bocholt, auk þess sem hann var sýslumaður í Árnessýslu í 

átta ár. Auk þessa virðist hann hafa verið fógeti Brostrup Giedde löngu síðar eða árið 1599328. 

Orð hans verður að taka trúanleg þó íslenskar heimildir geti hans ekki sem fógeta öll þessi ár. 

Erindið í bréfinu til kanslarans er beiðni um að fá að kaupa lítinn jarðarpart, Osgierde á 

Osgierdis-Holm (Ásgerði á Ásgerðishólma) við Arnarbæli í Árnessýslu, sem konungur hafi 

eignast í sakeyri. Hann segist vera búinn að vera 60 ár á Íslandi og sé orðinn gamall maður. 

Hann orðar bón sína þannig „ad ieg mott bekome thenne lille bolig for fornefnte rede pendinge 

ad ieg fatige mand motte sielff haffue nogitt ad bo paa och kome i rolighed.“ Bréfinu lýkur 

hann, staddur á Vífilsstöðum þann 8. júlí árið 1619, með orðinu amen.329 Íslendingar hafa líka 

treyst Bagge því árið 1579 fer hann fyrir hönd Íslendinga með bænarskrá á fund konungs.330 Í 

annarri heimild segir að hann hafi búið á Nesi við Seltjörn fram til 1600 og hafi þá gerst borgari 

í Málmey.331 Jafnvel er talið að hann hafi skrifað á Bessastöðum árið 1569 stutta Íslandslýsingu. 

Í handritinu er fjallað um legu landsins og segir að landið heyri undir Noreg. Fjallað er um 

skiptingu landsins í fjórðunga, sýslur, klaustrin talin upp og fjórðungarnir bornir saman 

varðandi fiskveiðar og möguleika á skepnuhaldi og öflun feitmetis. Þar segir að fjórðungarnir 

séu fjórir. Fyrir sunnan er Viðeyjarklaustur og Rangárvallasýsla, Árnessýsla, Gullbringusýsla 

og Borgarfjarðarsýsla. Segir að þessi hluti landsins sé bestur varðandi fiskveiðar á landinu en 

lélegastur varðandi feitmeti að undanteknu Vesturlandi. Fyrir vestan er Helgafellsklaustur og 

Mýrasýsla, Snæfellsnessýsla, Dalasýsla, Barðastrandasýsla, Ísafjarðarsýsla og Strandasýsla. 

 
327  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 309–313. 
328  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 3. Supplem I. nr. 17. Vitnisburðarbréf um Niels Busk fógeta og skrifara 

á Bessastöðum útgefið á Járngerðarstaðaþingi í Grindavík 3. maí 1599. 
329  ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1619. Ólafur Jansson Bagge, fyrrum umboðsmaður Kristofers Valkendorfs 

hirðstjóra, skrifar Christen Friis kanslara um skuldir, sem hann hafi keypt af Hamborgarkaupmönnum 

og um jarðakaup. Bréfið er skrifað á Vífilsstöðum.  
330  Jón Sigurðsson, ,,Lögsögumannatal og lögmanna á Íslandi“, Safn til sögu Íslands II, bls. 225–

227.  
331  Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðissaga Íslands I (Reykjavík 1892–1896), bls. 154. 
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Þessi hluti landsins hefur kletta og fjöll og ber lítið af skepnum en fiskveiðar eru þar ágætar þó 

ekki eins góðar og fyrir sunnan. Fyrir norðan er Þingeyrarklaustur, Munkaþverárklaustur, 

Möðruvallaklaustur og Reynistaðaklaustur. Sýslurnar eru Húnavatnssýsla, Skagafjarðarsýsla, 

Eyjafjarðarsýsla og Norðursýsla. Þessi hluti landsins er ríkur af vænum skepnum og annarri 

fóðurvöru jafnvel meir en á Suðurlandi en fiskveiðar eru lélegar. Fyrir austan er Skriðuklaustur, 

Þykkvabæjarklaustur og Kirkjubæjarklaustur. Sýslurnar eru tvær, Austfjarðasýsla og Síðusýsla. 

Þessi hluti landsins er bestur í skepnuhaldi en þar eru fiskveiðarnar lélegastar. Samtals eru 

klaustrin 9, 7 munkaklaustur og 2 nunnuklaustur og sýslurnar eru 16. Hafnirnar eru taldar upp 

eftir landshlutum og sagt frá hvort höfnin væri góð, eða vond, hvers lenskt skipið væri sem 

sigldi á höfnina og sagt að einungis 17 skip sigli til Íslands en hafnirnar sem eru nefndar eru 33. 

Fjallað er um brennistein, um kirkjustjórn og tekjur presta. Einnig er sérstaklega fjallað um 

útgerð konungs á Bessastöðum. Fyrst er nefnt að konungi ber að útvega á alla báta, hvort sem 

þar réri hans eigið fólk eða aðkomufólk, einn ketil til að sjóða fisk í. Sá sem stjórnaði hverjum 

bát var kallaður formaður og átti hann að sjá til þess að öllum liði vel svo vel fiskaðist. 

Formaðurinn fékk laun á meðan vertíðin stóð, þ.e. frá St. Pouls degi 29. Janúar  til Philipi Jacobi 

eða 1. maí, 3 dali sem jafngilti stóru hundraði álna vef. Þetta fékkst ef báturinn bar 12 manns. 

Ef hann ber 10 manns fær formaðurinn lítið hundrað af vef sem er einni ort minna en 3 dalir. 

Ef hann ber aðeins 8 manns fær formaðurinn 80 álnir af vef sem jafngildir 2 ½ dal. Eigin 

róðrarmenn konungs fá meðan á vertíðinni stendur 1 tunnu af mjöli, 1 vætt smjörs, 44 hráa 

fiska, 1 tunnu af sýru, 4 pör af sauðskinnsskóm, 3 pör af ullarvettlingum og í laun 4 álnir 

vaðmáls. Konungi ber að útvega aðkomumönnum sem réru á bátum hans 1 tunnu af mjöli og 1 

tunnu af sýru. Til leigu á bátnum greiddu þeir konungi 20 fiska af hverju hundraði og kallast sá 

fiskur skipsleiga. Jafnframt greiða þeir fyrir leigu af bátnum jafn mikið og formaðurinn á 

bátnum. Kallast það skipspartur eða skipshlutur. Konungur fær einnig 3 fiska af öllum mönnum 

sem róa og kallast það manntalsfiskur. Hverjum lausamanni sem fer á milli staða á sumrin og 

til fiskveiða að vetrinum ber að greiða konungi hálft hundrað fiska. Þessi fiskur kallast 

lausamannsfiskur. Fátækur maður sem á tvö börn eða fleiri og heldur ekki sjálfur bú reiknast 

sem húsmaður og borgar ekki þetta hálfa hundrað. Lausamenn eða húsmenn og allir aðrir, að 

undanteknum fátækum mönnum og skattbændum, þeir greiða konungi 10 fiska eða jafngildi 

þeirra. Þessi fiskur kallast gjaftollsfiskur. Einnig kallast gjaftollsfiskar þeir tuttugu fiskar sem 

skattbændur greiða. Skattbóndi er sá sem er ógiftur og á 6 hundruð frítt sem samsvarar 18 

dölum, hann borgar skatt. Eigi hann börn greiðir hann ekki skatt nema hann eigi 10 hundruð. 

Þessi skattur er 8 álnir eða jafnvirði þeirra. Þessi ofannefndi fiskur og tíund sem greidd er tel 
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ég332að eigi að skrá, hvern mann með nafni, og skrifast inn í reikninginn. Að lokum gerir 

höfundurinn grein fyrir tíundinni og skiptingu hennar í fjóra hluta.333 

Þrír ofangreindra lénsmanna eða Hendrik Krag, Christoffer Valckendorf og Johan 

Bocholt eiga einnig sameiginlegt að vera getið í skuldaskrá rentukammers sem send var 

kansellíi. Skráin var tekin saman á árunum 1571–1573. Hendrik Krag á þannig óuppgerða 

reikninga fyrir þrjú ár eða frá 1566–1569, Christoffer á eitt ár óuppgert, þ.e. 1569/70 og Johan 

Bocholt á tvö ár óuppgerð eða 1570–1572.334 

 Christoffer afhendir Johan Bocholt innistæðu sem inniheldur, t.d. smjör, vaðmál, fisk, 

mjöl, malt, kýr og naut, lömb, húðir, nautsskrokka, kindur og lambsskrokka, salt, baunir, 

svínakjöt, humla, grjón, járn, saum, þ.e nagla, bik og tjöru, línur, hesta og léreft.335 

Á þessu tímabili er aðaláherslan lögð á að gera upp siðaskiptin og sjá til þess að nýr siður 

verði tekinn upp af öllum. Mikið er fjallað um stöðu presta og afstöðu biskupa. Gerð er krafa 

um gerð jarðabókar og frá þessum tíma eru varðveittir elstu útdrættir lénsreikninga sem sýna 

að stjórnsýslan er þegar í mótun.  

  

 
332  Þ.e. Bagge. 
333  Konunglega bókasafnið í Kaupmannahöfn, Det Kongelige Bibliotek Add. 120 II. Enn liden 

Beretning och Undervisning och Islandtz Handell som giordt och skreffuedt ehr Anno 1569. 

334  DRA. Danske Kancelli. B. 177A. 1534–1588 Diverse Kammersager nr. 28. Restans Registre 

1571–1573. Restanzer af Norge 1572 till Nytt aars dag 1573. 
335  DRA. Regnskaber 1559–1660. Lensregnskaber. Ekstrakter af lensregnsskaber 1570–1599. 

Ekstrakter 1574 pk. 5, reikningur 1569/70. 
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Fógeti konunglegrar hátignar, sem þangað er sendur, 

ég skal segja þér, hvert hann berst,  

starfsgleði fær hann ekki,  

heldur fæst við rifrildi og þref.  

Fátt eitt gengur honum í hag 

gerist hann strangur. 

Klókindi og lempni hann verður að sýna  

vilji hann halda líftórunni.  

Marga fógeta hafa landsmenn kúgað,  

þá, sem hafa haldist svo lengi. 

Þeir hafa verið ráðnir af dögum með svikum, 

ekki hafa landsmenn ráðist á þá opinberlega.  

Ég segi, undarlegt fólk 

mun vera til í þessu landi, 

einþykkt og undirförult,  

bæði með munni og heitu hjarta. 

Snauðari hrokabelgi hef ég ekki séð 

en í þessu landi, það best ég veit. 

Þeim finnst ekkert land fegurra og betra,  

en það sama land sver ég við heiður minn ... 

 

Að sumri, á Pétursmessu og Páls, er svo 

að þeir allir skulu koma til þess staðar, 

hvar þeir eru vanir að halda alþingi. 

Þar máttu sjá þóttafulla og djarfa menn. 

Þar skulu lögmenn báðir mæta  

og biskuparnir, með allt sitt stáss og heiður.  

Einnig allir sýslu- og lénsmenn konungs 

eiga að vera þangað komnir, en 

sömuleiðis lögréttumönnum af öllu landinu 

ber að koma á þann stað. 

Þá skal fógeti konunglegrar hátignar og umboðsmaður 

setja öllu landinu lög og rétt 

og krefja reikningsskila og gjalda 

sem greiðast af konungslénum hvert ár. 

Þar skal leggja fram öll þau stóru mál, 

sem árið allt hafa ekki fengið framgang í héraði, 

en skulu þá koma fyrir fógeta og lögmenn  

og réttlátir dómar kveðnir upp. 

Þú afbærir ekki að standa þar hjá  

og sjá drambið og gortið, sem þar mun birtast.  

Ég segi þér með sanni 
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Þetta kvæði hér til hliðar er hluti Íslandslýsingar og er talin samið af dönskum valdsmanni sem dvalist 

hefur á Íslandi en ártal er óvíst.336 

 

4.4. Þróun stjórnsýslu. Lénsmenn 1570 (1574)–1633 

 

Stjórnsýsla eflist smátt og smátt á þessu tímabili 1570–1633 og er merki um það áherslan á 

vörslu skjalasafns lénsins í léninu og skráningu þess þar. Hér má einnig nefna nýtt innsigli sem 

Íslendingar fá 1593, enda búnir að glata því eldra frá 1550, auk stofnunar yfirdóms sem dæma 

átti í málum áður en þau, ef til þess kom, væru send fyrir konung. Bendir það til umbóta konungs 

á réttarfarinu. 

 

4.4.1. Johan Bocholt 1570–1586 (Jóhann Bocholt) 

 

Leiðarbréf Johans Bocholt er frá árinu 1570 og er samhljóða bréfum fyrirrennara hans.337 

Veitingabréfið er aftur á móti frá árinu 1574. Þar kemur fram að konungur selur honum landið 

á leigu fyrir 2500 dala árlegt afgjald en Bocholt átti að gera reikning fyrir tveim þriðju óvissra 

tekna. Þó fær konungur einn alla tolla, reka og sektir fyrir óbótamál. Lénsmaður mátti stunda 

verslun eins og hver annar kaupmaður en varð að selja góða vöru á sanngjörnu verði. Hann á 

að halda Bessastöðum og Arnarstapa í góðu standi og skila eins góðri innistæðu og þegar hann 

tók við. Hann á að láta þá fátæku fá það til uppeldis sem konungur hafði ákveðið. Útlendingar 

mega ekki stunda víðtækari verslun en konungur hefur þegar heimilað. Þegar hann skilar 

reikningi fyrir óvissum tekjum á hann að afhenda jarðabók og sjá til þess að jörðum konungs 

fækki ekki.338  

Þann 26. apríl 1576 gefur konungur út nýtt veitingabréf til Bocholts. Breytingin er sú að 

nú á hann að greiða afgjald af vissum tekjum og skipstoll alls 3000 dali og flytja á eigin reikning 

og ábyrgð í rentukammer.339 Árið 1578 fær Bocholt skipun frá konungi um að taka með sér til 

Kaupmannahafnar allar jarðabækur yfir klaustraeignir. Slík fyrirskipun hafði áður verið send út 

 
336  Jón Samsonarson, ,,Nokkur rit frá 16. og 17. öld um íslenzk efni“, Bibliotheca Arnamagnæana 

Vol. XXIX, Opuscula Vol, III, (København 1967), bls. 266–267. Björk Ingimundardóttir skjalavörður 

snaraði á íslensku. 
337  Kancelliets brevbøger IV, (København 1896), bls. 580. 
338  Kancelliets brevbøger V, bls. 413–414. 
339  ÞÍ. KA. KA/1. 26. apríl 1576. Lénsbréf Jóhanns Bocholts höfuðsmanns í frumriti með 

undirskrift konungs; Kancelliets brevbøger VI, bls. 41. 
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en henni ekki sinnt. Hann á jafnframt að koma með eins mikinn fisk og skipið tekur og 1500 

álnir af góðu íslensku vaðmáli sem skal dragast frá afgjaldi hans. Í bréfinu segir einnig að hann 

eigi að afhenda Eggerti Hannessyni meðfylgjandi bréf og fyrirskipa honum að fylgja Bocholt 

til Kaupmannahafnar því konungur þurfi að ná tali af honum.340 Um hvað hann vildi ræða við 

hann er óvíst. Árið 1579 fær Bocholt verslunarleyfi í Hólminum, Hafnarfirði, Straumi, 

Vatnsleysu, Keflavík og á Bátsöndum (Básendum). Er það leyfi veitt með þeirri tilvísan að 

hafnirnar liggi til Bessastaða og hafi ekki verið ráðstafað enn.341  

Enn fær Bocholt nýtt veitingarbréf 7. maí árið 1582 og er landinu þá breytt í 

reikningslén.342 Þetta bréf og það næsta frá árinu 1586 þegar landið verður afgjaldslén eru 

dæmigerð fyrir veitingarbréf lénsmanna allt til ársins 1663.343 Laun Bocholts voru ákveðin 300 

dalir á ári, ásamt þriðjungi sakeyris og klæðnaði handa honum og tveimur öðrum mönnum, en 

Bocholt skyldi sjálfur kosta ferðir sínar í konungserindum. Daginn eftir bætti konungur 200 

dala þóknun árlega við launin vegna dyggrar þjónustu hans.344 Í veitingarbréfinu kemur m.a. 

fram að lénsmaður skyldi árlega gera grein fyrir vissum og óvissum tekjum landsins, að engu 

undanteknu, og skyldi reikningsárið teljast frá Jónsmessu til Jónsmessu (24. júní). Hann átti að 

skrásetja alla fiskibáta konungs og geta nafns þeirra, stærðar, hver hlutur útróðramanna væri og 

skipshlutur. Sýslumenn og klausturhaldarar áttu að kosta til útgerðar konungs tvo eða þrjá menn 

hver, auk afgjalds, allt eftir því hversu stór sýslan eða klausturumboðið væri. Þessir menn áttu 

að róa endurgjaldslaust á bátum konungs um vertíðina. Hann átti að leigja klaustrin gegn 

ákveðnu gjaldi, þannig að konungur fengi 2/3, en leigutaki 1/3 vissra tekna. Sömu reglur áttu 

að gilda um sýslurnar. Þó átti engin breyting að verða hjá þeim sem hefðu lífstíðarveitingu. Af 

óvissum tekjum sýslnanna áskildi konungur sér tvo þriðju hluta. 

Lénsmaðurinn átti að semja fullkomna jarðabók um allar jarðir konungs og leggja fyrir 

konung eða ráð hans. Ef einhverjar jarðir eða fé hefðu tapast átti hann að ná þeim aftur. Hann 

átti að afla sér upplýsinga um allar þær hafnir sem að fornu hefði verið siglt á, og gera nákvæma 

skrá yfir þær. Þetta átti hann að gera til þess að konungur gæti séð hvort skipakomur væru nægar 

til uppihalds almúganum. Hann átti að hafa eftirlit með útlendum kaupmönnum, að þeir selji 

rétta vöru, og hafa yfirumsjón með kaupmönnum í Vestmannaeyjum og 

 
340  Kancelliets brevbøger VI, bls. 353. 
341  Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana, bls. 55. 
342  ÞÍ. KA. KA/1. 7. maí 1582. Lénsbréf Jóhanns Bocholts höfuðsmanns í frumriti með undirskrift 

og innsigli konungs; Kancelliets Brevbøger VII, bls. 480. 
343  Sjá hér viðauka 3 uppskrift á veitingarbréfum lénsmanna. 
344  Kancelliets Brevbøger VII, bls. 481. 
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brennisteinskaupmönnum nyrðra og láta konung vita ef þeir kæmu ekki vel fram gagnvart 

almúganum. Engin réttindi mátti lénsmaður veita Englendingum eða öðrum útlendingum 

umfram það sem konungur hafði sjálfur veitt þeim í bréfum sínum. 

Lénsmaður átti árlega að koma til alþingis og styðja hvern mann að lögum og rétti, og 

ef einhver hefði konungs vegna eitthvað yfir að kæra átti hann að skrifa konungi þar um. 

Samkvæmt bréfinu er honum ekki heimilt að hindra siglingu manna af landinu og hann skyldi 

árlega sjá til þess að þeir þurfamenn sem hefðu framfæri sitt í Viðey fengju sitt, og fátækir 

prestar fengju sitt, þ.e. þá 300 dali sem konungur hafði heitið þeim, svo lengi sem ekki yrði 

gerð breyting þar á.  

Gerð var áætlun (forslag) í rentukammeri yfir vissar tekjur til Bessastaða frá Jónsmessu 

til Jónsmessu 1582–1583.345 Ekki er vitað um samhengi þessa skjals við aðrar heimildir en 

einhver úttekt hefur farið fram í rentukammeri á Íslandi á þessum tíma. Landið var reikningslén 

eins og fram hefur komið og á sama tíma skrifar konungur biskupunum báðum bréf og segir 

þeim að koma með jarðabækur og skrár yfir eignir kirkjunnar til Kaupmannahafnar.346 

Jafnframt er varðveitt jarðabók, sem hefst árið 1583, yfir konungsjarðir sem lágu til Bessastaða 

auk skrár yfir sýslurnar, klaustrin og hafnirnar m.m.347 Samningur Bocholts um að halda lénið 

sem reikningslén stóð í fjögur ár. Þá er landinu breytt í afgjaldslén með nýju veitingarbréfi 

Johans Bocholts 31. janúar 1586.348 Nú átti Bocholt að greiða 3600 dali fyrir allar vissar tekjur 

og gera reikning fyrir sakeyri bæði í andlegum og veraldlegum málum og fékk hann sjálfur 

þriðja hluta þar af. Hann á alltaf að koma í rentukammerið um leið og hann kemur frá Íslandi 

og greiða það sem honum ber og borga afganginn fyrir næsta föstuinngang (fastelavn) eða 

páska. Bréfið er að innihaldi samhljóða fyrra bréfi, og á hann eins og áður að afhenda á næsta 

ári í rentukammerið jarðabók yfir allar vissar tekjur bæði af andlegu góssi sem öðru, auk skrár 

með nöfnum þeirra sem hafa konungsleyfi til að sigla á hafnirnar. Hann á að hafa eftirlit með 

því að prestarnir hagi sér eftir kirkjuskipaninni bæði í lærdómi og lifnaði. Ef þeir gera það ekki 

 
345  DRA. D. Kancelli. B. 215. II.b. Diverse efterretninger, overslag og beregninger samt 

Regnskabsbilag og andre Dokumenter vedk. Rigens og Kongens Indtægter og Udgifter. 6. Island 

1582/83.  

346  Norske Rigs–Registranter II (Christiania 1863), bls. 463. 
347  AM 459 fol. Jarðabók 1583–1616; Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske 

Håndskriftsamling I, bls. 328; Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit í safni Árna Magnússonar 

sem komin eru úr opinberum skjalasöfnum á Íslandi, bls. 42. 
348  ÞÍ. KA. KA/1. 31. janúar 1586. Lénsbréf Jóhanns Bocholts höfuðsmanns í frumriti með un-

dirskrift og innsigli konungs. 
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á hann ásamt biskupi að dæma þá. Einnig á hann að hafa eftirlit með að kirkjunum sé haldið í 

góðu ásigkomulagi og dæma þá sem hlíta því ekki. 

Ef konung vantaði fisk eða vaðmál fyrir skipshafnir sínar bar Bocholt að afhenda eins 

mikið og konungur þarfnaðist af þessum vörum og skyldi það dragast frá afgjaldi hans. Fyrir 

hverja lest fisks fékk hann 35 dali og fyrir hverja voð vaðmáls tvo dali. Allur reki, bjarnarhúðir, 

hvaltennur og annað þvíumlíkt sem til félli hér á landi skyldi eingöngu vera konungi til tekna. 

Lénsmaður mátti ekki gera á hlut bænda og hvorki hann né fógeti hans eða annað hans fólk 

mátti reka verslun sem var í andstöðu við lögin eða almúganum til óheilla.349  

Ári síðar er samningnum rift með bréfi 30. maí 1587. Konungur segir Bocholt upp 

lénsmannsembættinu með þeim rökum að hann, þ.e. konungurinn, haldi fjölda manns í þjónustu 

sinni á herskipum og í Hólminum við Kaupmannahafnarslot og því þurfi hann mikinn fisk þeim 

til viðurværis og geti því ekki séð af þeim fiski sem fáist af Íslandi. Hann ætlar því sjálfur að 

taka við landinu eða stjórn þess og kosta svo litlu til sem unnt er. Bocholt á að afhenda Peder 

Thomassøn væntanlegum fógeta innistæðuna á Bessastöðum og jarðabók og það annað sem 

eftir á að verða í landinu. Sjálfur á hann að koma í rentukammer og ganga frá 

reikningshaldinu.350 Næsta dag býður konungur Oluff Bagge fyrrum fógeta og lögmönnum 

báðum að vera við afhendinguna á Bessastöðum.351 Á alþingi árið 1586 fær Bocholt frá 

Guðbrandi biskupi (1571–1627) afhent eintak af biblíunni en til þessa þings hafði Guðbrandur 

með sér 14 biblíur sem hann útdeilir á þinginu.352 

Bocholt var þó ekki hættur afskiptum sínum af Íslandi. Hann varð lénsmaður á ný árið 

1597. Bocholt var af þýskum aðalsættum og barðist í Sjö ára stríðinu.353 

  

 
349  ÞÍ. KA. KA/1. 31. janúar 1586. Lénsbréf Jóhanns Bocholts höfuðsmanns í frumriti með 

undirskrift og innsigli konungs; Kancelliets Brevbøger VIII, bls. 452. 
350  Kancelliets Brevbøger VIII, bls. 738–739. 
351  Kancelliets Brevbøger VIII, bls. 739. 
352  Einar G. Pétursson, ,,Fáein atriði um biblíuna úr Minnis- og reikningabók Guðbrands biskups“, 

Árbók 1984 Landsbókasafn Íslands 10 (1984), bls. 31.  
353  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 316. 
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4.4.2. Peder Thomassøn 1587 (Pétur Tómasson) 

 

Veitingarbréf Peders Thomassøn (1587) er ekki varðveitt, en hann hélt landið sem reikningslén, 

sbr. orð konungs hér að ofan. Þetta er e.t.v. sami Peder Thomassøn sem var fógeti Laurits Kruse 

árið eftir eða 1588.354 Frekari heimildir um hann hafa ekki fundist. 

 

4.4.3. Laurits Kruse Tygissøn til Svendstrup 1588–1591 (Lars Kruse) 

 

Veitingarbréf Laurits Kruse var gefið út 2. september 1588 og hafði hann landið að léni frá 

miðju sumri 1588 til ársins 1591. Bréfið er nær samhljóða bréfum Bocholts, með fáeinum 

undantekningum. Afgjaldið er lækkað í 3200 dali og hélst sú upphæð óbreytt út tímabilið þau 

ár sem landið var afgjaldslén. Jafnframt er þess ekki getið að hann eigi að viðhalda fiskibátum 

konungs og annarri innistæðu eða breyta leigu á klaustra- og konungsjörðum eins og var í fyrra 

bréfi. Þar er þó ítrekað að hann átti að ná aftur undir krúnuna með dómi þeim jörðum og 

jarðapörtum sem konungur hafði misst meðan fyrri lénsmenn héldu landið.355  

Frá hans tíð eru elstu lénsreikningarnir varðveittir með sakeyrisskrám og 

innistæðuskrám Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa frá 1588 og 1591. Á alþingi árið 1588 var 

gerð samþykkt um það að landsmenn skyldu eingöngu dæma eftir íslenskum lögum og 

eingöngu þeim konungsbréfum sem landsmenn hefðu samþykkt.356 Áður en Kruse kom til 

Íslands hafði hann verið lénsmaður í Noregi. Ættaróðal hans var Svendstrup á Jótlandi.357 

 

4.4.4. Hendrik Krag til Trenderup 1591–1595 (Henrik Krag) 

 

Veitingarbréf Hendriks Krag (í síðara sinn) var gefið út 28. febrúar 1591 og hélt hann landið til 

Jónsmessu 1595. Veitingarbréf hans er að mestu samhljóða bréfi Kruse að því undanskildu að 

nú er tekið fram hvað felst í vissum tekjum: landskuld (á Bessastöðum), tíund, tollur af skipum 

 
354  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 326–327. 
355  Kancelliets Brevbøger IX, bls. 94–95. 
356  Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson, Ríkisréttindi Íslands. Skjöl og skrif, bls. 88–89. 
357  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 327–328. 
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sem leyfi höfðu til að sigla á hafnirnar og afgjaldið af klaustrum, sýslum og umboðsjörðum. 

Afgjaldið af landinu átti hann að afhenda í rentukammer á eigin kostnað og áhættu.358  

Ókyrrð var í þjóðfélaginu á þessum tíma því miklar deilur voru uppi milli Guðbrands 

Þorlákssonar Hólabiskups og Jóns Jónssonar lögmanns norðan og austan. Ekki verða þær deilur 

raktar hér en helsta ástæða þeirra var vinskapur Jóns Jónssonar og Johans Bocholt lénsmanns 

en Guðbrandur átti í deilum við lénsmann. Jafnframt komu hér til ýmis deilumál vegna 

eignarhalds á jörðum.359 Gekk deilan svo langt milli þeirra Guðbrands og Jóns að Henrik Krag 

lénsmanni var falið ásamt 24 manna yfirdómi árið 1593 að dæma um ágreining þeirra.360 

Svo var komið árið 1592 að Íslendingar leita til konungs um ýmis málefni sem varða 

réttarstöðu almennt. Biskupar og prestar skrifuðu bænarskrá og óskuðu m.a. eftir leyfi til að 

semja nýja kirkjuskipan.361 Einnig skrifuðu Íslendingar kæru- og bænarskrá til konungs á 

alþingi. Sendu þeir Jón Jónsson lögmann með hana á konungsfund, en af henni er aðeins 

varðveitt sjötta greinin sem fjallar um kærur á biskupa og klerkdóm vegna ofríkis þeirra og 

yfirgangs. Af svari konungs frá 9. maí 1593 og lagaboðum sem lesin voru á alþingi 1593 má 

gera sér grein fyrir innihaldi bænaskrárinnar og virðist sem að nokkur réttaróvissa hafi verið í 

landinu.362 Í svari konungs er fjallað um þær fjórar jarðir til spítala, þ.e. Nes fyrir sunnan, 

Gufudal fyrir vestan í Barðastrandarsýslu, Bjarnarnes fyrir austan í Skaftafellssýslu og 

Glaumbæ fyrir norðan í Skagafirði, sem þegar hafa verið samþykktar af kóngi í tíð Knuds 

Stensen (sbr. Bessastaðasamþykkt 1555).363 Frá því máli var þó ekki gengið endanlega. 

Niðurstaða í málinu fáist ekki fyrr en að loknum Herradegi þar sem flestir ríkisráðsmeðlimirnir 

verði saman komnir. Þar muni konungur bera upp þetta erindi. Víst er að þessari skipan um 

spítalana var ekki endanlega komið á fyrr en með bréfi konungs árið 1652.364 Íslendingar hafa 

óskað eftir innsigli og fellst konungur á að senda þeim slíkt. Innsiglið sem Lafrids Mule 

lénsmaður kom með til landsins árið 1550 hefur glatast. Alþingisskrifara, sem skrifa átti niður 

samþykktir þingsins, hafa þeir einnig beðið um. Íslendingar hafa óskað eftir að fá einn lénsmann 

sem héldi embættinu til lengri tíma, væri á landinu og sem kynnti sér landslög eins og þurfa 

 
358  Kancelliets Brevbøger IX, bls. 554–555. 
359  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 183–184. 
360  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 178–180. 
361  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 210. 
362  Alþingisbækur Íslands II, bls. 253–254, 355–362; Magnús Ketilsson, Forordninger II, bls. 150–

160. Sjá hér einnig: Landsbókasafn-Háskólabókasafn. Gísli Baldur Róbertsson, Endurskoðun íslenskra 

laga á 17. öld. BA-ritgerð í sagnfræði 2000. 
363  Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 55. 
364  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 50–51. 
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þætti, og samþykkir konungur það. Vegna óska um lækkun á afgjöldum eða landskuld svarar 

konungur að ekki sé hægt að breyta því sem í jarðabókinni standi. Timbur hefur vantað og segir 

konungur að hann muni sjá til þess að það verði sent. Kvartað hefur verið yfir versluninni, að 

þýskir kaupmenn selji dýra vöru og siglt sé á of fáar hafnir. Íslendingar hafa spurt hvort ekki 

mætti heimila hverjum þeim sem vildi að sigla til Íslands. Svarið er að það sé ekki mögulegt en 

konungur lofar að sjá til þess að kaupmenn selji góða vöru og samkvæmt réttri vigt. Áður hefur 

verið getið kvörtunar Íslendinga undan yfirgangi og ofríki biskupa og presta. Að lokum hafa 

Íslendingar kvartað yfir að lögþingið stæði aðeins í einn til tvo daga og óska eftir að það standi 

í að minnsta kosti átta daga. 

Til að fylgja svörum sínum eftir hefur konungur þegar látið smíða innsigli sem Hendrik 

Krag hafði með sér til alþingis, auk konungsbréfs um að það skyldi vera í vörslu lénsmanns og 

notast í erindum við konung.365 Á innsiglinu er flattur þorskur með kórónu yfir. Er það enn til 

og er nú í vörslu Þjóðminjasafns.366 Auk þessa hafði Hendrik Krag meðferðis konungsbréf um 

að alþingi skuli standa í að minnsta kosti átta daga367 og konungsbréf um skipan 

alþingisskrifara. Átti Hendrik að sjá til þess að hæfur maður yrði ráðinn og að hann fengi 

sæmilegt kaup fyrir. Skrifarinn átti að vera við á hverju lögþingi og skrifa upp alla dóma, 

konungsbréf og samþykktir þingsins eins og áður segir.368 Konungur hefur haft áhyggjur af 

réttaróvissu víðar í lénum sínum á þessu ári. Það sýnir bréf hans til lénsmanna í ríkinu, frá 9. 

júlí 1593, sem áður hefur verið getið um að halda skjalasöfnum lénanna í röð og reglu og 

afhenda þau eftirmönnum sínum við lénsmannsskipti, því að þau séu nauðsynleg við stjórn 

lénsins.369 Verður að ætla að ósk Hendriks Krag á þinginu um að fá bréf til afritunar til 

Bessastaða þar sem þau yrðu aðgengileg þegar þörf væri á tengist þessu bréfi kóngs eins og 

fram hefur komið.370 Enn er konungur að hugsa um ástandið á Íslandi því að þann 6. desember 

1593 er dagsett bréf hans um skipan yfirdóms. Bréfið er að mestu samhljóða fyrra bréfi konungs 

um sama efni árið 1563.371  

 
365  Alþingisbækur Íslands II, bls. 343–344, 357; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 

153, 169–170; Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, (Reykjavík 1963), 34. 
366  Þjóðminjasafn (Þjms). nr. 4390. Innsigli 1593. 
367  Alþingisbækur Íslands II, bls. 362–363; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 176. 
368  Alþingisbækur Íslands II, bls. 345–346; Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur III, bls. xiii; 

Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 153, 171–172. 
369  V.A. Secher, Forordninger II, bls. 647–649. 
370  Alþingisbækur Íslands II, bls. 370–371. 
371  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 188–191. 
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Árið 1593 hefur konungur viljað að biskupar á Íslandi gerðu tillögu að nýrri kirkjuskipan 

sem hentaði aðstæðum í landinu og þeim lögum sem þar giltu eins og biskuparnir óskuðu eftir 

árið 1592 í bænarskránni til konungs. Frumvörp að slíkum kirkjulögum eru varðveitt frá árinu 

1594, t.d. eftir Guðbrand Þorláksson Hólabiskup.372 Eldri tillögur hafa verið til því Jón 

Þorkelsson þjóðaskjalavörður telur að uppkast að nýjum kristnirétti í Jónsbókarhandritinu 

Gl.kl.sml. 1159, fol sé eldra og samið af þeim Ólafi Hjaltasyni Hólabiskupi (d. 1569) og Árna 

Gíslasyni sýslumanni í Rangárþingi og víðar (f.1520 d.1587) fyrir árið 1569.373 

Er jafnvel talið að sú hugmynd að semja nýja kirkjuskipan hafi verið hvatinn að því að 

Þórður Guðmundsson lögmaður setti saman erindisbréf til hreppstjóra eða skrá yfir 

embættisskyldur þeirra, enda málin skyld. Víðast í öðrum löndum var það kirkjan sem hafði 

umsjón með fátækraframfærslu og framferði fólks. Skrá Þórðar er talin samin um eða eftir 

1592.374  

Hinn 3. júlí 1594 minnir Hendrik Krag biskupa og presta á heimild þeirra til að semja 

nýja kirkjuskipan og skyldi hún vera tilbúin á næsta ári. Ekkert varð úr því og með bréfi 1598 

fengu lénsmaður, biskupar og lögmenn um það konunglega skipun að vinna verkið. Þrátt fyrir 

það kom ekkert út úr því og er talið að biskuparnir hafi ekki verið sammála um hvernig taka 

ætti á málinu.375  

Þrátt fyrir loforð lénsmanns á þingi 1593 um að koma boðum frá landsmönnum til 

konungs hefðu þeir yfir einhverju að kvarta, hafa ekki allir treyst honum. Árið 1595 fær Hendrik 

Krag skammarbréf frá kóngi vegna þess að Páll Pétursson376 hafði lagt á sig langa ferð á 

konungsfund en þegar til kom var ekki hægt að leysa mál hans því lénsmaður hafði ekki tekið 

á þeim innanlands eins og vera bæri, en eins og nefnt hefur verið var slík málsmeðferð 

fyrirskipuð þegar árið 1558.377  

Engir lénsreikningar eru varðveittir frá Hendrik Krag. Tvær skrár eru varðveittar úr 

rentukammeri yfir afhenta lénsreikninga og þar á meðal reikninga frá Íslandi og 

 
372  Alþingisbækur Íslands II, bls. 441–443. 
373  AM 1062 4to. Skrá Jóns Þorkelssonar yfir íslensk handrit í Konunglega bókasafninu; Det 

kongelige bibliotek, Gl. kgl. sml. 1159 fol. Jónsbók m.m.  
374  Lýður Björnsson, Saga sveitarstjórnar I, bls. 59, 61; Det kongelige bibliotek, Gl. Kgl. Saml. 

367a 8vo. 
375  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 209–210. 
376  Ekki er vitað hvaða maður það var. 
377  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 202–204. 
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Vestmannaeyjum og er reikninga hans getið í hvorugri þeirra,378 þrátt fyrir að samkvæmt 

reikningum rentumeistara hafði hann skilað inn reikningi eins og honum bar.379 Hvenær 

skrárnar eru samdar er óvíst og þær hafa e.t.v. ekki verið mjög nákvæmar. Þannig getur verið 

að reikningar Krags hafi verið grisjaðir úr rentukammeri á árunum 1720–1725 er rýma þurfti 

fyrir nýjum skjölum en þá voru margir lénsreikningar grisjaðir auk annarra reikninga.380 

Varðveitt er stutt lýsing á Henrik Krag og segir þar að hann hafi ,,grenslast eftir dómum 

sýslumanna og hvað til félli heima í héruðum því hann var mútugjarn og þáði gjarnan gjafir. 

Einn vetur var hann hér í landi en hafði hirðstjórn þrjú ár að þessu sinni. Mjög var hann út um 

ávinning, en fastheldinn. Veiddi melrakka í boga og skaut seli. Varð hann því auðugur af fé og 

sat síðan að sínum herragarði til dauðadags. Hans frú hét Christin Krus systir Lauritsar 

höfuðsmanns.“381 

 

4.4.5. Brostrup Giedde til Tommerup 1595–1597 (Bostrup Gedde) 

 

Veitingarbréf Brostrup Giedde sem tók við léninu 1595 er samhljóða veitingarbréfi Hendriks 

Krag. Bréfið er gefið út 23. apríl 1595 og hélt hann landinu til Jónsmessu 1597.382 Gjedde var 

af góðum ættum og átti jarðir á Skáni. Hann varð lénsmaður í Laholm á Skáni eftir veru sína á 

Íslandi og síðan á Gotlandi. Sonur hans var Ove Giedde (f. 1594 d. 1660) flotaforingi sem sá 

um kaupin á Trankebar á Indlandi fyrir Dani.383 Varðveitt er lýsing á Brostrup Giedde frá séra 

Eyjólfi Jónssyi á Völlum. Hún hljóðar svo; ,,Brostrup Gedde kom eftir Henrich Krag hæglyndur 

maður fasttækur þar á að lata ganga fram lög og rétt. Var eigi fyrir utan eitt ár, glaðvær maður 

og lítillátur, drykkjusamur og ör að veita öl og mat. Mjög mikill vexti, þykkleitur og nokkuð 

bláleitur með bleikt skegg lítið. Hann var ríkur herramaður átti sextíu jarðir á Skanneyo.“384 

 
378  DRA. Rtk. 11.1. Ekstraktregisterbog over Brevkammeret 1555–1706, bls. 216–218; DRA. Rtk. 

11.3. Registratur over danske regnskaber, protokoller og dokumenter 1537–1699, bls. 461–462. 
379  DRA. Regnskaber 1599–1660. Rentemesterregnskaber. Indtægts- og udgiftsregnskaber 1593–

1594 nr. 44, bls. 72–74. 
380  Vejledende Arkivregistraturer XII. Rentekammeret I (København 1964), bls. xxi–xxii. 
381  Lbs. 38 fol, Um íslenska höfuðsmenn frá Eyjólfi Jónssyni á Völlum; JS. 64 fol. Samtíningur, 

minnisgreinar og uppköst að embættismannatölum á Íslandi. 
382  Kancelliets Brevbøger X (København 1910), bls. 442. 
383  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 332–333. 
384  Lbs. 38 fol, Um íslenska höfuðsmenn frá Eyjólfi Jónssyni á Völlum; JS. 64 fol. Samtíningur, 

minnisgreinar og uppköst að embættismannatölum á Íslandi. 
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Rétt áður en Giedde tók við embætti komu tvö konungsbréf, annars vegar opið bréf, eða 

fyrirskipun konungs (forordning) og hins vegar lokað bréf (missive) til lénsmanna og biskupa, 

skrifuð í mars 1595. Innihald þessara bréfa var fyrirskipun um að þeir prestar sem fengið hefðu 

og mundu fá í framtíðinni veitingarbréf lénsmanns fyrir prestakalli, skyldu halda því sína lífstíð. 

Ekki væri líðandi að aðrir gætu komið síðar og fengið veitingu fyrir sömu prestaköllum, og 

þannig hrakið menn af brauðum sínum. Í bréfinu til biskupa og lénsmanns eru biskupar 

sérstaklega áminntir um að varðveita þetta bréf svo eftirmenn þeirra geti einnig farið eftir því.385 

Í hans tíð kom einnig konungsbréf dagsett 23. apríl 1596 þar sem lénsmanni eða fógeta hans er 

skipað að refsa þeim bændum sem versla við erlenda kaupmenn áður en þeir hafa greitt 

landskuldina.386  

Hvaða áhrif bænarskrár (suppliker) Odds Þorkelssonar (d. um 1623) prests á Hofi í 

Vopnafirði skrifuð 1594 og Vigfúsar Þorsteinssonar (d. um 1603) sýslumanns, skrifuð að 

Hegranesi við Mývatn 30. júlí 1595 til konungs, hefur haft er óvíst. Þeir óska báðir eftir því að 

skip megi koma á Þórshöfn á Langanesi, 40 lesta skip sem komi með þarfa vöru eins og mjöl, 

járn og katla.387  

Frá árinu 1599 frá 3. maí er varðveitt vitnisburðarbréf fyrir Niels Busk fógeta Giedde 

1597–1599 um að hann hafi staðið sig vel í starfi og er einn þeirra sem vitnar um það Oluf 

Bagge fógeti Giedde að minnsta kosti árið 1599388, en Oluf Bagge hafði áður verið fógeti 

fjögurra lénsmanna á árunum 1566–1571. 

 

4.4.6. Johan Bocholt 1597–1602 (Jóhann Bokholt) 

 

Johan Bocholt, sá sami og var lénsmaður 1570–1586, hélt landið á ný frá Jónsmessu árið 1597 

en veitingarbréfið var gefið út 10. maí það ár. Hann hélt landið til Jónsmessu árið 1602. 

Veitingarbréf hans er samhljóða þeim tveimur hér á undan, en auk þess var í bréfinu tekið fram, 

að ef hægt væri að hækka afgjaldið af klaustrum, sýslum og jörðum, hækka tolla af skipum eða 

auka tekjur af landinu á einhvern hátt, skyldi ágóðinn renna beint í vasa konungs. Auk þess var 

 
385  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 196–201. 
386  Alþingisbækur Íslands III (Reykjavík 1917–1918), bls. 82–83; Magnús Ketilsson, Kongelige 

Forordninger II, bls. 207–209. 
387  DRA. Særligt stillede landskaber og unionsriger. D.11. Island kassi nr. 1803. Supplem II. Nr. 9. 

Islands Handel og Fiskerie fra 1552–1668. 
388  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 3. I. 17. Vitnisburðarbréf um Niels Busk fógeta og skrifara á Bes-

sastöðum útgefið á Járngerðarþingi í Grindavík 3. maí 1599. 
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tekið fram í veitingarbréfinu að einu sinni skyldi eitt af skipum konungs flytja lénsmanninn til 

Íslands.389  

Í hans tíð árið 1598 berst fyrirskipun konungs til lénsmanns, lögmanna og biskupa um 

að þeir leggi fram tillögu um breytingar á kirkjuskipaninni svo hún henti betur á Íslandi og sendi 

sér til athugunar og samþykkis.390 Ekkert varð úr að ný kirkjuskipan fæddist sem hentaði 

landinu betur eins og þegar er getið. En fleiri tillögur en þegar eru nefndar voru settar á blað. 

Tillögur Odds Einarssonar biskups (1589–1630) frá um 1600 eru varðveittar í bréfabók Gísla 

Oddssonar biskups frá 1631–1632. Þar segir hann m.a. að ómögulegt sé að skrifa á hverju ári 

upp alla kirkjureikninga og máldaga og afhenda lénsmanni eins og krafist sé í kirkjuskipaninni. 

Farsælla væri að lénsmaður færði þessar upplýsingar inn í eina stóra máldagabók „so hun meige 

liggia alla Tyma a Bessastaudum: og Hr Hoffudsmadur finni hanna þar fyrir sier og kunni ser 

þar epter ad leidrietta.“391 Hvort þessar tillögur hafa borist konungi er óvíst. 

Óvinátta milli æðstu manna hafði áhrif í samfélaginu og olli nokkurri réttaróvissu hjá 

almenningi eins og áður segir. T.d. var enginn vinskapur milli Guðbrands Hólabiskups og 

Johans Bocholt lénsmanns. Var það einkum vegna þess að biskup hafði klagað fyrir kóngi að 

lénsmaður hefði ekki látið prestana fá þá 100 ríkisdali sem konungur hafði ætlað þeim.392 Á 

þessum árum höfðu deilur æðstu manna, þau harðindaár sem tóku við og breyting á skipan 

verslunarinnar með einokunarverslun árið 1602 áhrif á hag landsmanna.  

Hér að framan var getið tilrauna í rentukammeri til að gera heildaryfirlit yfir tekjur og 

gjöld ríkisins. Í öðru slíku yfirliti frá 1600–1601 eru tekjur af Íslandi sagðar samkvæmt jarðabók 

4909 dalir. Johan Bocholt er veitt lénið „ad gratiam“393 og greiðir af því árlegt afgjald 3200 

dali. Auk þess geri hann reikning yfir óvissar tekjur sem lénsmaður fær einn þriðja af. Jafnframt 

færslu um Ísland er Vestmannaeyja sérstaklega getið í yfirlitinu enda ekki rekið með léninu 

Íslandi eins og áður segir.394 

 
389  Kancelliets Brevbøger XI (København 1913), bls. 156–158. 
390  ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns III. nr. 3. 24. apríl 1598. Konungsbréf til höfuðsmanns, biskupa og 

lögmanna þar sem viðtakendum er boðið að fá til með sér nokkra hina bestu og virtustu menn í landinu 

að lagfæra kirkjuskipanina þannig að hún henti á Íslandi; Lovsamling for Island I, bls. 136–137; Magnús 

Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 209–210. 
391  AM 245 4to. Bréfabók Gísla biskups Oddssonar 1631–1632, bls. 94–95. 
392  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 347–348; Magnús Ketilsson, Kongelige Fo-

rordninger II, bls. 183. 
393  Merkir í grunninn í þökk/í náð. Hvort hér er átt við í þakklætisskyni eða náðarsamlegast er óvíst.  
394  DRA. D. Kancelli B. 202a. Overslag over Rigens Indtægt og udgift 1600–1601. 



122 

 

Í yfirliti dagsettu 10. nóvember 1601 eru sömu tölur gefnar upp en auk þess gerð 

athugasemd eða gefin skýring á hafnartollinum sem þeir útlensku kaupmenn af Lýbek, 

Hamborg, Brimum og Oldenborg greiddu, þ.e. einn „portúgaløse“395 af hverri höfn. Þennan toll 

hafi lénsmennirnir fengið og reiknast hann inn í afgjald þeirra. Nú hefur konungur veitt þessa 

sömu verslun undirsátum sínum í Kaupmannahöfn, Málmey og Helsingjaeyri til að njóta og 

halda eins og útlendingarnir gerðu áður. Auk þess að nefna Vestmannaeyjar eins og áður, er 

Eyjafjarðar sérstaklega getið. Konungur hefur veitt Søffren Andersen, Christen Wiibe, Michel 

Wiibe, Søffren Inngmannd, Jacob Brennder, Johanni Ergenndorff og Peder Anndersen 

borgurum úti í Kaupmannahöfn leyfi til að sigla á þessar hafnir. Leyfið gildir í fjögur ár og er 

dagsett 2. apríl 1598. Þeir greiði konungi brennistein sem nemur eitt hundrað dölum fyrir 

leyfið.396 

 

4.4.7. Enevold Kruse til Vingegaard 1602–1606 (Enuvold Krúse) 

 

Veitingarbréf Enevolds Kruse var gefið út 15. apríl árið 1602 og hélt hann landið frá Jónsmessu 

það ár til ársins 1606. Bréfið er samhljóða bréfi Bocholts.397 Hann er lénsmaður á Íslandi þegar 

einokunarversluninni er komið á og afar harðir vetur ganga yfir landið með felli á fé og 

mönnum. Hér verður ekki fjallað sérstaklega um verslunarmál enda hafa aðrir gert það ítarlega, 

eins og nefnt var í inngangi.398 Rétt er þó að geta bréfs konungs árið 1603 þar sem blátt bann er 

lagt við verslun Hamborgara, þeir hafi einungis rétt til að innheimta skuldir frá fyrra ári en megi 

engan kaupskap hafa. Dæmi séu þó um að þeir hafi virt bannið að vettugi víðs vegar á landinu 

og þurfi lénsmaður að fylgjast vel með því.399  

Árið 1604 biðja landsmenn Enevold Kruse að bera upp við konung kvartanir vegna 

verslunarinnar og þeirra harðinda sem gengið höfðu yfir landið. Einnig sendu lögmenn slík bréf 

af alþingi. Í veitingarbréfum lénsmanna er tekið fram að þeir eiga að hafa eftirlit með 

versluninni. Í bréfi konungs um verslunareinokunina frá 16. apríl 1602 er þess sérstaklega getið 

að kaupmenn verði að fylgja boði lénsmanns og vera honum hlýðnir í öllum málum, auk þess 

 
395  Portúgölsk mynt, 20–22 ríkisdalir. 
396  DRA. D. Kancelli B. 202b. Overslag over Rigens Indtægt og udgift 1601. 
397  Kancelliets Brevbøger XI, bls. 717. 
398  Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana á Íslandi.  
399  Alþingisbækur Íslands III, bls. 291–295. 
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sem þeir eigi að afhenda honum afgjaldið af höfnunum, þá 16 dali sem greiðast skyldu árlega.400 

Þann 24. desember 1602 luku rentumeistararnir við nýtt yfirlit yfir tekjur og gjöld ríkisins. 

Engin breyting er á upplýsingunum um Ísland frá yfirlitunum 1600 og 1601, að því undanskildu 

að nú heitir lénsmaðurinn Enevold Kruse og varðandi veitingu hafnanna í Eyjafirði segir að sá 

samningur hafi runnið út 2. apríl síðastliðinn og hafi kaupmennirnir á þeim fjórum árum sem 

liðin eru afhent brennistein fyrir allt að eitt hundrað dali.401 Er talið að Guðbrandur biskup hafi 

skrifað varnarrit sitt til Kruse árið 1602 en ekki til Herluf Daa árið 1606 eins og einnig hefur 

verið haldið fram.402 Með varnarritinu vildi biskup upplýsa nýjan lénsmann um ástand mála í 

landinu og stöðu sína í því samhengi. 

Enevold Kruse var skyldur Laurits Kruse lénsmanni 1588–1591. Óðal hans var 

Vingegaard á Jótlandi. Hann var höfuðsmaður á skipum konungs og varð eftir veru sína á 

Íslandi landsdómari á norður Jótlandi og fékk tvö auðug klaustur þar að léni.403 

 

4.4.8. Herluf Trolle Daa til Snedinge 1606–1619 (Herluf Daa) 

 

Herluf Daa fékk Ísland að léni frá 1. maí árið 1606, en veitingarbréfið er gefið út 2. maí sama 

ár. Hann var lénsmaður á landinu til ársins 1619. Bréf hans er samhljóða bréfi Bocholts nema 

nú er því fyrirkomulagi komið á, að frá afgjaldinu skuli dragast sá eini „potúgaløstollur“ sem 

erlendir kaupmenn sem sigldu á landið hefðu greitt, en danskir kaupmenn greiði ekki. Auk þess 

voru felldar burt greinar um að eitt af skipum konungs skyldi flytja lénsmanninn til landsins, 

að lénsmaðurinn afhenti skrá yfir þá menn sem leyfi höfðu til að sigla á hafnirnar og að 

lénsmaðurinn hefði eftirlit með þeim skipshöfnum konungs sem sendar voru til Vestmannaeyja 

og norður fyrir Ísland eftir brennisteini.404  

Auk þess að sinna landsmálum áttu lénsmenn að sjá til þess að eignir konungs rýrnuðu 

ekki og að halda konungi upplýstum um gang mála. Því fékk Herluf Daa bréf konungs 24. 

 
400  Alþingisbækur Íslands III, bls. 253–255. 
401  DRA. D. Kancelli B. 202c. Rigens Indtægt og udgift 1602. 
402  Arnljótur Ólafsson, ,,Varnarrit Guðbrands biskups á Hólum“, Safn til sögu Íslands II, bls. 328–

333. 

403  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 366–367. 
404  Kancelliets Brevbøger XII (København 1915), bls. 423; Alþingisbækur Íslands IV (Reykjavík 

1920–1924), bls. 445–448.  
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febrúar 1609 þar sem segir að hann eigi að sjá til þess að geldfé og önnur ónauðsynleg innistæða 

liggi ekki á klaustrunum. Hana á að selja og færa konungi til tekna.405 

Svo virðist sem sú venja hafi skapast að veitingarbréf lénsmanns fyrir sýslum, klaustrum 

og umboðsjörðum hafi aðeins gilt þann tíma sem sá tiltekni lénsmaður sat í embætti. Þetta gat 

eðlilega valdið vandræðum því hvimleitt var að vita ekki hversu lengi menn héldu þeim jörðum 

sem þeir höfðu fest sér. Árið 1607 kom konungsbréf sem kvað á um að veitingarbréf sem 

lénsmaður hafði gefið út gilti fyrir lífstíð. Menn verði þó að halda lögin og konungur áskilur 

sér rétt til að gera breytingu á þessari skipun ef svo ber undir.406  

Sama ár, 1607, kom konungsbréf um störf lögmanna. Finnst konungi þeir ekki sinna 

vinnu sinni nægilega vel og segir að þeir dæmi ekki þau mál sem löglega eru lögð fyrir þá. Þeir 

eigi að halda sig að verki og sjá til þess að mál dragist ekki á langinn.407 Á bréfinu stendur að 

það hafi aftur verið lesið upp á alþingi árið 1682. 

Árið 1609 þann 25. febrúar ákveður konungur að lénsmaður skuli skipa sérstakan 

sýslumann í Vestmannaeyjum, þó það sé sérstakt lén, og á hann að taka af honum eiða eins og 

venja sé. Hér er konungur að vísa til lagaboðs frá 1558 sem áður hefur verið nefnt.408 Slíkt var 

þó alls ekki venja og er þetta sennilega fyrsta bréfið þar sem þess er krafist að sýslumaður sverji 

eið.409 Þannig bendir Magnús Ketilsson sýslumaður á 18. öld á að enda þótt alþingi hafi verið 

lengt úr 2–3 dögum í 8 daga árið 1592 sjáist af lögmannsbréfinu hér að ofan að málum sé þrátt 

fyrir það vísað heim í hérað. Af þessu ályktar Magnús að réttarfarið hafi verið slæmt á þessum 

árum. Og kirkjan sé ekkert betri og vísar hann þá til bréfsins 1595 um lífstíðarveitingu fyrir 

prestaköllum sem áður er getið. Deilurnar milli Guðbrands biskups, Johans Bocholt lénsmanns 

og Jóns Jónssonar lögmanns og síðar milli Odds biskups Einarssonar (1589–1630) og Herlufs 

Daa lénsmanns, auk breytingar á versluninni og slæms tíðarfars hafi haft sín áhrif.410 Hér vísar 

Magnús til deilna Odds biskups og Herlufs Daa en þannig var komið árið 1618 að konungur 

sendi tvo umboðsdómara til Íslands. Erindi þeirra var að dæma um ýmis ágreiningsmál sem 

upp höfðu komið í tíð Herlufs Daa og klöguð höfðu verið fyrir konungi. Er talið að undirrótin 

 
405  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 247–248. 
406  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 239–240. 
407  ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns III, nr. 3. 14. apríl 1607. Opið konungsbréf þar sem lögmönnum 

er boðið að hraða rannsókn og dómi í öllum málum sem fyrir þá er löglega stefnt; Magnús Ketilsson, 

Kongelige Forordninger II, bls. 241–243; Lovsamling for Island I, bls. 148–149. 
408  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 246–247. 
409  Hjálmar Vilhjálmsson, „Sýslumenn á Jónsbókartímabilinu 1264–1737“, bls. 13. 
410  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 243. 
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hafi verið ósætti á milli lénsmanns og Odds Einarssonar biskups, þó ekki sé það vitað með 

vissu. Árni Oddsson sonur biskups og síðar lögmaður (f. 1592 d. 1665) fór á fund konungs og 

klagaði Herluf. Einnig hafði Herluf Daa skrifað konungi og lýst fyrir honum drykkjuskap 

sýslumanna og valdsmanna á alþingi og á héraðsþingum og hvernig að hans mati væri vegna 

þessa brotið á rétti fátækra. Þegar lögmenn reki slíkar fyllibyttur burt hlýði þeir því ekki eða 

komi skömmu síðar til baka enn fyllri og galnari. Þetta sé andstætt íslenskum lögum og 

recessnum.411  

Umboðsdómurunum var ætlað að rannsaka heimildir Herlufs Daa fyrir giftingum 

skyldmenna í þriðja lið og svikin loforð hans vegna vonar- og veitingarbréfa fyrir prestaköllum. 

Einnig opið bréf sem hann hafði skrifað um að þær konur sem ekki vildu segja til um föður 

barns síns skyldu píndar til sagna, en slíkt var andstætt íslenskum lögum (Stóradómi) og 

veitingarbréfi hans þar sem segir að hann eigi að halda mönnum við lög og rétt. Þeir áttu einnig 

að athuga ástand skóla og kirkna í landinu, athuga hvort rétt væri að Daa hafi fengið mönnum 

vonarbréf fyrir prestakalli gegn greiðslu og þegið gjafir fyrir, og einnig áttu þeir að athuga 

vörugæði og verðlag kaupmanna sem biskupar, prestar og almúginn höfðu klagað yfir.412 

Þeirra fyrsta verk var þó, og sem rekja má til bréfs Herlufs Daa til konungs, að senda út 

opið bréf til Íslendinga. Í því bréfi eru allir þeir sem töldu sig hafa verið órétti beittir af 

valdsmönnum, lénsmönnum, fógetum þeirra, lögmönnum, sýslumönnum og biskupum, hvattir 

til að koma til alþingis og gera þeim grein fyrir málavöxtum.413 Margir brugðust við og leituðu 

réttar síns á alþingi. Málin fjölluðu m.a um arfskipti, eignarhald á jörðum, missætti milli manna, 

og um ógoldnar skuldir. Á alþingi þetta ár dæmdu umboðsdómararnir marga dóma, m.a. nokkra 

líflátsdóma vegna hórdóms, og Jón Sigurðsson lögmaður (1606–1618) missti embættið af sömu 

ástæðu. Fimmtán mál voru enn óafgreidd þegar þeir sigldu af landi brott eftir alþingi. 

 Þegar til Danmerkur kom skrifuðu þeir skýrslu um ferðina og lögðu fyrir konung og 

eru í henni tíunduð brot Daa.414 Herluf Daa þurfti að svara skriflega ákæruatriðum um 

giftingarleyfi í þriðja lið, um vonar- og veitingarbréf fyrir prestsembættum, um sýsluveitingar 

sem hann hafði rift, um fyrirmæli um konur sem ekki vildu segja til faðernis barns síns og loks 

um bætur sem hann hafði tekið við frá Jóni Sigurðssyni lögmanni áður en dómur gekk í máli 

hans.415  

 
411  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 325–328. 
412  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 377–381. 
413  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 382–385. 
414  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 455–462.  
415  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 462–470. 
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Herluf Daa segir m.a. vegna hjúskaparleyfanna að eitt sé veitt í samráði við kanslara 

konungs og konungi fært til tekna leyfisgjaldið, annað leyfi hafi fógeti hans gefið út árið 1611 

meðan hann sjálfur var í hernaði með konungi og þá í samráði við Hólabiskup og gjaldið fært 

konungi til tekna. Erfiðast var að svara fyrir hjúskaparleyfi sem hann sagðist aldrei beinlínis 

hafa veitt heldur aðeins heimild til prests um að gefa fólkið saman. Það var með því skilyrði að 

þau reyndust ekki of skyld samkvæmt lögum og við leyfisgjaldinu tók hann ekki.  

Um vonarbréf og veitingar á prestaköllum segir hann að mikil ásókn prestsefna væri til 

sín þegar hann kæmi til landsins. Vegna þess hefði hann gripið til þess ráðs að gefa slík bréf út 

með því skilyrði að sóknarmenn vildu taka við prestsefninu og að biskup vildi vígja þá og sé 

það í samræmi við kirkjuskipanina. Engar athugasemdir hafi verið gerðar við slík vinnubrögð 

fyrr en nú þegar biskupar leggi fæð á sig fyrir afskipti sín af skólum og kirkjum. Sé þeim með 

þessu fyrirkomulagi gert erfiðara fyrir að troða frændum sínum, bræðrum og sonum í bestu 

prestaköllin eins og þeir væru vanir.  

Umboðsjarðir og sýslujarðir sem hann var sakaður um að hafa tekið af tveimur mönnum, 

segist hann hafa tekið því þeir stóðu ekki í skilum og áttu ekki nægilegt fé fyrir afgjöldum. Um 

faðernislýsingarnar segir hann að hann hafi neyðst til að gefa þær út samkvæmt beiðni 

Íslendinga en á þeim tíma hafi konungur verið í hernaði og því hafi hann ekki náð til hans. Um 

móttöku á bótum Jóns Sigurðssonar lögmanns fyrir hórdómsbrot í annað sinn segir hann að sé 

löglegt samkvæmt Stóradómi þar sem tilteknar eru ákveðnar bætur vegna hórdómsbrota 

dómalaust.  

Í bréfi sínu getur hann að lokum um að hann hafi á alþingi í viðurvist umboðsdómaranna 

skorað á alla sem teldu sig hafa kærur á hendur sér eða fógeta sinna vegna ofbeldis, rangsleitni, 

ólöglegra skatta eða annarra álagna að gefa sig fram svo hægt verði að dæma í málinu.416  

Umboðsdómararnir fengu tækifæri til að svara Herluf Daa og þar eru endurteknar fyrri 

ásakanir og telja þeir svör Herlufs Daa að mestu undanbrögð.417 Málalok urðu þau að Herluf 

Daa var sviptur embætti og varð að greiða konungi háar sektir.418  

Síðasta veturinn sem Herluf Daa var í embætti varð það óhapp að kirkjan á Bessastöðum 

skemmdist mikið í miklu óveðri. Hinn 12. júlí sumarið 1619 voru sex úttektarmenn kallaðir til 

af Andres Hanssøn fógeta Frederiks Friis, til að gera grein fyrir þeim skaða sem kirkjan hafði 

orðið fyrir, eftir þeirra skynsemi (til ad skoda og epter wore Skynsemi grein á gióre). Viðstaddir 

 
416  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 462–470; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls.406–409. 
417  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 470–474.  
418  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 409. 
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voru einnig fógetarnir Lauritz Rassmussen (1616, 1618–1619) og Hans Mandixen (1618–1619) 

fyrir hönd húsbónda síns Herluf Daa. Niðurstaða úttektarmanna var sú að kirkjan væri ónýt en 

gæti e.t.v. staðið þetta árið.419 Herluf Daa hafði látið gera altaristöflu árið 1616 í þessa kirkju 

sem varð ekki fyrir skaða.420 

Herluf Trolle Daa kenndi sig við herragarðinn Snedinge í Slagelse á Sjálandi sem var í 

eigu ættar hans. Hann var aðmíráll, eða yfirflotaforingi, og sigldi sem slíkur í flotaför til 

Rússlands árið 1602.421  

 

 

4.4.9. Frederik Friis til Hesselager á Fjóni 1619 (Friðrik Friis) 

 

Frederik Friis var skipaður lénsmaður í stað Herlufs Daa. Hann var af göfugri ætt og bar 

ættaróðalið nafnið Hesselager á Fjóni. Höfðu ættmenn hans verið kanslarar þriggja konunga. 

Hann átti að verða embættismaður eins og margir frændur hans og starfaði í kansellíinu. Hann 

var annar umboðsdómaranna sem hingað komu árið 1618.422 

Veitingarbréf Frederiks Friis, en hann hélt landið frá Jónsmessu 1619, var gefið út 23. 

mars 1619. Það er samhljóða bréfi Herlufs Daa að öðru leyti en því að lénsmanni er fyrirskipað 

að fylgjast árlega með því hvernig kaupmenn fari að ráði sínu og gæta þess að þeir beiti 

landsmenn engum ójöfnuði. Jafnframt er í bréfinu tekið fram að lénsmaður á að sigla með öll 

afgjöld af landinu, bæði fisk og annað, og er bannað að selja vörurnar annars staðar en í 

Kaupmannahöfn.423  

Friis varð ekki langlífur í embætti, lifði aðeins í þrjá daga eftir komu sína til landsins 

sumarið 1619. Á alþingi las fógeti hans Anders Hanssøn upp þær fyrirskipanir og ákvarðanir 

konungs sem Frederik Friis hafði verið ætlað að fylgja eftir. Nokkuð má ráða af bréfi Gísla 

Hákonarsonar lögmanns til konungs hvað fram fór á alþingi þetta ár. Konungur hefur 

fyrirskipað að eigendur jarða skyldu greiða tíund. Þetta sætta menn sig ekki við og vilja að sú 

 
419  ÞÍ. KA. KA/1. 12. júlí 1619. Skoðunargerð sex manna á skemmdum, sem urðu á Bessastaða-

kirkju af völdum ofviðris, undirrituð af Ólafi Jónssyni, Guðmundi Gíslasyni og Jakobi Hannessyni.  
420  Alþingisbækur Íslands V, bls. 347–348. 
421  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 369–370; Dansk biografisk leksikon IV 

(København 1890), bls. 130–131. 
422  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 412. 
423  Norske Rigs-Registranter V (Christiania 1874), bls. 11; Alþingisbækur Íslands IV, bls. 483–

486.  
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hefð haldist að leiguliðar sem héldu jarðirnar greiddu tíundina. Konungur vill að þeir sem hafi 

fengið lífstíðarábúð á bændajörðum haldi henni. Þetta var samþykkt á alþingi með því skilyrði 

að íslensk lög verði virt og eigendur jarðanna mættu eins og hingað til byggja jarðirnar, leigja 

þær og ráða þeim. Konungur vill ekki að landskuld verði hækkuð á krúnunnar og kóngsins 

jörðum og samþykkja menn það „huad vier med allri audmycktt. vndirgiefni og þacklæti þiggia 

vilium“.424  

Einnig skipar konungur svo fyrir að allir sýslumenn skuli sverja embættiseið þeim 

lénsmanni sem hefði landið að léni hverju sinni. Þetta samþykktu menn auðmjúklega og 

handsöluðu loforð sitt við fógetann Anders Hanssøn og í viðurvist lögmanna og lögréttumanna 

um að það skyldu þeir gera þegar lénsmaður kæmi til landsins. Að síðustu er getið konungsbréfs 

um letingja, ómennskudrengi og lausamenn. Væntanlegur lénsmaður átti að sjá til þess að þeim 

væri haldið við ærlegt handverk svo þeir gætu bjargast. Vegna þessa bréfs var samþykkt á 

þinginu að sýslumenn sæju til þess að menn hlýði konungsbréfinu svo engin ólög viðgengjust 

í sýslunum. Þeir sem óhlýðnuðust þessu yrðu dæmdir samkvæmt lögum og gömlum dómum.  

Fleiri bréf hafa verið lesin upp t.d. veitingarbréf Frederiks Friis, bréf vegna Guðbrands 

biskups og hans vanhæfa skólameistara sem honum sé óheimilt að halda, en ekki kemur fram í 

skjalinu fyrir hvað hann er vanhæfur. Bréf um þær persónur sem gifst hafa í þriðja lið, um 

vöruverð í Vestmannaeyjum og kaupskap og að fjórir skynsömustu menn landsins sigli til 

Kaupmannahafnar vegna verslunarinnar. Einnig bréf um afsetningu Jóns Sigurðssonar 

lögmanns og að menn fari af Íslandi til að leita Grænlands.425 Eitt bréf enn hefur Frederik Friis 

haft meðferðis til biskupanna um samningu jarðabókar.426  

Þann 16. desember 1619 var fyrsti verslunartaxtinn gefinn út fyrir Ísland. Samkvæmt 

honum á lénsmaður á Bessastöðum að varðveita þá nýju vog og mæli sem miða átti við og fara 

eftir.427 

 

  

 
424  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 501. 
425  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 479–502. 
426  ÞÍ. Skjalasafn Stiftamtmanns III. nr. 3, 22. apríl 1619. Konungsbréf til biskupa í eftirriti þar sem 

þeim er boðið að afhenda höfuðsmanni árlega rétta jarðabók yfir allar tekjur dómkirknanna; Magnús 

Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 276.  
427  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 299; Lovsamling for Island I, bls. 184–194.  
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4.4.10. Holger Rosenkrantz 1620–1633 (Holgeir Rosenkrants) 

 

Fyrra veitingarbréf Holgers Rosenkrantz var gefið út 27. febrúar árið 1620 og er bréfið eins og 

bréf forvera hans í embætti.428 Veitingarbréfið var endurnýjað 30. apríl árið 1622, með þeirri 

viðbót að lénsmaður skyldi árlega leggja inn í klæðabúr konungs í Kaupmannahöfn 2400 álnir 

vaðmála og 700 pör sokka, gegn sanngjörnu verði sem draga átti frá afgjaldinu.429 

Árið 1622 sendir konungur bréf til Íslands þar sem hann, m.a vegna ýmissa klögumála 

um framferði og óhlýðni presta, ítrekar að norska kirkjuskipanin frá 1607 skuli gilda á 

Íslandi.430 Íslendingum hafði ekki lánast að semja nýja kirkjuskipan sem hentaði á Íslandi eins 

og getið hefur verið. Í þessari norsku kirkjuskipan eru skýr ákvæði um að bæði við dómkirkjur 

og á kóngsgarði skuli liggja skrá yfir jarðir og landskuld allra kirkna. Hver kirkja á að halda 

sérstaka bók, nefnd kirkjustóll, yfir sínar eignir og reikningshald. Auk þessa skulu lénsmaður 

og biskupar athuga alla innistæðu kirkna og láta skrifa inn í sérstakar bækur.431 

Á sama ári, 1622, kom opið bréf til lénsmanns sem lesið var upp á alþingi 1623 og kvað 

á um að við sölu jarða skyldu þær fyrst bjóðast frændum áður en þær yrðu boðnar öðrum. 

Lögmönnum, sýslumönnum og öðrum sem sitja í dómarasæti er bannað að ásælast með þrætum 

jarðir eða eignir sem deilur standa um og að það sé landráðasök að beita ofbeldi við stefnur eða 

koma með miklum liðsafnaði til þinga vegna stefnanna. Ekkjum er heimilt að halda hús og býli 

sem eiginmenn þeirra hafi fest svo framarlega sem þær haldi þeim við og greiði rétt afgjald. 

Jafnframt er áréttað að alls timburs til viðhalds afli menn sér sjálfir, jafnt ekkjur sem aðrir og 

að lokum er bannað að rífa hús og byggingar án heimildar.432 

Svo virðist sem Holger Rosenkrantz lénsmaður hafi haft áhuga á skjalavörslu því 2. júlí 

árið 1624 skrifaði hann Arngrími Jónssyni lærða (f. 1568 d. 1648) bréf vegna veikinda 

Guðbrands biskups. Þar segir m.a. að Arngrímur skuli ,,með ráði og viðurvist ráðsmannsins, 

 
428  Alþingisbækur Íslands V, bls. 2–5. 
429  ÞÍ. Rtk. F/3. Lénsreikningar. Veitingarbréf, kvittanir og skrár yfir fylgifé frá Holger 

Rosenkrantz 1620–1633; Páll Eggert Ólason, Menn og Menntir III, bls. 200. 
430  Lovsamling for Island I, bls. 206–208. 
431  Lovsamling for Island I, bls. 160–161. 
432  Lovsamling for Island I, bls. 209–211. Sjá einnig Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger 

II, bls. 326–330. 
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skólameistarans og kirkjuprestsins, saman safna öllum dómkirkjunnar og stólsins bréfum, og 

leggja þau í góða geymslu, svo ekkert forsómist, þar til guð gefur bót á þessum veikleika.“433 

Holger Rosenkrantz byggði upp kirkjuna á Bessastöðum434 en er frægastur í 

Íslandssögunni fyrir viðbrögð sín við Tyrkjaráninu árið 1627 ef sagan á við rök að styðjast. 

Segir að þegar skip ræningjanna stóð á skeri við Bessastaði og gott tækifæri gafst til að 

handsama þá hafi hann harðneitað að reyna það og haft hest söðlaðan bak við hús á 

Bessastöðum, tilbúinn að forða sér ef í hart færi. Draga verður þessa frásögn í efa þar sem 

konungur sá ekki ástæðu til að gagnrýna viðbrögð hans og setti hann sama haust yfir flota Dana 

á Eyrarsundi í stríði þeirra við þýska keisarann Ferdinand II (1619–1637).435  

Nokkru fyrr, eða árið 1624, barst Holger Rosenkrantz bréf konungs þar sem óskað var 

eftir stríðsskatti af Íslandi. Konungur gaf þennan skatt eftir ári síðar, enda höfðu Íslendingar 

kvartað yfir honum.436 Holger er einn þeirra lénsmanna sem nefndir eru í skuldaskrá 

rentukammers sem send var kansellíi til upplýsingar 16. ágúst 1624. Hann er á eftir með 

reikningshaldið árið 1623 og einnig árið 1624 en nær þó að greiða inn á skuldina 22. júlí rétt 

áður en skráin er send kansellíi. Í skuldaskrá ársins 1629 sést að hann hefur ekki gengið frá 

reikningshaldi sínu fyrir árin 1627–1629 og á eftir að greiða afgjaldið fyrir þessi tvö ár.437 Í 

yfirliti rentumeistara yfir tekjur og gjöld ríkisins árið 1630 segir að samkvæmt jarðabókinni á 

Íslandi fáist árlega 3200 dalir sem er afgjald lénsmanns. Auk þess eru til inntektar færðar 

nokkrar jarðir sem hefur verið makaskipt frá Bessastöðum og lagðar undir Visby á Gotlandi 

(Wissbye Slott), þ.e. 5 ríkisdalir.438 Summan er því í peningum 3205 ríkisdalir. Frá þessu 

dragast síðan þeir 20 „portúgaløser“ sem þeir þýsku greiddu meira af hverri höfn en þeir dönsku 

gera sem samkvæmt reikningnum er 360 ríkisdalir. Því getur konungur fengið af Íslandi í 

 
433  Jón Halldórsson: ,,Hirðstjóraannáll“, Safn til sögu Íslands II, bls. 734. 
434  Alþingisbækur Íslands V, bls. 347–348. 
435  Páll Eggert Ólason, Menn og Menntir III, bls. 421. Sjá almennt um Holger Rosenkrantz og 

viðbrögð hans, Halldór Baldursson, ,,Holger Rosenkrantz höfuðsmaður og atlaga Tyrkja að Seilunni 

1627“, Landnám Íngólfs. Nýtt safn til sögu þess 5 (1996), bls. 110–120. Sjá einnig Þorsteinn Helgason, 

Minning og saga í ljósi Tyrkjaránsins (Reykjavík 2013), bls. 130–132. 
436  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 346–347. 
437  DRA. D. Kancelli. B. 145. Restancelister for Danmark, Hertugdømmerne og Norge, indsendt 

fra Rentekammeret 1618–47, 1623 ,1624, 1629. 
438  Í Visby er varðveitt eintak af Jónsbók. Carl-Otte Von Sydow og Finnbogi Guðmundsson, ,,Af 

Jónsbókareintaki í Visby“ Árbók 1984. Landsbókasafn Íslands 10 (1986), bls. 44–49. 
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peningum 2845 ríkisdali. Auk þess fær konungur af Vestmannaeyjum frá borgurum 

Kaupmannahafnar 800 ríkisdali.439  

Um þetta leyti, það er u.þ.b. frá árinu 1630, hefur lénsmaður eða fógeti hans sett saman 

svonefndan „kort ekstrakt“ sem er afar nákvæmt yfirlit um tekjur og gjöld lénsmanns á 

Íslandi.440 Þetta yfirlit fylgir ekki með lénsreikningum Holgers Rosenkrantz heldur hefur það 

varðveist í leyndarskjalasafni konungs ásamt skjölum sem m.a. varða upplýsingaöflun Pros 

Mund árið 1636 sem getið verður hér á eftir.441 Venjulega fylgja slíkir útdrættir ekki íslenskum 

lénsreikningum og tíðkast varla þann tíma sem Ísland var afgjaldslén. Tilefni samningar þessa 

skjals gæti verið ofangreint yfirlit um tekjur ríkisins 1630. Fleiri skjöl gætu hafa verið sett 

saman af sama tilefni. Eitt þeirra er skrá yfir afgjald af sýslum, klaustrum og öðrum 

umboðsjörðum þar sem tekið er fram hverjir halda þær. Skjalið er ótímasett en í því er Gísla 

Hákonarsonar lögmanns getið, en fram kemur að hann haldi Rangárvallasýslu fría fyrir 

lögmannsstörfin. Gísli var lögmaður 1614–1631 svo skjalið er örugglega frá því tímabili.442  

Í ekstraktinum er yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmanns svo að hann geti nokkurn veginn 

vitað hvaða tekjur hann hefur af léninu. Þetta skjal er skrifað til upplýsingar fyrir lénsmann og 

hugsanlega einnig fyrir endurskoðunina í rentukammeri. Byrjað er að telja upp afgjöld 

sýslnanna og nákvæmlega farið yfir tekjur af Gullbringusýslu, afgjöld af klaustrunum og af 

umboðsjörðunum. Á móti eru síðan gjöldin sem lénsmaður þarf að greiða af tekjunum. Þar er 

m.a. talið afgjaldið af landinu 3200 ríkisdalir, laun fógetans 70 álnir eða sem reiknaðist 80 

ríkisdalir auk launa þjóns hans eða fógetapiltsins (fogdens dreng), 12 ríkisdalir. Tekjurnar og 

gjöldin eru ýmist gefnar upp í ríkisdölum eða vöru eins og vaðmáli, fiski, smjöri, sokkum og 

skepnum og er erfitt að reikna það til ríkisdala en engar samtölur eru gefnar upp í ríkisdölum. 

Aftast í skjalinu er listi yfir ýmislegt sem lénsmaðurinn þarf að hafa í huga (atskellige for eringe 

lensmanden haffuer att betencke) og þá hugsanlega til að liðka fyrir embættisfærslu sinni í 

stjórnarskrifstofunum:  

 

H. Kanseler, (kanslari konungs) 

R. Admirall (ríkisaðmíráll) 

Rentemesterne (rentumeistararnir) 

 
439  DRA. D. Kancelli. B. 202e. Rigens indtegt og udgift 1630. 
440  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 38. Yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmanns. 
441  Sjá Kafla 5.2 Staða eignarmála og eftirlits 1536–1537. 
442  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II, 40. Skrá um afgjald af sýslum, klaustrum og  

umboðsjörðum.  
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Sekreterer (ritarar) 

Errick Otsen443 

Toymesterne (forstjórar vopnabúrs konungs) 

Rasmus Samson 

Knud Christeson 

Renteri skriffueren som hór Regneschaberne (rentuskrifarinn sem fer yfir reikningana) 

Domme att undershriffue som andre haffuer dómbt 

Domme att undershriffue som Mand selff haffer dómbt 

Briffue som nogenn begieris udi tretten (þræta, deila) om befordrellse i Rettenn att di 

stillis med villkor och icke Enndelig att di kand kollis igienn nor mand vill. 

Om nogenn affluger for storre sager att ded giöriiss paa hans Mayst. naadigst behag.444 

 

Þessi listi gæti verið minnisblað yfir það sem lénsmaður þarf að gera almennt, t.d. að skrifa 

undir dóma og einnig minnisblað yfir þá embættismenn sem hann þarf að hafa samband við 

vegna skila á lénsreikningi og reksturs lénsins þegar hann er í Kaupmannahöfn. Hann þarf t.d. 

að hitta rentuskrifaran, sem fer yfir lénsreikninginn, auk kanslarans og ríkisaðmírálsins. Einnig 

þarf hann að hitta yfirmanninnn á Hólminum. 

Annað skjal ótímasett er yfirlit (offurslag) yfir vissar tekjur lénsmanns á Íslandi sem 

hefur verið samið í tengslum við einhverja upplýsingaöflun um Ísland. Skjalið er sennilega 

samið í Kaupmannahöfn því þegar nefndur er hafnartollurinn sem Íslenska kompaníið átti að 

greiða af tuttugu höfnum, sextán ríkisdali fyrir hverja höfn, segir að þeir séu vanir að borga ,,hér 

heima“. Sami háttur er hér og áður, engar niðurstöðutölur eru reiknaðar í ríkisdölum.445 

Verslunartaxtinn var hækkaður árið 1631 á innflutningi. Íslendingar tóku því ekki vel 

og skrifuðu bænarskrá til konungs. Segir sagan að Holger Rosenkrantz hafi neitað að leggja 

hana fyrir kóng. Svo vel vildi þó til að Gísli Oddsson var á þessu ári valinn til biskups í Skálholti 

(1632–1638) og þurfti því að fara til Kaupmannahafnar til vígslu. Bænarskrána tók hann með 

sér og afhenti kóngi sjálfum. Tókst honum svo vel upp á konungsfundi að nýi taxtinn var strax 

felldur niður.446 

 
443  Þetta er e.t.v. sami maður og Erik Ottesen Orning sem varð yfirmaður á Hólminum í Kaupman-

nahöfn árið 1630. Dansk Biografisk Leksikon XII (Kjøbenhavn 1898), bls. 448. 
444  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 38. Yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmanns, Páll Eggert 

Ólason, Menn og menntir III, bls. 410. 
445  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 39. Yfirlit um vissar tekjur lénsmanns. Aftarlega í 

skjalinu. 
446  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 358–364; Jón J. Aðils, Einokunarverzlun 

Dana á Íslandi, bls. 101. 
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Árið 1632 þarf Holger Rosenkrantz að svara bréfi konungs þar sem hann óskar svara 

vegna ýmissa klögumála á hendur Oluff Pedersøn fógeta. Klögumálin snúast öll um ólöglega 

veitingu hans á prestaköllum og vonarbréfum. Eitt klögumálið varðar loforð Oluffs Pedersøn 

til prests fyrir prestssetri sem Gísli Oddsson biskup hafði haldið áður en hann varð biskup. 

Holger svarar því til að þessi fullyrðing sé firra enda hafi hann sjálfur veitt embættið þeim 

manni sem hafði verið valinn samkvæmt kirkjuskipaninni. Það var þó með þeim fyrirvara að 

konungur samþykkti biskupsefnið. Í öðru klögumáli, svo dæmi sé tekið, segir biskup að 

fógetinn hafi haldið prestssetri frá sér svo hann hafi ekki getað veitt embættið. Þetta sé alrangt 

segir Holger Rosenkrantz. Biskupinn hafi haldið prestsefninu allt of lengi og lengur en heimilt 

sé. Venja sé á Íslandi að afhenda bæi 24. maí og 8 daga þar á eftir, kallað fardagar. Þetta 

prestssetur hafi verið afhent löngu eftir 27. júlí þegar hann sjálfur sigldi af landinu.447 

Holger Rosenkrantz þótti af góðum ættum eins og flestir fyrirrennarar hans í embætti, 

af einni elstu aðalsætt í Danmörku og var óðal hennar í Ørup í Danmörku. Sjálfur kenndi hann 

sig við Frølinge í Hallandi sem var óðal konu hans. Hann var höfuðsmaður og síðar aðmíráll í 

flota konungs. Eftir veru sína á Íslandi fékk hann fyrst Gotland að léni og síðar Stafangurslén í 

Noregi.448  

Fógeti hans hefur átt danska Jónsbókarþýðingu sem er talin skrifuð um 1623.449 Á 

bókinni stendur: „I:P: 1631“. Er talið að þetta séu upphafsstafir Jacops Pedersen sem var fógeti 

Holgers Rosenkrantz árin 1620–1624, og að hann hafi átt bókina. Í íslenskum heimildaútgáfum 

er þessi bók stundum nefnd „bók fógetanna á Bessastöðum.“450 Er talið að Brynjólfur biskup 

Sveinsson (1639–1674) í Skálholti hafi eignast hana, líklega árið 1639 þegar hann dvaldi í 

Kaupmannahöfn vegna biskupsvígslu sinnar, og tekið hana með sér til Íslands aftur. Afrit af 

henni skrifað 1658 og tileinkað Henrik Bjelke lénsmanni (1648–1683) að því að talið er, er 

einnig varðveitt.451 Annar fógeti Holgers, á árunum 1629–1633, var Oluff Pedersøn, sá sami 

sem getið hefur verið vegna komu hans í kansellíð árið 1635.  

 

 

 
447  ÞÍ. KA. KA/1. Árið 1632 Holger Rosenkrantz hirðstjóri sendir konungi 7 greinargerðir um 

íslenzk mál. 
448  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 417–418. 
449  Lbs. 6 fol. Jónsbók m.m.  
450  Sjá t.d. Íslenzkt fornbréfasafn XIII, bls. 53. 
451  Lbs. 6 fol. Jónsbók m.m.; Páll Eggert Ólason, Skrá um Handritasöfn Landsbókasafns I (Rey-

kjavík 1918), bls. 9.  
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4.5. Aukin stjórnsýsla. Síðustu fimmtíu ár lénsmannstímans 

 

Þeir þrír lénsmenn sem nú verður fjallað um eru nokkuð ólíkir en þeir eru síðustu lénsmennirnir 

í þjónustu konungs á Íslandi. Pros Mund sat hér marga vetur ásamt eiginkonu sinni og tók þátt 

í mikilli upplýsingaöflun um jarðeignir konungs. Hann hafði landið sem afgjaldslén og greiddi 

3200 dali af því til konungs. Jens Søffrensen var borgari í Kaupmannahöfn og heldur lénið sem 

reikningslén, þ.e. hann fær föst laun en konungur fær allan afrakstur af léninu. Við skoðun á 

reikningum hans í rentukammeri uppgötva menn konungs ýmsar tekjur af landinu sem 

lénsmaður hafði hingað til setið einn að. Henrik Bjelke var flotaforingi konungs og heldur 

landið sem þjónustulén, þ.e. hann fær tekjurnar af léninu sem laun fyrir þjónustu sína og heldur 

þannig enga lénsreikninga. Hann var lénsmaður hér í 30 ár og kom afar sjaldan til landsins og 

þá einkum vegna erfðahyllinga konunga. 

 

4.5.9. Pros Mund til Bjerkevold 1633–1645 (Pros Mundt)  

 

Pros Mund hafði landið á leigu frá Jónsmessu 1633, en veitingarbréfið var gefið út 25. október 

og hélt hann landið til ársins 1645. Bréfið er samhljóða bréfi Holgers Rosenkrantz.452 

Pros Mund var sjóliðsforingi af norskum aðalsættum, og átti ættarsetrið Bjerkevold í 

Noregi. Síðar keypti hann Grevensvænge á Sjálandi. Árið 1624 varð hann lautinant á skipi en 

forframaðist árið 1628 og varð skipherra. Árið 1630 var hann sendur til stranda Noregs og 

Færeyja og tók síðar þátt í átökunum við Hamborgara við Elbe þar sem hann hafði aðstöðu fyrir 

skip sín í nokkur ár.  

Hann dvaldi marga vetur á Íslandi, þeirri fjarlæju eyju, og var hér lénsmaður til 

dauðadags. Kona hans, Edel Urne, flutti til Íslands árið 1638. Þegar stríðið við Svía braust út 

(1643–1645) var þörf fyrir hann á ný til sjóliðsforingjastarfa og féll hann í einni orustunni eftir 

frækilega baráttu árið 1644.453 Því var það ekkja hans sem þurfti að standa rentukammerinu skil 

á afgjaldinu af Íslandi og ganga frá málum hans þar. Árið 1646 skrifar konungur Íslendingum 

og biður þá góðfúslega um að greiða Lauritz Nielsson fulltrúa lénsfrúarinnar þær skuldir sem 

eftir standa frá tíð Pros Mund.454 Þann 4. júní 1647 segir í skuldaskrá rentukammers að erfingjar 

 
452  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 370–375. 
453  Dansk biografisk leksikon, XI (Kjøbenhavn 1897), bls. 511–513. 
454  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 449–450. 
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Pros Mund eigi enn eftir að gera upp.455 Víst er þó að Íslendingar hafa borgað að lokum því að 

ekkjan fær konungskvittun 12. apríl 1649.456 

Tekjur konungs af Íslandi árið 1642 voru að mati rentumeistara hans 2732 ríkisdalir. 

Afgjald Pros Mund er 3200 ríkisdalir en frá því dregst „portúgaløse“ tollurinn eins og venja var 

auk átta ríkisdala vegna jarðarinnar Núpufells í Eyjafirði sem var lögð til prentsmiðju á Hólum. 

Síðar segir að tekjurnar séu 2832 ríkisdalir.457  

Pros Mund fékk heimild konungs árið 1635 til að lagfæra húsin á Bessastöðum og í 

Viðey.458 Í reikningi árið 1636/37 er kostnaðurinn færður til útgjalda og vitnisburður tilkvaddra 

matsmanna um verð bygginganna, dagsettur 16. október 1636, liggur með reikningnum.459 Til 

er úttekt, sennilega frá árinu 1636, á húsakosti á Bessastöðum og sennilega einnig Viðey. Er sú 

ályktun dregin að í úttektinni sé einnig átt við Viðey af því að ekki er vitað til, frá annarri 

heimild en þessari, að spítali eða fátækraheimili hafi verið á Bessastöðum, heldur aðeins í Viðey 

en búin voru rekin saman og í lénsreikningunum eru þau ekki aðgreind. Um kirkjuna segir í 

úttektinni: 

 

Í fyrstu kirkjan af gömlum viðum uppgjör og stæðileg, af Holger Rosenkrantz upp 

byggð undir stafgólfi og 8 fornum, sumum brotnum, glergluggum. En ornamenta í 

prestsins vöktun, 2 stórar klukkur, ein lítil, en þeirrar fjórðu vísar fógetinn Oluff 

Pedersøn til, að sé hjá síra Ólafi.460 2 stórar koparpípur á altari, og altaristafla, sem 

Herluf Daa lét upp á kosta. Skírnar mundlaug. Undirportið gamalt, sem forbetrað var í 

Holger tíð.  

 

Lýsing á öðrum húsum er m.a. eftirfarandi: 

Forstofan og fógetans hús nýbyggt af nýjum við. Höfuðsmannsstofan nýbyggð 

af góðum við með panil og eikilista allt um kring og á lopti, og allir bitar klæddir 

með eikiborðum, með 3 hurðum, 3 matborðum, 6 gömlum vindaugum. Item hans 

sængurhús með 3 bekkjum og 1 matborði, 3 gömlum vindaugum og 

 
455  DRA. D. Kancelli. B. 145. Restancelister for Danmark, Hertugdømmerne og Norge, indsendt 

fra Rentekammeret 1618–47, 1647. 
456  Norske Rigs-Registranter IX 1648–1649 (Christiania 1887), bls. 336. 
457  DRA. D.Kancelli B. 202f. Rigens indtegt og udgift 1642. 
458  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 397–398. 
459  ÞÍ. Rtk. F/4. Fylgiskjöl með lénsreikningi reikningsárið 1636–1637. 
460  Hér er sennilega átt við Ólaf Jónsson í Görðum. 
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steinkakalofn, og annað lítið borð. Skorsteinninn nýr með heimuglegu gemak.461 

Forstofan og göngin ný. Salthúsið slæmt og gamalt. ... Brugghúsið nýtt, göngin 

fallin, ... Baðstofa út í bænum með palli gömlum. Gamalt eldhús mjög tilgengið. 

Skálinn sterkur og stæðilegur með átta sængurstöðum. Búrhúsið vænt og 

stæðilegt, sem kallað er mjólkurhús, og göngin nokkuð forfallin. Fiskahjallurinn 

byggður í Holgers tíð, sterkur og stæðilegur. Gamalt smiðjuhús. Gamalt torfhús 

forfallið. ... Hesthús og fjós forfallið. Skipaskemman stæðileg að viðum, en 

moldarveggir lasnir. 2 hús á kýr inni við fjárhús. Bessastaða hosspítall forfallinn, 

undanteknu mjólkurhúsinu. Ráðsmannsstofan er gömul, þó stæðileg af góðu 

timbri.462 

Hér er mjög áhugaverð lýsing á húsakosti á Bessastöðum. Pros Mund lét reisa þar stofu 

sem hér er lýst og virðist vel búin. Þessi stofa stóð að minnsta kosti í þrjátíu ár en hennar er 

minnst í úttekt 1663 og 1666 og sem síðar verður getið. Einnig er áhugavert að lesa m.a. um 

baðstofuna, brugghúsið, eldhúsið, mjólkurhúsið, skálann með átta sængurstæðum auk 

Bessastaðaspítala.  

Árni Oddsson lögmaður bað á alþingi Pros Mund um réttan pundara sem hann gæti farið 

eftir. Svar Munds var á þá leið að slíkur pundari sé á Bessastöðum. Hann hafi verið þar lengi 

og margir miðað við hann eins og vera ber. Útlendingar eigi einnig að miða mjöltunnur sínar 

við rétta vigt.463 Á sama þingi benti Jens Søffrensen fógeti Mund á að öllum, sem hefðu veitingu 

fyrir sýslum, klaustrum eða umboðsjörðum bæri að skila afgjaldi sínu á réttum tíma sem er St. 

Hans babtiste dag (Jónsmessa) eða fyrir þing. Ef þeir geri það ekki geti þeir misst umboð sín.464  

Á alþingi árið 1637 er lesið bréf konungs um að allar bænarskrár (suppliker) skuli 

leggjast fyrir lénsmann til úrlausnar áður en menn fari á fund konungs með málið og sé 

huganlega vísað þaðan heim aftur. Slík ferð skuli ekki farin fyrr en reynt hafi verið til þrautar 

að leysa málið heima í léninu.465 Árið eftir, 1638, býður Pros Mund að hann vilji gera hverjum 

manni lög og rétt og tefja á þinginu eins lengi og þörf krefði.466 Á alþingi árin 1641 til 1646 er 

í lok hvers þings lesið bréf lénsmanns þar sem fram kemur að hann vill gera hverjum manni lög 

og rétt og býðst til að vera svo lengi á þinginu sem nokkur hefur sakir að leggja fram og dæma 

 
461 Þýðir hér sennileg leynihólf. 
462  Alþingisbækur Íslands V, bls. 347–348. 
463  Alþingisbækur Íslands, V, bls. 380. 
464  Alþingisbækur Íslands, V, bls. 384. 
465  Alþingisbækur Íslands, V, bls. 495–496. 
466  Alþingisbækur Íslands, V, bls. 553–554. 
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þarf. Slíku hefur lénsmaður sennilega lýst yfir á hverju þingi eftir þetta þó að þess sé ekki 

sérstaklega getið í alþingisbókinni.467 Er þetta í samræmi við þá kröfu að leitast eigi við að leysa 

mál innanlands en vísa þeim ekki beint til konungs, samanber konungsbréfið hér að ofan, 

fyrirmæli sem voru í veitingarbréfum lénsmanna og recessi allt frá 1551. 

Eggert Björnsson sýslumaður (f. 1612 d. 1681) skrifar Pros Mund bréf  21. ágúst 1640. 

Í bréfinu, sem er á íslensku, segir Eggert að hann skrifi bréfið ,,með einfaldri íslensku“ 

samkvæmt ósk höfuðsmannsins sjálfs. Hann segir jafnframt að hann hafi fengið lítinn æðardún 

frá bændum og að dúnninn í þeim tveimur tunnum sem hann hafi sent honum hafi verið lélegur. 

Því sendir Eggert höfuðsmanni tvær tunnur til viðbótar af góðum dúni.468 

Frá tíma Pros Mund, eða frá um 1640, er varðveittur „kort ekstrakt“ yfir 

umboðsjarðirnar, klaustrin og hverjir hafi þau sem lén. Fram kemur hvert afgjaldið var af 

jörðunum til þessa dags samkvæmt veitingarbréfunum. Jafnframt er eftir jarðabókinni reiknað 

til peninga fjórir ríkisdalir fyrir hvert hundrað þar sem konungur fær þar af þrjá ríkisdali og sá 

sem heldur lénið þann fjórða. Einnig er reiknað eftir jarðabókinni hvort konungur fái af hverju 

hundraði tvo ríkisdali og sá sem heldur lénið þann þriðja. Síðan fylgir listi yfir jarðirnar þar sem 

þessar upplýsingar koma fram um hverja jörð. Þetta yfirlit er örugglega gert að undirlagi 

rentukammers en hvert tilefnið er nákvæmlega er óvíst en gæti verið hluti af upplýsingaöflun 

vegna athugunar á tekjum ríkisins um þetta leyti og getið verður hér á eftir.469 Árið 1642 áminnir 

Pros Mund almúgann um að borga Íslenska kompaníinu skuldir sínar.470 Verður nánar fjallað 

um Pros Mund hér á eftir í kaflanum um söfnun eignarheimilda.471 

Koma Oluffs Pedersøn í kansellíið, sem áður er nefnd, hafði persónulegar afleiðingar 

fyrir hann. Hann var fógeti Pros Mund sem tók við af Holger Rosenkrantz í október árið 1633 

og komst í ónáð hjá honum vegna ummæla sinna í kansellíinu. Segir sagan að Oluff hafi ekki 

talið sig öruggan í Danmörku vegna reiði Pros Mund og hafi því flúið til Svíþjóðar. Í Svíþjóð 

lést hann lítils metinn og fátækur. Oluff þáði jarðir að gjöf og mun hafa veitt prestum brauð sem 

 
467  Alþingisbækur Íslands, VI, bls. 70, 76, 94. 
468  ÞÍ. Barð. CA/1 örk 1. Bréfabók Eggerts Björnssonar á Skarði sýslumanns í Barðastrandarsýslu 

1632–1673, bls. 137–138; Landsbókasafn-Háskólabókasafn. Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts 

Björnssonar sýslumanns á Skarði á Skarðsströnd. Um efni hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í 

sagnfræði við Háskóla Íslands 2011. 
469  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 41. Yfirlit um umboðsjarðir. 
470  Alþingisbækur Íslands, VI, bls. 77. 
471  Sjá kafla 5.2 Staða eignarmála og eftirlits 1636–1637 og 5.3 Söfnun og skráning eignarheimilda 

1639–1645. 
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aðrir sátu eins og áður er getið og í kansellíinu talaði hann ekki vel um Íslendinga.472 Að þiggja 

slíkar gjafir hafði verið ólöglegt í öllum lénum Danakonungs allt frá því instruxinn til lénsherra 

var gefinn út árið 1557. Vegna þessa fékk Pros Mund lokað bréf (missive) frá kóngi 8. janúar 

1635 þar sem lénsmönnum og fógetum er harðlega bannað að þiggja slíkar mútur, eða kaupa 

jarðir.473 Jón lærði Guðmundsson (f. 1574 d. 1658) kallar Oluff fógeta Ólaf illræða á 

Kvalastöðum og kemur það til af afskiptum Oluffs af galdramálum.474 

 

4.5.10. Jens Søffrensen 1645–1648 (Jens Söffrensen) 

 

Jens Søffrensen var skipaður konunglegur fógeti 13. janúar 1645, og tók við starfinu 24. júní 

sama ár og hélt landið sem reikningslén til 1648. Konungur sendi borgarann Jens Søffrensen 

sem fógeta hingað til að innheimta vissar og óvissar tekjur krúnunnar, halda yfir þær reikning 

og gera grein fyrir þeim árlega án alls frádráttar. Hann átti að sjá til þess að lögum og rétti væri 

framfylgt, og að biskupar, lögmenn og aðrir, gegndu störfum sínum eins og þeim bar skylda til. 

Undirmönnum sínum á Íslandi sagði konungur að greiða gjöld sín á réttum tíma til Jens 

Søffrensen. Ef þeir gerðu það ekki, eða hindruðu á einhvern hátt störf hans, yrði þeim refsað.  

Í árslaun fékk Jens Søffrensen 100 ríkisdali ,,deputat“ og auk þess 150 ríkisdali í ,,kost“ 

peninga fyrir sig og einn þjón sinn árlega.475 Jafnframt óskar konungur eftir því að lögmennirnir 

Árni Oddsson og Magnús Björnsson (f. 1595 d. 1662) auk Þórðar Hinrikssonar og Torfa 

Erlendssonar, verði viðstaddir þegar fógeti Pros Mund sáluga afhendi innistæðu og hús á 

Bessastöðum og í Viðey.476  

Jens Søffrensen spurðist fyrir hjá konungi um ýmislegt varðandi hið nýja starf enda bar 

hann nú einn ábyrgðina en hann var fógeti Pros Mund 1634–1640. Af svörum konungs er hægt 

að fræðast eilítið um reikningshaldið. Innistæðuna (inventarium) átti hann að selja eins dýrt og 

hægt væri og láta kvittanirnar fylgja með reikningnum. Þær sex lestir rúgmjöls sem Jens 

Søffrensen þarfnaðist vegna útgerðar báta og fátækra bænda átti hann að kaupa af Íslenska 

kompaníinu, en hvað er átt við með fátækum bændum er óljóst. Salt til að salta með fisk átti 

hann að fá hjá birgðahúsi konungs í Kaupmannahöfn, og færa til tekna í reikningi og einnig í 

 
472  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 364–366.  
473  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 389–392. 
474  Einar G. Pétursson, Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða: Þættir úr fræðasögu 17. aldar (Rey-

kjavík 1998), bls. 77–89, 320. 
475  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 440–442. 
476  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 442–443. 
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útgjaldalið. Ef Jens Søffrensen fyndi kirkjuklukkukopar á landinu átti hann að koma honum til 

Kaupmannahafnar með fyrstu ferð og fá hæfilega kvittun fyrir. Kristfjárjarðirnar átti hann að 

athuga með það í huga hvort ekki væri rétt að koma þeim undir Viðeyjarspítala til uppihalds 

fátækra þar. Að síðustu er í svari konungs tekið fram að hann ætti að láta gera við fiskibátana 

eftir því sem þörf var. Efnið sem í það færi átti hann að skrifa upp og láta fylgja reikningnum.477  

Er athyglisvert að sennilega hefur eitt fyrsta verk Jens Søffrensen árið 1645 verið að 

segja upp störfum fjórum vinnumönnum á búunum að Bessastöðum og í Viðey, smalanum og 

hestastráknum auk tveggja vinnukvenna. Af reikningnum sést að laun eru greidd til þeirra árið 

1645 en í athugasemd segir að þessi útgjöld verði ekki næsta ár. Reikningar Jens eru greinargóð 

heimild um rekstur lénsins og má í þeim m.a. fræðast um ýmislegt varðandi rekstur búanna á 

Bessastöðum, Viðey og Arnarstapa eins og áður hefur komið fram.478 Einnig er endanleg 

kvittun hans fyrir reikningshaldinu, sem gefin var út árið 1651 og sem áður er getið, heimild 

um vinnubrögð í rentukammeri og varpar ljósi á hvernig reikningshaldinu var háttað.479  

Varðveitt eru skjöl vegna yfirlits rentumeistara yfir tekjur og gjöld ríkisins á árunum 

1645–1646. Jens Engberg segir þessi skjöl hafa orðið til við gerð yfirlits, sem hófst árið 1645 

og lauk í desember árið 1646, en niðurstaðan varðandi Ísland er þrátt fyrir það ekki undirrituð 

fyrr en árið 1648.480 Enn var gerð tilraun til að semja slíkt yfirlit árið 1647 en í þeim gögnum 

sem eru varðveitt er Íslands ekki getið.481  

Byrjað var á því að reikna samtölu jarðabókarinnar sem Pros Mund afhenti í 

rentukammer árið 1640 og borin saman samtalan í peningum samkvæmt íslenska taxtanum og 

taxta kaupmanna. Niðurstaðan úr þeim samanburði er að upphæðin er hærri þegar 

kaupmannataxtinn er notaður. Ýmsar athugasemdir eru skrifaðar á spássíu og er þá reikningur 

Jens Søffrensen 1645–1646 notaður til samanburðar. Dæmi um slíkar athugasemdir er að 

konungur fær minna en jarðabókin sýnir því jarðir eða tekjur af landskuld og leigum 

(indkomsten) er greidd á landsvísu, þ.e. eitt hundrað frítt fyrir 2 ríkisdali. Hér að auki þarf að 

„acta“ að íbúarnir greiða tíund einu sinni á ári og um hvað slík tíund og skattur getur gefið er 

„ingen rigtighed om I Ko. Ma. Rendtecammer“. Með fylgir „Nota“ með nákvæmum 

 
477  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 444–445. 
478  ÞÍ. Rtk. F/5 Lénsreikningar. Lénsreikningur 1645–1646 útdráttur, udgifft. 
479  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 30–35. 
480  DRA. D. Kancellí B. 215 B.II. Diverse Efterretninger, overslag og beregninger samt 

Regnskabsbilag. 6. Island; Jens Engberg, Dansk Finanshistorie, bls. 127.  
481  DRA. D. Kancellí B. 186. Olufs Daas Optegnelsesbog 1635–1650; Jens Engberg, Dansk 

Finanshistorie, bls. 128–129. 
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útskýringum á greiðslu tíundar. Lénsmaður og sýslumenn fái þessar tekjur og þær séu hluti 

afgjalds þeirra. Þeirri athugasemd lýkur með orðunum: „stillis til betenchende!“ (þetta þarf að 

athugast betur).  

Einhverjar þessara upplýsinga hafði lénsmaður þó sent konungi nokkrum árum áður, 

sennilega vegna samskonar yfirlits árið 1630 og síðar e.t.v. um 1640.482 Þeir eru líka hissa á 

óvissum tekjum lénsmanns af konungsbúinu. Hann njóti hlunninda af fiskibátunum, 

laxveiðunum, fái smjör af fé búsins og 6 líspund af ull auk festugjalds (stedsmaal) af sýslunum, 

umboðsjörðum og öðru. Slíkt hefur ekki verið opinbert fyrr en nú („obenbart førr en nu“).  

Auk þess að reikna samtölu jarðabókarinnar 1640 er útdráttur gerður úr henni og 

dýrleika jarðanna getið. Þar er gerð sú athugasemd að um tekjur af Snæfellsnessýslu sé ekkert 

hægt að segja, því í rentukammeri sé ekkert kunnugt um tekjur þaðan og á það reyndar við um 

aðrar sýslur líka. En með því að bera Snæfellsnessýslu saman við Gullbringusýslu er hægt að 

fá hugmynd um tekjurnar. Því Snæfellsnessýsla er „lige saadan herlighed med fisckerj som udi 

Guldbringesyssel.“ Íslendinga hafa menn þekkt. Ef fá eigi sýslumenn til að gera reikningsskap 

yfir alla í sýslunni sem greiða tíund, gjaftoll, ljóstoll, skatt og annað þessháttar eins og gert 

hefur verið í Gullbringusýslu þurfi hörku til. Eigi það að fást í gegn þá verði að setja þá kröfu 

fram með mikilli ákveðni og alvöru og hóta refsingu ef þeir ekki hlýða. Annars muni þessir 

höfðingjar ekki fúsir að gera það.483 Sá sem þetta skrifaði gæti hafa lesið lýsingu Oluffs 

Pedersøn fógeta á íslenskum embættismönnum. 

Margsinnis eru útskýringar á hvernig jarðabókarsumman reiknast yfir í peninga og 

listaður upp munur eftir taxtanum á landinu og eftir taxta kaupmanna. Einnig hafa tekjur 

Gullbringusýslu verið bornar saman við fimm jarðabækur merktar A, B, C, D og E. Þessar 

jarðabækur lágu í rentukammeri enda hluti af uppgjöri fyrri lénsmanna eins og fyrr er getið. Í 

Minnislista eða „Memorial“ er ítarlega farið í ýmsar athugasemdir og dæmi tekin til útskýringar. 

Þannig er sagt að þegar hægt sé að taka fisk fyrir frítt (þ.e. fyrir lifandi skepnur) þá takist tvö 

hundruð fiskar fyrir eitt hundrað frítt. Um Dyrhólma undir Þykkvabæjarklaustri er sagt að hann 

sé afar góð fiskihöfn sem var makaskipt frá krúnunni fyrir fjórar smáar jarðir sem finnast í 

jarðabókinni 1645 til 1646. Um allar jarðir segir að þær eigi að festa til lífstíðar þegar þær verða 

lausar, en á því varð misbrestur í tíð Holgers Rosenkrantz sem festi jarðir aðeins þann tíma sem 

hann var lénsmaður. Leigukúgildi á jörðum krúnunnar eru metin á 20 álnir á landsvísu. 

 
482  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4 Supplem II, 38. Yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmanns (ca. 1630), 

Supplem II, 39. Yfirlit um vissar tekjur lénsmanns á Íslandi (ótímasett). 
483  DRA D. Kancellí. B. 215. B. II. Diverse Efterretninger, overslag og beregninger samt 

Regnskabsbilag. 6. Island. 1640–1648, „Memorial“. 
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Athugasemdir eru um tekjur klaustranna, konungur hafi ekki nægilegar tekjur af þeim, litlar 

upplýsingar liggi fyrir um sýslurnar en þær eigi að liggja fyrir samkvæmt Resolution lit. B. 

Athugasemdir eru um hafnartoll Íslenska kompanísins og íslenska tíundin er útlistuð. Auk þessa 

studdust embættismennirnir við lista eða skrá þar sem íslenski taxtinn er nákvæmlega útlistaður 

eftir lögum og á landsvísu.484  

Tilraunir voru gerðar til að finna út hvaða tekjur hægt væri að hafa af landinu (overslag). 

Svo virðist að ef miðað er við afgjaldslén hafi verið gert ráð fyrir að summa af öllu sem 

lénsmaður, sýslumenn, klausturhaldarar og umboðshaldarar hafi fengið sé 19.092 ½ ríkisdalur. 

Það sem kóngur fær af óvissum tekjum eru 200 ríkisdalir og af vissum 2840 ríkisdalir. Samtals 

3040 ríkisdalir. Lénsmaður og forpagtarar fá því 16052 ríkisdali alls. Hvernig þessi tala er 

fengin er óútskýrt í skjalinu. Víst er að í rentukammeri var engin vitneskja á þessum tíma um 

hvað hægt var að fá af sýslunum fyrir utan Gullbringusýslu og svo virðist af heimildum að 

engin vitneskja hafi verið um mögulegar tekjur af klaustrum og umboðum. Annað yfirlit 

(overslag) var gert 1646 þegar landið er reikningslén og er í því miðað við hvað lénsmaður í 

afgjaldsléni gat fengið. Þar er til útgjalda talið afgjaldið 3200 ríkisdalir, tekjurnar eru 8574 ¼ 

ríkisdalur og 1 ort og frá dregst hjá lénsmanni afgjaldið og laun og annað vegna búanna á 

Bessastöðum og Arnarstapa, niðurstaðan er þá 4365 ½ ríkisdalur og 16 skildingar. Þetta eru 

aðeins tölur en ekki útlistun á hvernig þær eru fengnar. 

 Enn ein tilraun er gerð til að skrifa yfirlitið og er það miðað við tekjur konungs af 

reikningsléni. Er það undirritað þann 16. ágúst 1648 af Thommis Thommissen sem 

endurskoðaði nokkra lénreikninga og hefur því verið skrifari í rentukammeri, (overslag paa itt 

aars visse indkomst aff Islannd anno 1646). Samkvæmt því eru vissar tekjur konungs reiknaðar 

til peninga (summa summarum offuer et aars forschreffne indkomst kand bedrage udi penge) 

9093 ríkisdalir. Frá því dróst síðan kostnaðurinn við rekstur konungsbúsins (udgift imod 

forschreffne indtegt) alls 2202 ríkisdalir. Og niðurstaðan var (lignet og lagdt, daa bliffuer til 

beste naar al forskreffne omkostning fratagis) alls 6884 ríkisdalir og 16 skildingar.485 Til 

samanburðar má nefna að eitt af herskipum konungs sem lokið var smíði á árið 1639 kostaði 

8.000 ríkisdali. Hvenær smíðin hófst er ekki vitað. Fjöldi fallbyssna og áhafnar er óþekktur. 

Annað skip, Frederik, sem virt var til peninga árið 1653 og er það stærsta sem metið var það ár, 

kostaði 70.000 ríkisdali. Þetta skip, sennilega eitt af flaggskipum konungs, var afhent konungi 

 
484  Sjá viðauka 4 yfirlit yfir verðeiningar. 
485  DRA. D. Kancellí. B. 215 B. II. Diverse Efterretninger, ovarslag og beretninger samt Regnskabs-

bilag. 6. Island. 
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árið 1649. Fallbyssurnar voru 94 og áhöfnin alls 434 manns. Hversu mörg ár tók að smíða þetta 

skip kemur ekki fram.486  

Jens lét skrifa fyrir sig Kristnirétt ,,liet sier epter þeim riettasta vppskrifa“ og má ætla að 

handrit í Landsbókasafni Norðmanna sé skrifað eftir þessu skjali Jens.487 Einnig hefur hann átt 

elstu gerð af Gamla sáttmála og hefur eignast það skjal 1652. Á spássíu handrits yfir réttarbætur 

og tilskipanir skrifuðu ca. 1760 segir: ,,Þetta h[efe] ec skrifa[d] effter co[dice] Stocksör[ensi] 

sem ritad [hefur] Arne Gis[lason] 1616 og a[tt] hefur Jen[s]Soffrenss[on]1652.“488 

Jens varð eftir dvölina á Íslandi borgarstjóri í Kristjánshöfn. Kona hans hét Else 

Hansdottir.489 Á árunum 1647 og 1648 kaupir Jens af kaupmanninum og borgaranum í 

Kaupmannahöfn, Else Hansdottir, ýmsar vörur til Bessastaða. Árið 1647 kaupir hann af henni 

tvö vaxljós í kirkjuna og árið eftir selur hún Jens, auk tveggja vaxljósa, 56 tómar tunnur, 

öltunnu, tvær litlar brennivínstunnur og hálfa tunnu af brauði.490 Hugsanlega hefur þessi Else 

verið eiginkona hans en það er ekki hægt að fullyrða. 

Í bréfi Eggerts Björnssonar sýslumanns til Jens Søffrensen 16. apríl 1646 sem fjallar um 

jarðavafstur sýslumanns segir hann jafnframt að hann hafi afhent kaupmanninum Johanni 

Worst fáeinar vættir fiska sem hann átti að afhenda konu Jens í Kaupmannahöfn ,,til lítils 

þakklætismerkis við yðar frómheit fyrir auðsýnda velvild.“491 Árið 1651 lést Matthías 

Søffrensen fógeti og bróðir Jens Søffrensen, þá 35 ára að aldri, en hann hafði einnig verið fógeti 

hjá Henrik Bjelke. Varðveittur var legsteinn hans í Bessastaðakirkju en er ekki sjáanlegur þar 

nú. Á steininum stóð: 

Her vunder liger begrafen erlig oc welfor nehme mattias søfrensen kong: may: foged 

paa island sem hensofved vdi herren paa bæsestad den 10 december anno 1651 vdi hans 

alder 35 aar gvd gifve hannem med ale tro christne en ærefuld opstandelse  

 
486  John T. Lauridsen, Marselis Konsortiet. En studie over forholdet mellem handelskapital og 

kongemagt i 1600 tallets Danmark, Århus: Jysk Selskab for Historie, 1987, bls. 47.  
487  Jónas Kristjánsson, Skrá um íslenzk handrit í Noregi, (Handritastofnun Íslands 1967), bls. 66. 
488  ÞÍ. Réttarbóta- og tilskipanasafn úr eigu séra Friðriks Eggerz, bls. 179 efst. Án skjalamarks; 

Íslenzkt Fornbréfasafn IX (Reykjavík 1909–1913), bls. 1. 
489  Jón Halldórsson, ,,Hirðstjóraannáll“, Safn til sögu Íslands II, bls. 745 
490  ÞÍ. Rtk. F/6. Fylgiskjöl með lénsreikningum fyrir reikningsárin 1646–1647, 1647–1648; Kris-

tjana Kristinsdóttir, ,,Um konur í íslenskum lénsreikningum“, Kvennaslóðir bls. 238. 
491  ÞÍ. Barð. CA/1 örk 1. Bréfabók Eggerts Björnssonar, bls 180; Landsbókasafn-Háskólabókasafn. 

Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts Björnssonar sýslumanns á Skarði á Skarðsströnd. Um efni 

hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 2011.  
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denne sten hafver erlig act og welfor nehme mand iens søfrensen borger vdi kiøbenhafn 

forige forwalter paa island hans salige broder til ære ladet bekoste.492 

Jens Søffrensen konunglegur fógeti var einn fárra borgara sem hér urðu æðstu fulltrúar konungs. 

Hann var borgari en ekki aðalsmaður líkt og var venja um lénsmenn í danska ríkinu og því hér 

á landi. Hvers vegna hann var skipaður yfir landið er ekki víst en það gæti tengst komu Oluff 

Pedersøn í kansellíið árið 1635 og einnig deilum Christian IV við aðalinn sem hér er ekki til 

frekari umfjöllunar. Víst er að lénsreikningar hans eru merkileg heimild um rekstur lénsins á 

árunum 1645–1648. 

 

4.5.11. Henrik Bjelke til Østeraat 1648–1683 (Henrik Bjelke) 

 

Veitingarbréf Henriks Bjelke var gefið út 31. desember 1648 og hélt hann landið frá Jónsmessu 

það ár til ársins 1683 þegar amtsskipaninni var loks komið á á Íslandi en amtsskipan hafði verið 

komið á í Danmörku árið 1661. Bréfið er samhljóða bréfi Pros Mund.493 Henrik Bjelke var 

lénsmaður á Íslandi í rúm 30 ár en dvaldi afar sjaldan á Íslandi og kom nær aldrei til landsins 

um alþingistímann eins og oftast átti við um fyrirrennara hans enda flotaforingi ríkisins og fékk 

ýmis önnur há embætti í konungsþjónustu. Hann þjónaði þremur konungum, fyrst Christian IV. 

Hann fékk lénsmannsembættið á Íslandi í upphafi valdatíðar Frederik III og lét Íslendinga sverja 

honum hollustueið 1649. Hann kom til landsins árið 1662 þegar Íslendingar sóru þessum sama 

Frederik III, sem nú var orðinn erfðakonungur, hyllingareið í Kópavogi, og hann var enn við 

völd á Íslandi þegar Íslendingar sóru Christian V (1670–1699) hyllingareið árið 1670.494 

Bjelke var af norskri aðalsætt (f. 15. janúar 1615 d. 1683) og átti marga stóra herragarða, 

Austråt og Hvarelingård í Noregi og Næsbyholm, Bavelse, Edelgave og Tersløegård á Sjálandi. 

Hann var sonur Jens Bjelke (f. 1580 d. 1659). Hann var skráður sem ungur maður í háskólann 

í Padova á Ítalíu en hernaður átti betur við hann en bóklegur lærdómur.495 Hann var fyrsti 

 
492  Kirkjur Íslands 12 Gunnar Bollason, ,,Bessastaðakirkja“. Friðaðar kirkjur í 

Kjalarnesprófastdæmi II. Ritstjórar Jón Torfason og Þosteinn Gunnarsson (Reykjavík 2008), bls. 84.  
493  Norske Rigs-Registranter IX (Chistiania 1887), bls. 256–258. 
494  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 9–11, 85–91, 158–160; Alþingisbækur 

Íslands VII, bls. 200–210; Lovsamling for Island I, bls. 263, 330. Sjá um hyllingareiðana 1649 og 1662 

í Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson, Ríkisréttindi Íslands. Skjöl og skrif, bls 92–159, og Skjöl um hylling 

Íslendinga 1649 við Friðrik konung þriðja með viðbæti um Kópavogssærin 1662, Sögurit XII (Rey-

kjavík 1914). Sjá einnig Stefán Karlsson, ,,Skrifandi bændur“, Gripla XIX (Reykjavík 2008), bls. 30–

49. 
495  Dansk Biografisk Lexikon II, (Kjøbenhavn 1888), bls. 327–330. 
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lénsmaðurinn sem eignaðist konungsjarðir á Íslandi árið 1675 sem voru greiðslur upp í skuldir 

konungs við hann.496  

Lénsreikningar frá hans tíð eru aðeins varðveittir til ársins 1661/62 enda var sú breyting 

gerð með bréfi 23. desember 1662, sem gekk í gildi 1663, að Ísland var gert að svokölluðu 

þjónustuléni (på tjeneste). Bjelke fékk þá 6000 ríkisdali á ári til tíu ára af tekjum landsins fyrir 

störf sín sem yfirmaður alls flota ríkisins. Bjelke mátti stunda fiskveiðar með eins mörgum 

bátum og hann vildi og fékk fría siglingu og útskipun á Bessastöðum og Arnarstapa. Var í 

bréfinu sérstaklega tekið fram að hann árétti við fógeta sinn og sýslumenn að þeir haldi lögin 

sem í gildi eru og komi þannig rétt fram við íbúana, auk þess sem sérstaklega er fjallað um 

verslunina. Bjelke fær leyfi til verslunar en verður að gæta þess að ganga ekki á hlut 

einokunarkaupmanna.497  

Jafnframt fær Bjelke heimild til að leigja (bortforpagte) lénið út til þriggja ára, þ.e. 

innheimtuna af tekjunum, til fógeta síns. Fógetann má hann velja sjálfur en „dog under voris 

egen Eed og Pligt“ enda nú einvaldur konungur við völd.498 Þessi skipan og heimild Bjelkes til 

að skipa fógeta fyrir sína hönd yfir landið er ítrekuð og framlengd til þriggja ára frá 24. júní 

1669, með bréfi konungs 20. desember 1668. Falli hann frá halda eiginkona hans og erfingjar 

landið í þennan tiltekna tíma. Þann 26. febrúar 1670 staðfestir nýr konungur þessa skipun og 

framlengir um leið um eitt ár.499 Enn er þessi skipun framlengd um þrjú ár, þ.e. frá 24. júní 1673 

til sama dags 1676 með bréfi konungs 20. mars 1672.500 Bjelke greiddi fógetum sínum engin 

laun heldur heimilaði þeim að stunda verslun við þá menn sem réru á bátum konungs í 

Gullbringusýslu. Fógetum hafði þó verið stranglega bannað að stunda verslun með 

einkaleyfisbréfi kaupmanna frá 31. júlí 1662.501  

Þrátt fyrir þessa breytingu á veitingu lénsins var stjórn landsins í reynd óbreytt. 

Undantekningin er þó staða fógeta lénsmanns. Þeir fengu frá þessum tíma meiri völd en fógetar 

lénsmanna höfðu haft hingað til enda höfðu þeir landið á leigu frá lénsmanni og voru ígildi 

hans. Frá tíð Bjelke er varðveitt eina veitingarbréf lénsmanns til fógeta og veitingarbréf fógeta 

til umboðsmanns síns.502 Má e.t.v. segja að vísir að fyrirkomulagi einveldis, þ.e. með skipan 

 
496  Lovsamling for Island I, bls. 356; J.Johnsen jarðatal (Kaupmannahöfn 1847), bls. 443–446. 
497  Lovsamling for Island I, bls. 285–286. 
498  Lovsamling for Island I, bls. 284. 
499  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 155–157. 
500  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 165. 
501  Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana, bls. 534–535. 
502  Sjá viðauka 3. Uppskriftir af veitingarbréfum lénsmanna. 
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landfógeta, stiftamtmanns og amtmanns sem tók við á Íslandi á árabilinu 1683–1688 þegar 

amtsskipaninni var komið á megi þannig merkja þegar í tíð Bjelke. Þannig má e.t.v líta svo á 

að skipan landfógeta árið 1683 sé staðfesting á starfi umboðsmanns fógeta lénsmanns. Skipun 

stiftamtmanns 1684 samsvari lénsmanni, og skipun amtmanns árið 1688 má að nokkru líkja við 

starf fógeta Henriks Bjelke. Munurinn er sá miðað við það sem koma skyldi að erindisbréfin 

eru gefin út af Bjelke og fógeta hans en ekki konungi. Fógetar Bjelke þurftu þó ekki aðeins að 

vera hollir lénsmanni heldur einnig konungi. Hér er einnig rétt að geta þess að dæmi eru um að 

í bréfum konungs til Bjelke síðustu árin hafi hann embættisheitið amtmaður. Með bréfi konungs 

17. október 1681 var ákveðið að samningurinn við Bjelke skyldi falla úr gildi árið 1682 og 

hugmyndir voru um að leigja sameiginlega út tekjur og gjöld af Íslandi og Færeyjum.503  

Af þessu varð ekki og amtsskipan var komið á árið 1683 eins og kunnugt er. Laun 

Bjelkes, 6000 ríkisdalir, voru í samræmi við niðurstöðu rentumeistara árið 1648, um þær tekjur 

sem hægt væri að hafa af landinu. Árið 1656 reiknuðu rentumeistararnir tekjur konungs af 

landinu 2706 ríkisdali504 en þá er auðvitað ótalið það sem lénsmaðurinn fékk. Þessir peningar 

runnu til sjóhersins.  

Árið 1650 kom opið bréf um frían flutning lénsmanns á ferðalögum um landið og einnig 

fógeta hans og þjóna þeirra. Þessi tilskipun var lesin aftur á alþingi árið 1682.505 Á sama ári er 

sýslumönnum skipað að mæta persónulega til alþingis, annars eigi þeir á hættu að missa 

embættið.506 Jafnframt fékk hann bréf um að laga og leggja vegi og brýr. Um vegina fjallar 

konungur aftur í bréfi árið 1651.507 Sama ár kom bréf um að konungur sendir sérstakan mann, 

Bagge Wandell (f. 1622 d. 1683) siglingastjörnufræðing, til landsins til að rannsaka allar 

hafnir.508 

Lénsmenn fylgdust með því að mál og vigt væru rétt haldin og lofaði Bjelke á alþingi 

1651 að útvega réttan pundara með stimpli Kaupmannahafnar. Næsta ár myndu sýslumennirnir 

geta keypt einn slíkan.509  

 
503  Lovsamling for Island I, bls. 383. 
504  DRA. D. Kancelli B 202g. Rigens indtægt og udgift 1656. 
505  Lovsamling for Island I, bls. 237–238; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 29–

30. 
506  Alþingisbækur Íslands VI, bls. 276. 
507  Lovsamling for Island I, bls. 237, bls. 242. 
508  Dansk Biografisk Lexikon, XVIII (Kjøbenhavn 1904), bls. 244; Lovsamling for Island I, bls. 

239. 
509  Alþingisbækur Íslands VI, bls. 287. 
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Á sama þingi var lesið bréf undirritað af Bjelke fyrir hönd konungs um hvort rétt væri 

að koma á þeirri reglu að húsbændur geti hýtt vinnufólk sitt án limlestingar ef það er ekki hlýðið. 

Svar lögmanna og lögréttumanna á þinginu var að þessa heimild hefðu þeir nú þegar. 510 

 Einnig fær lénsmaður bréf um uppihald fátækra presta og að rétt sé að ein konungsjörð 

í hverjum fjórðungi sé lögð til spítala þar sem fátækir og veikir geti dvalið. Um spítalann eru 

fleiri bréf næstu árin.511 

Þórður Henriksson alþingisskrifari hefur kvartað við kóng yfir því að sýslumenn, 

klausturhaldarar og umboðsmenn hafi verið tregir til að greiða honum það kaup sem honum bar 

fyrir vinnu sína. Vegna þessa skrifar konungur Henrik Bjelke bréf 10. maí árið 1651 og 

fyrirskipar að laun alþingisskrifarans skuli greidd til Bessastaða um leið og önnur gjöld og 

fulltrúi Bjelke á Bessastöðum eigi síðan að greiða alþingisskrifaranum launin.512 

Konungur skrifar Bjelke haustið 1651 og vill að hann geri tillögu um hvernig hægt sé 

að varast launverslun Englendinga. Bjelke svarar konungi og gerir tillögur um hvernig best sé 

að taka á vandanum. Aðaláherslu leggur hann á að verslunarfélagið flytji nægan varning til 

landsins og selji hann samkvæmt kaupsetningunni. Einnig vill hann skylda verslunarfélagið til 

að kaupa allan ósvikinn varning af Íslendingum og að séð verði til þess að útlenskir sjómenn 

séu ekki ráðnir á kaupskipin. Þeir stundi launverslun við Íslendinga. Að lokum vill hann að öll 

launverslun verði bönnuð og að sent verði árlega varnarskip til landsins til að hafa eftirlit með 

útlendum skipum.513 

Árið 1652 kom bréf konungs um hvaða jarðir skyldi leggja til spítala og að lénsmaður 

hefði eftirlit með rekstri spítalanna í samráði við lögmann og biskupa. Bréf um sama efni höfðu 

áður borist árin 1556 og 1593 án þess að þeim væri framfylgt.514  

Árið 1653, 2. febrúar, skrifar Eggert Björnsson sýslumaður Thomasi Nikulajsen fógeta 

á Bessastöðum og þakkar honum fyrir að hafa veitt sér Skógarstrandarumboð og biður hann 

Thomas um að senda sér afrit af skrá úr jarðabókinni á Bessastöðum ,,svo ég megi mig þar eftir 

rétta við landsetana og ekki þá þar framyfir þvinga á móti kónglegri befalningu.“515 

 
510  Alþingisbækur Íslands VI, bls. 297. 
511  Lovsamling for Island I, bls. 241–242, bls. 244–252. 
512  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 39. 
513  Jón J. Aðils, Einokunarverzlun Dana, bls. 587–588. 
514  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 50–51; Lovsamling for Island I, bls. 245–

246. 
515  ÞÍ. Barð. CA/1 örk 1. Bréfabók Eggerts Björnssonar, bls. 259–260; Landsbókasafn-

Háskólabókasafn Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts Björnssonar sýslumanns á Skarði á 

Skarðsströnd. Um efni hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 2011. 
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Árið 1654, 6. ágúst, skrifar Eggert Björnsson sýslumaður Bjelke og ræðir í bréfinu 

nokkur mál. Hann biður Bjelke um skriflegt samþykki upp á veitingu Skógarstrandarumboðs 

sem Thomasi Nikulajsen fógeti á Bessastöðum hafði veitt honum. Jafnframt fer hann þess á leit 

við Bjelke að einn af sonum hans megi halda Skógarstrandarumboð eftir sinn dag og segist hafa 

beðið Hans Nansen borgarstjóra í Kaupmannahöfn að ræða þetta við Bjelke. Að lokum fjallar 

hann um æðardún sem Bjelke hafði óskað eftir að hann keypti í Barðastrandarsýslu. Hann hafi 

reynt að kaupa en lítið fengið en segist þó hafa afhent Thomasi Nikulajsen fógeta þrjár tunnur 

æðardúns um sumarið á alþingi sem ætlaðar voru Bjelke ,,til eins lítils þakklætis teikns fyrir 

yðar velburðugheita velgjörninga á móti mér.“516 

Árið 1657 fær Bjelke bréf um að gera nýja jarðabók yfir landið og verður sérstaklega 

fjallað um hana hér á eftir.517 Í sama bréfi er sýslumönnum fyrirskipað að búa innan sinnar 

sýslu, þannig takist þeim betur að halda mönnum við lög og rétt.518 Á árunum 1658 til 1663 

skrifaði Eggert Björnsson sýslumaður nokkur bréf til Thomasar Nikulajsen fógeta á 

Bessastöðum. Umræðuefnin eru m.a. jarðir og jarðadeilur og deilur um flutning Eggerts til 

Bæjar á Rauðasandi til þess að sitja innan sýslu árið 1659. Jafnframt sendir Eggert Thomasi 

samúðarkveðju sína vegna fráfalls konu hans, Margrétar Clausdóttur Brun en hún andaðist á 

Bessastöðum 28. nóvember 1662. Eggert fjallar um sauðadauða á eyjunum við Skógarströnd 

og mikilvægi þess að landsetarnir fái nauðsynlega vöru á borð við timbur, járn og annað sem 

þá vanhagaði um hjá kaupmanninum. Í útdrætti er bréf frá 30. júlí 1661. Í bréfinu segist Eggert 

merkja óvild af hendi Johannesar Klein umboðsmanns í sinn garð ,,framar öðrum hér.“ Segist 

hann hafa sent afgjöld, samtals 123 og hálfan ríkisdal til Bessastaða en Klein hafi ekki viljað 

veita þeim móttöku þar en hafi hins vegar meðtekið þá á alþingi ,,en þó öngva kvittan viljað 

gefa.“ Hann segir hegðun Klein stafa af því að hann hafi ekki fengið æðardún frá Eggerti og 

óttast hann að Klein muni kæra sig fyrir verslun við Hollendinga og einnig það að búa ekki í 

þeirri sýslu sem hann hefur umboð fyrir. Umræðuefnið er þó gegnumgangandi um kaup 

Thomasar á æðardúni fyrir Bjelke og konung. Eggert spyr hversu dýrt hann eigi að kaupa hvern 

ótíndan dúnfjórðung. Sjálfur telur hann sanngjarnt að menn fái einn ríkisdal fyrir hvern fjórðung 

ef dúnninn er þurr og nokkurn veginn í lagi. Hann segist hafa ferðast til landsetanna á 

 
516  ÞÍ. Barð. CA/1 örk 1. Bréfabók Eggerts Björnssonar, bls. 204–206; Landsbókasafn-

Háskólabókasafn Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts Björnssonar sýslumanns á Skarði á 

Skarðsströnd. Um efni hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 2011. 
517  Sjá kafla 5.4. Söfnun og skráning heimilda 1657–1682. 
518  Lovsamling for Island I, bls. 252. 
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Skógarströnd og skilið eftir bréf hjá þeim um að þeir skyldu selja lénsherranum allan þann dún 

sem þeir kynnu að fá á leigujörðum sínum.519  

Árið 1662, 31. júlí, fengu svonefndir aðalútgerðarmenn (De fire Hovedparticipanter 1662–

1683) 20 ára einkarétt á verslun við Ísland. Er þar sérstaklega tekið fram að fógetum sé óheimilt 

að stunda nokkra verslun við landsmenn.520 Er það ítrekað í bréfi til Henriks Bjelke árið 1663 

að hann, fógetar hans og sýslumenn verði að virða einokun Íslenska kompanísins.521 Áður hefur 

komið fram að Bjelke megi versla en verði að hafa í huga að ganga ekki á hlut 

einokunarkaupmanna. Hvernig hann fór að því er óljóst. 

Svo virðist sem Henrik Bjelke hafi ávaxtað fé fyrir kirkjuna utanlands eins og segir í 

vísitasíu Steinholtskirkju í Gnúpverjahreppi en þar kemur fram að presturinn hafi í hyggju að 

láta lénsmanninn ávaxta fé frá kirkjunni.522 Sömu upplýsingar koma fram í vísitasíu Hvamms í 

Hvammssveit 2. september 1667.523 

Varðveittar eru tvær húsavirðingar af Bessastöðum frá árunum 1663 og 1666. Svo virðist 

sem Thomas Nikolajsen hafi látið reisa nýjar byggingar á konungsgarðinum Bessastöðum árið 

1663. Við húsavirðinguna eru m.a. talin suðurstofan, norðurstofan, portið með kvistum, kjallari, 

Holgers stofa, Pros Mund stofa, smiðjan, fálkahúsið, gamalt eldhús, hesthús, fjós og sjóbúð.524 

Árið 1666 óskar Henrik Bjelke eftir virðingu á húsakosti á Bessastöðum. Um þá húsavirðingu 

sá Jakob Benediktsson fógeti hans (1666–1668) sem þá var að taka við starfi. Litlar breytingar 

hafa orðið á húsakostinum þessi þrjú ár. Enn eru taldar stofur, port með kvistum, Pros Mund 

stofa, gamalt eldhús og útihúsin. Hér er þó einnig nefndur einn nýr steikarofn með múruðum 

skorsteini auk bakaraofns.525 Af þessum lýsingum er hægt að draga þá ályktun að 

 
519  ÞÍ. Barð. CA/1. Bréfabók Eggerts Björnssonar, bls. 247–248, 249–252, 283–285, 289; 

Landsbókasafn-Háskólabókasafn Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts Björnssonar sýslumanns á 

Skarði á Skarðsströnd. Um efni hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 

2011. 
520  Lovsamling for Island I, bls. 277–278; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 99–

105. 
521  Lovsamling for Island I, bls. 288; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 106. 
522  ÞÍ. Bps. A. II 7. Vísitasíubók Brynjólfs biskups Sveinssonar um Sunnlendingafjórðung nema 

Þverárþing sunnan Hvítár 1640–1670, bls. 190–191. 
523  ÞÍ. Bps. A. II 6. Vísitasíubók Brynjólfs biskups Sveinssonar um Vestfirðingafjórðung og 

Þverárþing 1639–1671, bls. 334–335. 
524  Guðmundur Ólafsson, Bessastaðarannsókn 1987. Aðdragandi og upphaf – uppgraftarsvæði 1–

11. Skýrslur Þjóðminjasafns Íslands 2010/1. Ritstjóri Steinunn Kristjánsdóttir (Reykjavík 2010), bls. 

190–191. 
525  Guðmundur Ólafsson, Bessastaðarannsókn 1987. bls. 192. 
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konungsgarðurinn hafi verið fjórar álmur með lokuðum húsagarði og hliði. Er það skipulag 40 

árum eldra en talið hafði verið.526 

Bjelke var síðasti lénsmaðurinn yfir Íslandi og þegar hann féll frá var amtsskipaninni komið 

á á Íslandi eins og þegar var orðið í Danmörku. Hann var aðalsmaður og yfirmaður flota 

Danakonungs og hafði tekjurnar af landinu í laun fyrir það starf. Landið var frítt lén. Hann 

dvaldi hér afar sjaldan og hafði hér fulltrúa sína, fógeta og umboðsmenn þeirra, við stjórn.  

 

4.6 Ágrip 

 

Á þeim rúmlega 140 árum sem hér um ræðir, frá 1541–1683, voru lénsmenn nær alltaf 

aðalsmenn, oftast danskir en einnig norskir og einn þýskur. Störf þeirra voru í megindráttum 

þau sömu allt tímabilið, þ.e. að kunngera fyrirskipanir konungs, sjá um að þeim væri framfylgt, 

innheimta tekjur af léninu, hafa eftirlit með réttarfarinu og að réttri kirkjuskipan væri fylgt. 

Megináherslan framan af var að koma á nýjum sið. Við tekur þróun stjórnsýslu konungs með 

nýjum lagasetningum og afskiptum af einstaka málefnum innanlands sem hæst bar hverju sinni. 

Að lokum er lénsskipulagið lagt niður hér á landi árið 1683 og amtskipan tekur við eins og 

þegar var orðið í öðrum lénum konung. 

  

 
526  Guðmundur Ólafsson, Bessastaðarannsókn 1987, bls. 18–19. 
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5. Söfnun heimilda – myndun skjalasafns á Bessastöðum 
1552–1682 

 

Hér verður leitast við að sýna hvernig konungur aflaði sér upplýsinga um eigur sínar á Íslandi. 

Mikil áhersla er lögð á að setja saman jarðabækur yfir jarðeignir konungs og kirkju. Bréf, 

fyrirmæli, jarðabækur og önnur gögn áttu að færast í skjalasafnið á Bessastöðum, samanber 

fyrirmælin frá árinu 1593. Mikið átak var gert í söfnun eignarheimilda strax eftir siðaskipti og 

síðan á árunum 1636–1645 og eru þó nokkrar jarða- og máldagabækur varðveittar frá þeim 

tíma. Að lokum var á tímabilinu gerð krafa um samningu nýrrar jarðabókar á árunum 1657–

1682.  

 

5.4. Söfnun heimilda 1552–1636  

 

Í erindisbréfi til Pouls Huitfeldt árið 1552 er honum fyrirlagt að láta útbúa jarðabók yfir allt 

veraldlegt og andlegt góss. Þessi fyrirskipun var ekki aðeins orðin tóm. Árið 1553 sendi 

konungur Oluff Kalibs (d. 1592) sem erindreka sinn til Norðurlands. Oluff Kalibs var 

höfuðsmaður á öðru þeirra skipa sem konungur hugðist senda til Íslands með timbur,527 og sem 

átti að fylgja Poul Huitfeldt til Íslands.528 Verkefni hans snérust flest öll um skráningu 

jarðeignaréttinda konungs. 

Hann átti að sjá til þess að Ólafur Hjaltason biskup á Hólum færi til alþingis og gerði 

Poul Huitfeldt grein fyrir hvaða jarðir Jóns Arasonar biskups heyrðu kirkjunni til og hverjar 

konungi. Hann átti að afla upplýsinga hjá Ólafi um meðferð konungsgóss fyrir norðan, skrá hjá 

sér það sem aflaga færi og gera Poul Huitfeldt grein fyrir því á alþingi. Væri þá hægt að gera 

ráðstafanir eftir þing vegna þess sem miður færi. Einnig átti Ólafur biskup að sjá til þess að gerð 

yrði jarðabók yfir allar kirkjujarðir í Hólastifti. Þorleifur Grímsson (f. um 1490 d. 1560) 

sýslumaður á Möðruvöllum í Eyjafirði sem hélt átján jörðum Ara Jónssonar (d. 1550), sonar 

biskups, og einnig þeir menn aðrir fyrir norðan, sem héldu einhverju af góssi þeirra feðga, áttu 

að fara til alþingis með bréf og önnur sönnunargögn fyrir þessum jörðum. 

Á alþingi átti Oluff Kalibs að fá frekari fyrirmæli hjá Poul Huitfeldt um verkefni sín á 

Norðurlandi. Þegar hann færi af landinu átti hann að hafa með sér alla rentu af jörðum Jóns 

 
527  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 516–519.  
528  Dansk biografisk leksikon IX (Kjøbenhavn 1895), bls. 79. 
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biskups Arasonar og sona hans sem Pétur Jensen hafði innheimt og Pétur Einarsson myndi sjá 

um að koma til skips.529 Mikið stóð til þetta vor og sumar hjá konungi við að koma skikki á 

jarðeignamál sín því auk Oluff Kalibs sendi konungur a.m.k. tvo menn, þá Jacop Hvides og Jon 

lögmann Simonsson frá Noregi til Íslands, til aðstoðar Poul Hvitdeldt á alþingi og við að fá 

yfirsýn yfir jarðeignir konungs.530 

Marteinn biskup Einarsson í Skálholti fékk einnig skilaboð frá konungi um að gera 

registur yfir allar kirkjujarðir í Skálholti og yfir þær jarðir sem horfnar væru úr eigu kirknanna 

eða biskupsdæmisins, svo að hægt væri að ná þeim til baka. Þessum upplýsingum átti hann að 

koma til Pouls Huitfeldt.531 

Á þessu alþingi árið 1553 lágu þegar fyrir nokkuð af þeim upplýsingum sem konungur 

ætlaðist til að aflað yrði. Eggert Hannesson lögmaður og fyrrum lénsmaður hafði í september 

árið áður hitt Ólaf Hjaltason biskup og gert með honum skýrslu og reikning yfir þær jarðeignir 

sem Jón biskup Arason hafði fargað frá Hólastól og þær jarðir sem hann hafði fengið stólnum 

í stað þeirra. Um svipað leyti útbjó Eggert einnig skrá yfir jarðeignir Björns Jónssonar (d. 1550) 

og Ara Jónssonar. Frumkvæði Eggerts má rekja til þess að árið 1552 var honum falin umsjón 

jarða sona og mága Jóns biskups Arasonar eins og áður er nefnt. Þessar skrár eru varðveittar í 

afskrift í svonefndri Bessastaðabók.532 Í sömu bók er skrá yfir jarðir Ögmundar biskups 

Pálssonar á Vestfjörðum og í Borgarfirði sem talin er gerð 1541 og einnig afskriftir 

Viðeyjarklaustursskjala. Þessi bók er talin skrifuð á síðari hluta 16. aldar (um 1570). Hefur hún 

örugglega tilheyrt skjalasafni Bessastaða. Innihald hennar gefur tilefni til slíkrar ályktunar, og 

eru fræðimenn sem um bókina hafa fjallað sammála um þá fullyrðingu.533  

Árið 1569, lagði konungur fyrir biskupa á Íslandi að fá Christoffer Valckendorf 

lénsmanni (1569–1570) í hendur skrá um stólseignir og kirkjujarðir.534 Konungur gaf síðan út 

opið bréf 22. september árið 1570 til allra sem hefðu einhver lén að senda inn til rentukammers 

 
529  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 324–327; Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 

516–519.  
530  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 519–520. 
531  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger I, bls. 328–329; Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 

521–522. 
532  Íslenzkt fornbréfasafn XII, bls. 459–465; AM 238 4to. Bessastaðabók. 
533  Ragnheiður Mósesdóttir, „Bessastaðabók og varðveisla Viðeyjarklaustursskjala“ Saga tímarit 

Sögufélags 34 (1996), bls. 219–254; Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit, bls. 43; Páll Eggert 

Ólason, Handritakröfur Íslendinga. Den islandske haandskriftsag (Reykjavík 1939), bls. 13. 
534  Íslenzkt fornbréfasafn XV, bls. 253. 
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nákvæma undirskrifaða jarðabók fyrir næsta Marteinsdag eða 11. nóvember535 með uppskrift á 

öllum kirknaeignum, hvaða nafni sem þær nefndust, í biskupsdæminu. Segir í bréfinu að 

samskonar bréf frá kóngi hafi Guðbrandur biskup Þorláksson á Hólum fengið. Prófastar áttu að 

aðstoða við skýrslugerðina.536  

Árið 1582 hefur konungur skrifað báðum biskupunum bréf og segir þeim að hafa 

jarðabækur og skrár yfir eignir kirkjunnar með sér til Kaupmannahafnar.537 Verið getur að þessi 

fyrirskipun sé tilefni jarðabókarhlutans sem nú liggur í biskupsskjalasafni með fyrirsögninni 

„Anno domini 1583 eru þetta Prestagardar í Skálholtsstifti“.538 Frá árinu 1589 er jarðabók 

Skálholtsdómkirkju varðveitt í leyndarskjalasafni konungs.539  

Elsta jarðabók yfir klaustureignir og konungsjarðir er frá árunum 1550–1579.540 Að 

hluta er bókin talin vera með hendi Eggerts Hannessonar. Þorvaldur Thoroddsen (f. 1855 d. 

1921) telur og hefur það eftir Árna Magnússyni að Johan Bocholt lénsmaður (í fyrra sinn 1570–

1587) hafi sett þessa bók saman. Í bréfi Árna Magnússonar til rentukammersins um árið 1703 

segir hann þessa bók miklu betri en þær sem hann hafi áður verið búinn að fá úr rentukammeri. 

Telur hann jafnvel þessa bók einnig vera úr rentukammeri. Segir hann ýmsar athugasemdir á 

spássíum bókarinnar sýna það og hann muni skila henni aftur þangað. Þrátt fyrir þessi orð Árna 

er ekki að sjá af athugasemdunum að þær hafi frekar verið gerðar í rentukammeri en á Íslandi. 

Verður að ætla að einhver lénsmannanna hafi haft þessa bók með sér í rentukammer vegna 

endurskoðunar lénsreikninga og þannig hafi hún hafnað þar.541 

Jarðabók frá árunum 1583–1616 yfir konungsjarðir er lágu til Bessastaða auk skrár yfir 

sýslurnar, klaustrin og hafnirnar m.m.542 tengist einnig Bocholt. Þessa jarðabók kallar Páll 

 
535  DRA. D. Kancellí. B. 46 D. Diverse 1481–1571, 111 1570. D. 76.a. Fortegnelse på pannt og 

forleninger udi Norge og Islandt. 
536  ÞÍ. Skjöl í steinklefa. XXIX. Handrit dr. Jóns Þorkelssonar I. Sjá einnig Lbs. 101 4to, 

Höfuðsmannsbréf og fleira, bls. 475–476. 

537  Norske Rigs-Registranter II, bls. 463. 
538  ÞÍ. Bps. A.II.2. Máldagar Vilckins og Gísla, bls. 113–140. 
539  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II.52. Jarðabók Skálholtsdómkirkju 1589. 
540  AM 902c 4to. Jarðabók yfir konungsjarðir á Íslandi. 
541  Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands III (Kaupmannahöfn 1919), bls. 77; Jón Þorkelsson, 

Skýrsla um skjöl og handrit, bls. 42; Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske Håndskriftsamling 

II (København 1894), bls. 253; Árni Magnússon, Embedsskrivelser og andre offenlige aktstykker 

(København-Kristiania 1916), bls. 69–70; Páll Eggert Ólason, Handritakröfur Íslendinga, bls. 18. 
542  AM 459 fol. Jarðabók 1583–1616. Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske 

Håndskriftsamling I, bls. 328; Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit, bls. 42; Páll Eggert Ólason, 

Handritakröfur Íslendinga, bls. 12. 
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Eggert Ólason brot úr jarðabók Bocholts 1583.543 Þegar Árni Magnússon reyndi að aldursgreina 

bókina notar hann m.a. jarðabók til viðmiðunar sem er kölluð Johan Bocholt jarðabók „den 

grönne“, og sögð er samin um svipað leyti eða kringum 1583.544 

Strax á þingi árið 1591 hefur Hendrik Krag (1591–1595) lesið bréf konungs til a.m.k. 

biskupsins í Skálholti um að skrifa upp máldaga og eignarheimildir allra kirkna í því 

biskupsdæmi. Sennilega hefur það sama átt við Hólabiskupsdæmi en þetta konungsbréf er ekki 

í alþingisbókinni. Upplýsingar um það fást þó í bréfi Odds Einarssonar Skálholtsbiskups til 

klerka árið 1592 þar sem þeim er uppálagt að skrifa vandlega upp máldaga og eignarheimildir 

allra kirkna með vísun til þessa konungsbréfs.545 Óvíst er hvað varð um frumrit þessa máldaga 

eða jarðabókar, en til er í afskrift frá 18. öld jarðabók Hóladómkirkju, Skálholtsdómkirkju, 

klaustrajarða og konungsjarða frá árinu 1592.546  

Í athugasemdum rentumeistara við reikning Brostrups Gjedde 1596/97, en það ár lét 

hann af lénsmannsstarfi, var nefnt að honum hefði verið fyrirlagt að leggja inn jarðabók yfir 

jarðir kirkjunnar (stiftens indkomst). Í svarinu kemur fram að það hafi hann gert bæði yfir 

landsins og „stiftens visse indkomst“, þó ekki reiknuð samtala (summerud). Er síðan tekið fram 

að hún fylgi reikningnum 1596/97 og samtala hafi verið reiknuð. Jarðabókin frá árinu 1597 sem 

liggur með lénsreikningum hefur ekki inni að halda „stiftens indkomst“. Aftur á móti er í 

jarðabók frá árinu 1597, sem nú liggur í svokallaðri Norsku gjöf 1974 í Þjóðskjalasafni, bæði 

getið konungsjarða og jarða Skálholts- og Hólastiftis (stiftens indkomst). Má því ætla að það sé 

sú bók sem hér er átt við og á því að liggja með lénsreikningum, en hefur borist úr rentukammeri 

til Noregs. Bókin er í raun þrjár bækur og virðast biskuparnir hafa skrifað upp hver sinn hluta. 

Bókin í heild hefur verið yfirfarin í rentukammerinu og samtölur yfir jarðirnar reiknaðar. Má 

ætla að a.m.k. ein þeirra sé afskrift eldri bókar, þ.e. frá árinu 1583, sem legið hafi í skjalasafni 

Skálholtsbiskups. Jarðabókarhlutinn um Skálholtsstifti með hendi Odds biskups Einarssonar 

1597 er sagður skrifaður, ,,eftir staðarins jarðabók og registri kirknanna svo sem Herra Oddi 

Einarssyni var afhent nær hann tók við", árið 1589.547 Þessi jarðabókarhluti virðist að miklu 

 
543  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 14. 
544  Alþingisbækur Íslands IV, bls. 559. 
545  Alþingisbækur Íslands II, bls. 288–289. 
546   AM Steph. 27. Jarðabók 1592; Kr. Kålund, Katalog over Den Arnamagnæanske 

Håndskriftsamling II, bls. 574.  
547  Lýsingin á bókinni er fengin frá Sveinbirni Rafnssyni prófessor, ÞÍ. Norska gjöfin 1974. Legg 

14. Jarðabók 1597. 
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leyti samhljóða hluta af jarðabók í biskupsskjalasafni sem hefur fyrirsögnina „Anno domini 

1583 eru þetta prestagarðar í Skálholtsstifti“.548 

Lénsmaður hefur krafið Odd biskup nánari upplýsinga um kirknareikninga árið 1599 og 

sendir biskup út bréf til prófasta og presta í Rangárþingi þar sem segir m.a.: 

... eg hefi nýlega feingið bréf höfuðsmannsins um kirknareikninga þessarar 

meiningar, að honum þykir ekki fullnægja slíkt registur, sem eg hefi árlega 

uppskrifað, og þeim afhent, og heimtir þar fyrir enn að nýju kláran reikningsskap 

til næsta Alþingis um allar kirkna eignir, hvort það er alkirkju, hálfkirkju eða 

bænhús. Kanske yfirvaldið meini, að vér munum svalla og brjála kirkjufénu frá 

og til, eins og forðum daga, og af þrjózku og óhlýðni ei vilja fram leggja fullan 

reikning, svo sem hann er til, hvað tildrægislaust er að dylja þess, sem menn vita 

þar um framast, og ekki hefi eg kunnað það betur að gera, eptir því, sem mér 

hefur verið til sagt, þar sem eg hefi visiterað...549 

Síðan er nákvæm lýsing á hvernig færa skuli reikninginn og er próföstum falið að sjá til þess 

að þetta framkvæmist víslega. Örugglega hafa þessir reikningar verið gerðir og sendir til 

upplýsingar til Bessastaða.550 Áður er getið athugasemda Odds við það ákvæði í 

kirkjuskipaninni að biskupum beri að skila árlega inn kirknareikningum til lénsmanns. Oddur 

biskup Einarsson hélt mikið skjalasafn biskupssstólsins sem brann 24. febrúar 1629. Í safninu 

voru árið 1615 m.a. Vilkinsmáldagi og fleiri máldagar, vísitasíubækur, jarðabók staðarins, 

jarðabréf staðarins geymd í járnslegnum kistli í kórnum og fáein konungsbréf sem hann fékk í 

hendur þegar hann tók við staðnum og voru þau geymd í kringlóttum máluðum öskjum. Einnig 

nefnir hann reikning úr tíð Gísla biskups Jónssonar yfir skjöl sem hann hefur meðtekið sem ber 

ekki alveg saman við hans eigin reikning því þar eru nokkrir hlutir sem farið höfðu til 

Bessastaða í tíð Gísla biskups.551 

Enn eitt bréf hefur Frederik Friis lénsmaður 1619 haft meðferðis til biskupanna um 

samningu jarðabókar. Er það dagsett 20. apríl 1619 og þar er biskupum boðið að afhenda 

 
548  ÞÍ. Bps. A.II. 2. Máldagar Vilckins og Gísla. 
549  Alþingisbækur Íslands III, bls. 171. 
550  Alþingisbækur Íslands III, bls. 171–173. 
551  ,,Bókasafn Skálholts-staðar 1604 og 1612.“ Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1886 (1887) bls. 

65–67. 
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lénsmanni árlega rétta jarðabók yfir allar tekjur dómkirknanna.552 Einnig fengu biskupar bréf 

um að halda árlega skrá yfir reka, hvað af honum er kostað til þarfa dómkirkjunnar og halda 

skrár yfir vissar og óvissar tekjur dómkirkjunnar og afhenda lénsmanni.553  

Víst er að biskuparnir hafa sett saman jarðabækur þó ekki séu þær varðveittar. Sjá má 

af minnisblaði Odds biskups yfir þau mál sem hann ætlaði að reifa við lénsmann á alþingi árið 

1620 að hann hefur þekkt þessi konungsbréf. Auk annarra mála ætlar hann að ræða við 

lénsmann, um skýrt registur uppá jarðabók Skálholtskirkju, um registur uppá allt kirknagóss 

hér í stiftinu og um tvær registursbækur sem „eg hefe ecke afftur fejnged sijdan eg sende þær 

thil herramanna a Bessastodum 1618“.554 Í minnisbók sína árið 1622 hefur Oddur skrifað á 

alþingi: „Umm Skalhollts inventarium og umm jardabookena uppa alltt kirknagodtz i Skalholltz 

Stigte og ad taka qvittun eda medkennyng umbodzmannsens þar uppa ad hun hafe afhendt 

veredt“.555  

Strax við siðaskiptin var mikil áhersla lögð á að safna eignarheimildum konungs bæði 

yfir veraldlegt og andlegt góss. Enda þótt að ekki séu margar jarðabækur varðveittar er víst að 

þær voru settar saman og lágu á Bessastöðum og rentukammeri konungi til upplýsingar. Dæmi 

um slíkar bækur eru Jarðabók yfir konungsjarðir á Íslandi, AM 902c 4to 1550–1579 og 

svokölluð Bessastaðabók AM 238 4to um 1570. 

 

5.5. Staða eignarmála og eftirlits 1636–1637 

 

Árið 1635, þann 17. apríl, skrifar Þorlákur Skúlason biskup á Hólum (f. 1597 d. 1656) 

prestunum í Eyjafjarðarsýslu og krefur þá reikningsskapar yfir allar kristfjárjarðir. Pros Mund 

lénsmaður hafði skrifað honum að boði konungs og krafist reikningsskapar bæði af góssi 

 
552  ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns III. nr. 3. 22. apríl 1619. Konungsbréf til biskupa í eftirriti þar sem 

þeim er boðið að afhenda höfuðsmanni árlega rétta jarðabók yfir allar tekjur dómkirknanna; Magnús 

Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 276. 
553  ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns III. nr. 3. 21. apríl 1619. Konungsbréf til biskupa í eftirriti þar sem 

þeim er boðið að halda árlega skrá yfir reka svo og hverju af honum er kostað til þarfa dómkirkjunnar. 

Einnig að halda skrár yfir vísar og óvísar tekjur dómkirkjunnar og afhenda höfuðsmanni; Magnús Ketils-

son, Kongelige Forordninger II, bls. 277.  
554  Alþingisbækur Íslands V, bls. 36.  
555  AM 243 4to. Memorialia Odds biskups Einarssonar. 
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dómkirkjunnar og kristfjárjarða. Geta átti landskuldar, kúgildafjölda á hverri jörðu, eyðijarða 

og skóga.556  

Þetta bréf var undanfari mikillar skjalasöfnunar og upplýsingaöflunar á vegum konungs 

sem hefst á alþingi árið 1636 en upphafið má rekja til gagnrýni Oluffs Pedersøn fógeta í 

kansellíi árið 1635 sem áður hefur verið nefnt. Konungur skipaði lénsmanni að svara gagnrýni 

Oluffs og gera grein fyrir málavöxtum. Áður en hann getur það þarf lénsmaður að afla 

upplýsinga í léninu og fer yfir gagnrýni Oluffs lið fyrir lið. Oluff Pedersøn byrjar gagnrýni sína 

á því árið 1635 að segja að mikil óvissa sé um hvaða lög gildi í landinu, menn dæmi hver á móti 

öðrum. Telur hann ástæðu þeirrar óeiningar vera þá að ekki sé samræmi milli prentaðra laga og 

skrifaðra þó þetta séu sömu lögin, auk konungsbréfa, lögmannsdóma og réttarbóta sem einnig 

stönguðust á. Lögbókin finnist ekki allsstaðar og hún sé ekki alltaf samhljóða því að stundum 

sé heilum og hálfum köflum sleppt. Menn dæmi dóma hver á móti öðrum en þrátt fyrir það sé 

það allt samkvæmt lögum. Vill hann að lögunum verði breytt eins og gert hafði verið í 

Noregi.557 Sambærileg gagnrýni kemur fram hjá Birni Jónssyni á Skarðsá (f. 1574 d. 1655) 

annálaritara og lögréttumanni í ritgerð um ómagaframfærslu frá árinu 1629.558 

Skýringin á þessari réttaróvissu er m.a. talin vera sú að við uppskriftir Jónsbókarhandrita 

var ýmislegt tekið með til uppfyllingar og fróðleiks sem ekki hafði lagastoð á Íslandi, en var 

síðar dæmt eftir, því að menn vissu ekki betur.559 Um sama leyti og Oluff ber fram gagnrýni 

sína eru menn farnir að huga að lagfæringum á Jónsbók og vísast þar til Björns Jónssonar á 

Skarðsá, Gísla Hákonarsonar lögmanns (1614–1631) og Þorsteins Magnússonar (f. 1570 d. 

1655) sýslumanns. Megináhersla var lögð á að koma sér saman um einn skilning á tvíræðum 

og torskildum Jónsbókargreinum, þó e.t.v. hafi einnig verið meiningin að endurskoða lögbókina 

frá grunni.560 Jafnframt segir Oluff að kirkjuskipanin norska, sem send var Íslendingum árið 

1622, ætti ekki við á Íslandi. Prestar hegði sér illa og margir grófir lestir viðgangist en biskupar 

 
556  Bréfabók Þorláks biskups Skúlasonar. Heimildaútgáfa Þjóðskjalasafns I (Reykjavík 1979), bls. 

80. 
557  ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verzlun og ýmsu öðru með 

greinargerð í 22 liðum.  
558  Gísli Baldur Róbertsson, ,,Áform um endurskoðun íslenskra laga“, Jónsbók. Lögbók Íslendinga, 

bls. 38. 
559 Einar Arnórsson, Réttarstaða Íslands, bls. 228–229; Páll Eggert Ólason, Menn og menntir II, 

bls. 11; Guðrún Ása Grímsdóttir, „Um afl lagaþekkingar og ættvísi á 17. og 18. öld“, Íslenska 

söguþingið. Ráðstefnurit II, bls. 134–135. 
560  Gísli Baldur Róbertsson, ,,Áform um endurskoðun íslenskra laga“, Jónsbók. Lögbók íslendinga, 

bls. 38–42. 
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sjái í gegnum fingur sér vegna slíkra brota. Ef hið veraldlega vald finni að því segja prestarnir 

að því komi þetta ekki við. 

Fyrstu spurningar Pros Mund á þingi 1636 eru hreinar og beinar: ,,Eftir hvaða lögbók er 

dæmt í landinu og eftir hvaða kirkjuskipan er dæmt í andlegum málum“? Svörin tvö eru Jónsbók 

og hin norska kirkjuskipan.561 Einhvern grun hlýtur lénsmaður að hafa haft um þessi svör en 

það er meira að marka svörin ef hann fær vitnisburð alþingis um þau. Það er alvarlegt mál að 

kvartað sé yfir vinnu manns við konung. Og Íslendingar bregðast vel við. Gísli Oddsson biskup 

afhendir lénsmanni eintak af kirkjuskipaninni árið 1637562 og árið 1641 hefur lénsmaður eignast 

eintak af Jónsbók sem skrifuð var af Þórði Henrikssyni á Innrahólmi á Akranesi árið 1641, auk 

leiðbeiningarrits um íslensk lög með útskýringum.563  

Í leiðbeiningunum er fjallað sérstaklega um hreppstjórn.564 Þetta leiðbeiningarrit, eða 

„lykill þeirrar íslensku lögbókar“ hefur nokkra sérstöðu enda elstu leiðbeiningar sem vitað er 

um fyrir hreppstjóra og er um hreppstjórnina vísað til skoðana Þórðar Guðmundssonar 

lögmanns (1570–1606) eins og áður hefur verið nefnt.565 Elsta hreppsbók sem varðveist hefur 

hefst árið 1643. Hún er úr Reykholtsdalshreppi í Borgarfirði. Már Jónsson hefur skrifað um 

bókina og segir að hún hafi verið færð, eftir því sem best verður séð, án skipunar frá æðri 

yfirvöldum. Færsla hreppsbóka er fyrst fyrirskipuð af stiftamtmanni árið 1785 og er sú 

fyrirskipun lesin upp á alþingi árið 1786. Önnur bók er varðveitt úr Hálsasveit í Borgarfirði frá 

árinu 1684.566 Afar líklegt er að tengsl séu á milli færslu þessarar bókar 1643 og leiðbeininga 

um hreppstjórn sem Pros Mund fékk í hendur 1641, en það bíður frekari rannsókna. 

Fleiri gerðir eða afrit Jónsbókar urðu til í tíð Pros Mund. Ein er skrifuð 1644 af Lauritz 

Nielsson fógeta Pros Mund á árunum 1641–1645. Á forsíðu bókarinnar stendur neðst: 

„Skreffven paa Bessesteed af Lavrits Nielsson, fowged paa Island: 1644“. Í bókinni eru auk 

 
561  ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verzlun og ýmsu öðru með 

greinargerð í 22 liðum.  
562  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 51. Spurningar um kristfjárjarðir. 
563  Det kongelige bibliotek, Gl. kgl. sml. 3671a 8vo Jónsbók m.m., 3671b 8vo Lykill Jónsbókar. 
564  Alþingisbækur Íslands I, bls. 197–201. 
565  Det kongelige bibliotek, Gl. kgl. saml. 3671b, 8vo, bls. 55; Det kongelige bibliotek, Gl. kgl. 

saml. 3671a, 8vo; Kr. Kålund, Katalog over De Oldnorsk-Islandske Håndskrifter i Det store Kongelige 

Bibliotek og Universitetsbiblioteket samt Den Arnamagnæanske Samlings Tilvækst 1894–1899 

(København 1900), bls. 82–83; Alþingisbækur Íslands I, bls. 197–201.  
566  Már Jónsson, ,,Elsta hreppsbók á Íslandi: Reykholtsdalur 1643–1785“ Borgfirðingabók (2007), 

bls. 63. 
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Jónsbókar, réttarbætur, alþingisdómar og Gamli sáttmáli, allt á dönsku.567 Önnur bók er einnig 

talin skrifuð af Lauritz Nielsson og er nafn hans á fyrstu síðu handritsins. Í þessu handriti sem 

er á dönsku eru, auk Jónsbókar, réttarbætur, alþingis- og lögmannsdómar, uppkast að nýjum 

kristnirétti þeirra Ólafs Hjaltasonar biskups og Árna Gíslasonar sýslumanns (f. um 1520 d. 

1587), hirðsiðir, búalög og ýmsir héraðs- og alþingisdómar, bréf útgefin af Poul Stigesen, listi 

yfir eiða og fleira.568  

Oluff Pedersøn heldur áfram gagnrýni sinni og heldur því fram að kirkjubyggingum og 

öðrum byggingum á konungsjörðum sé ekki haldið við og að hluti jarðanna sé í eyði sem komi 

sér illa fyrir konung. Hann segir að lénsmaður eða fógeti hans verði að hafa nákvæmt eftirlit 

með þessu en þegar fógetinn ferðist um landið og geri athugasemdir við prestana segi þeir bara 

að honum komi kirkjubyggingar ekkert við. Prestar taki alla tíund og tolla kirkjunnar til eigin 

nota en geri engan reikning vegna þessa og kaupi varla vín og brauð til kirkjunnar.  

Oluff Pedersøn vill láta afrita alla dóma og máldaga dómkirknanna, klaustranna og 

kirkjujarða og skrifa í bók sem best sé að geyma í Danmörku auk eintaks á Bessastöðum. 

Bréfunum skuli svo skilað aftur til klaustranna og kirkna. Þetta þurfi að gera hratt og með mikilli 

leynd því ef Íslendingar vita þetta fyrirfram muni þeir falsa (forryke) bréfin eða fela þau. 

Sannleikurinn er, segir hann, að skjöl um stærð jarða konungs og réttindi séu sennilega ekki til.  

Hann sakar lögmenn um að dæma áreiðardóma (ride på)569 á jörðum kóngs, eða á 

jörðum bænda þar sem konungur gæti átt eignir eða átt hlut að máli. Þetta geri þeir án heimildar 

fyrir vini sína og frændur. 

Oluff gagnrýndi einnig meðferð kristfjárjarða. Afgjaldið af þeim átti að vera til 

uppihalds fátækum en biskupar og prestar haldi þessar jarðir og noti afgjaldið til annars. Þessar 

jarðir vill hann láta skrá í jarðabókina og leggja þær til Viðeyjarspítala, þar nýtist þær fátækum 

best. Oluff segir að á klaustrunum og við kirkjurnar sé mikil og gömul innistæða, sennilega 

gömul húsgögn og slíkt, sem ekki sé notuð heldur grotni niður og eyðileggist. Hann vill selja 

þessa innistæðu fyrir peninga og gera reikning fyrir í rentukammeri. Auk þess liggi mikið af 

ónýtum kirkjuklukkum á klaustrunum og við kirkjur sem ekki sé hægt að nota. Sumar kirkjur 

eigi engar klukkur, en aðrar margar. Það væri kristilegt og gott verk að jafna þessu niður á 

 
567  Kgl.bibl, Gl. kgl. sml. 3276 4to Jónsbók m.m; Kr. Kålund, Katalog over De Oldnorsk-Islandske 

Håndskrifter, bls. 76. 
568  Kgl. bibl, Gl. kgl. sml. 1159 fol. Jónsbók m.m.; Kr. Kålund, Katalog over De Oldnorsk-

Islandske Håndskrifter, bls. 33; AM 1062 4to. Skrá yfir íslensk handrit í Konunglega bókasafninu í 

Kaupmannahöfn gerð af Jóni Þorkelssyni. 
569 Áreið, fara eftir landamerkjum jarða til að rifja upp eða staðfesta, ákveða, ganga á merki sbr. 

Jónsbók. 
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kirkjurnar svo allar ættu klukku. Ónýtum klukkum ætti að safna saman og láta kaupmennina 

koma þeim til Kaupmannahafnar gegn kvittun því fógetinn þarf að færa þetta í reikning sinn og 

upphæðin gæti orðið há. 

Oluff vill láta gera jarðabók og reikning yfir eigur biskupsstólanna og kirkjujarða, þar 

sem getið yrði leigukúgilda570 og landskuldar, auk skrár yfir innistæðu þessara jarða. Hann segir 

að dæmi sé um jarðir sem ekki eru skráðar í jarðabókina og ekkert sé um þær vitað. Af sumum 

þessara jarða hirði sýslumennirnir allt afgjaldið en konungur fái ekkert. Þetta sé ekki réttmætt 

því afgjaldið af sýslunum eigi ekki að greiðast með afgjaldi af umboðsjörðum. Jarðir og 

jarðapartar hafi fallið til konungs í hans tíð, en séu enn ekki skráð í jarðabókina. 

Einnig finnst Oluff ómögulegt að dýrleiki og landamerki jarða sé ekki skráður. Hann 

telur afar mikilvægt að skrá landamerki jarða svo umfang konungsjarða sé ljóst því annars eigni 

Íslendingar sér jarðirnar. Þegar landamerkjadeilur koma upp og fógeti lénsmanns kemst að því 

er það ævintýri líkast að eiga að leysa deiluna. Hvað á konungur og hvað á bóndinn? Engar 

eignaskrár liggi fyrir eða landamerkjabók. Íslendingum sé alls ekki hægt að treysta, þeir sverji 

hver á móti öðrum ef þeir eygja gróðamöguleika. Það sé stór nauðsyn að semja slíka bók auk 

jarðabókar þar sem dýrleika jarða er getið auk landskuldar og leigukúgilda. Konungur muni 

hagnast á því. Jarðabók þar sem dýrleika er getið var síðan gerð samkvæmt tilskipun konungs 

frá 1638 og verður hennar getið hér á eftir. 

Jafnframt segir Oluff að sýslumenn, klausturhaldarar og aðrir sem einhver lén hafa fái 

1/3 hluta af óvissum og vissum tekjum í greiðslu fyrir ómak sitt. Þessir menn hafa sín á milli 

gert samkomulag um að þegar sakeyrir og afgjald til konungs er greitt skuli hvert hundrað á 

landsvísu571 ekki reiknast hærra en þrír ríkisdalir. Þar af fær konungur tvo dali. En sjálfir, þegar 

þeir innheimta afgjald af bændunum og undirmönnum sínum, reikna þeir hundraðið á fjóra dali. 

Þrátt fyrir þetta fær konungur aðeins þessa tvo dali eins og fyrr er sagt en þeir hirða tvo eða 

helminginn, í stað þriðjungs, sem alls ekki er réttlætanlegt að mati Oluffs.572 

Á þingi árið 1636 krefur lénsmaður menn svara við nokkrum af þessum ákæruatriðum 

og hefur sennilega rætt hugmyndir og skoðanir Oluffs við menn á þingi eins og um lögbókina 

og möguleika á gerð landamerkjabókar. Hann vill fá svar biskupa við bréfi Frederiks Friis 

lénsmanns frá árinu 1619 um hvernig farið sé með kristfjárjarðir. Svarið vill hann fá fyrir næstu 

Mikjálsmessu (St. Mikaelsdag) 29. september. 

 
570 Ær og kýr sem leigðar voru með jörðum voru kallaðar leigukúgildi. Stundum aðeins kúgildi. 
571 Hér er átt við íslenskan hundraðsreikning, 120 álnir, 240 fiskar í hundraði. 
572  ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verzlun og ýmsu öðru með 

greinargerð í 22 liðum.  
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Hann spyr menn á þinginu hvernig farið sé með innistæðu allra klaustrajarða og 

konungsjarða samkvæmt bréfi sem Herluf Daa lénsmaður hafi komið með til landsins og hann 

skipar báðum biskupum, klausturhöldurum og öðrum að rannsaka og skrá allar gamlar og ónýtar 

klukkur sem finnist.  

Einnig eiga allir sýslumenn að rannsaka hversu margar jarðir hafa fallið undir konung í 

þeirra tíð og fyrirrennara þeirra, og gera skrá yfir þær. Jafnframt eiga þeir að gera grein fyrir 

hversu stóran hluta af hverju hundraði þeir fái af óvissum tekjum og hvernig það kemur fram í 

reikningshaldi þeirra gagnvart konungi. 

Að lokum skipar hann mönnum að borga alþingisskrifaranum það kaup sem honum ber 

samkvæmt alþingisdómi frá 1631. Kaupið var að árlega fékk alþingisskrifarinn einn dal af 

hverjum sýslumanni og lögmönnum, auk þess mátti hann þiggja laun af þeim sem óskuðu eftir 

afriti af dómi.573 Þar á móti skyldi alþingisskrifarinn, Páll Gíslason (f. 1600 d. 1678), afhenda 

hverjum og einum valdsmanni eins fljótt og hann gæti það sem honum bæri að hafa úr 

bókinni.574 

Ári síðar, í apríl 1637, hittir Pros Mund Gísla biskup Oddsson á Bessastöðum og leggur 

fyrir hann spurningar um kristfjárjarðir, innistæðu og brotnar klukkur. Spurningarnar og svörin 

eru skjalfest. Þar afhendir biskup lénsmanni eintak af norsku kirkjuskipaninni. Pros Mund spyr 

hvort hann viti eitthvað um jarðabók dómkirkjunnar sem gera átti samkvæmt bréfi Fredriks 

Friis 1619. Því svarar biskup að um vissar og óvissar tekjur dómkirkjunnar viti hann ekki annað 

en það sem hann hefur skjalfest í sínum pappírum.575  

Svörin við þessum spurningum, frá klausturhöldurum, biskupum báðum og tveimur 

sýslumönnum eru nú varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands. Flest svörin, oft í afskrift, eru dagsett 

1636 eða 1637. Má þar nefna að varðveitt er innistæðuskrá Kirkjubæjarklausturs auk skrár yfir 

leigur, landskuldir og kúgildi, jarðabók Möðruvallaklausturs ásamt kúgildafjölda og 

landskuldarupphæð, jarðabók Munkaþverárklausturs með landskuldarupphæð og 

leigukúgildum, jarðabók Reynistaðarklausturs ásamt leigukúgildum og landskuldum, einnig 

innistæða klaustursins og skrá um ónothæfan klukkukopar frá 1635, úttekt Skriðuklausturs og 

jarðabók, jarðabók Þykkvabæjarklausturs ásamt landskuldarupphæð og leigukúgildum auk 

skrár yfir klukkur og klukkubrot, jarðabók Þingeyraklausturs, skrá um kristfjárjarðir í 

Skálholtsstifti ásamt skýrslu um brotnar kirkjuklukkur, skrá um brotnar klukkur í Hólastifti og 

 
573  Alþingisbækur Íslands V, bls. 212. 
574  Alþingisbækur Íslands V, bls. 426–428. 
575  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 51, Spurningar um kristfjárjarðir. 
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skrá um kristfjárjarðir. Hér má einnig nefna jarðabók Arnarstapaumboðs 1637, undirritaða af 

Steindóri Finnssyni umboðsmanni (a.m.k. frá 1637–1647) og Bjarna Péturssyni umboðsmanni 

(a.m.k. frá 1637–1644) og sýslumanni í Dalasýslu, auk nokkurra skýrslna um 

landskuldarupphæð á nokkrum konungsjörðum. Sést á sumum svaranna að auk þess að bera 

þessa fyrirspurn upp á alþingi hefur Pros Mund fylgt henni eftir með bréfi til þeirra.576  

Meðal þessara skjala eru bréf til Pros Mund og Jens Søffrensen fógeta hans. Árni 

Oddson lögmaður og klausturhaldari í Reynistaðarklaustri skrifar Pros Mund 23. september 

1636. Það hafi snjóað eftir að júnker var farinn sem gerði lífið erfitt fátæku fólki. Hann hafi 

leigt til næsta árs hálft klaustrið með leigum og landskuldum, prestinum sem þar sitji, eins og 

hann hafi sagt honum. Júnkerinn fái sín afgjöld eins og vera ber. Hallgrímur Halldórsson í Vík 

óskaði júnkernum þúsund góðra daga en Hallgrímur vildi gjarnan fá að vita hvort mögulegt 

væri að hann fengi að festa fyrir lífstíð jörðina sem Ingjaldur Illugason hefði haft en yrði nú að 

sleppa. Árni óskar eftir svari við þessu svo hann gæti skrifað Hallgrími og látið hann vita, einnig 

um það hvað greiða eigi í festupeninga. Varðandi innistæðu klaustursins sendir hann júnkernum 

rétt afrit auk upplýsinga um ónothæfan klukkukopar eins og óskað var eftir á alþingi þá um 

sumarið. Að lokum ræðir hann mál konu, sem þeir höfðu rætt á alþingi, frá Vestmannaeyjum 

sem fjórum sinnum hefði fallið í hórdóm. Vill Árni að júnker gefi sýslumanninum þar ráð um 

hvernig með skuli fara.577  

Arngrímur Jónsson lærði skrifar Pros Mund einnig. Bréf hans er skrifað á Melstað í 

Miðfirði 1. apríl 1637 og fjallar aðallega um jörðina Eyri í Eyrarsveit sem Arngrímur hafði á 

leigu en hún var með átta leigukúgildi. Hann fjallar um hvað hann greiði af henni og hvernig 

hann kemur landskuldinni til skila til kaupmanna. Sjálfur sé hann nær 70 ára og hafi þjónað 

biskupi í 30 ár. Vegna jarðarinnar hafi hann vísan stað til að senda fólk sitt á til að afla 

viðurværis fyrir sitt erfiða heimili. Hann sjálfur vill eyða tíma sínum í lærdómsiðkanir og hafi 

tvær bækur verið gefnar út á prenti sem hann hafi tileinkað konungi. Önnur hafi verið prentuð 

í Kaupmannahöfn og hin í Hamborg.578  

 
576  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 43, Innistæða Kirkjubæjarklausturs, 44, Jarðabók Möðru-

vallarklausturs og fl., 45, Jarðabók Munkaþverárklausturs 1637, 46, Jarðabók Reynistaðarklausturs, 47, 

Úttekt og jarðabók Skriðuklausturs, 48, Jarðabók Þykkvabæjarklausturs 1637, 49, Jarðabók Þingeyrar-

klausturs 1636, 51, Spurningar um kristfjárjarðir, 53, Jarðabók Arnarstapaumboðs 1637, 54, Skýrslur 

um landskuldarhæð á nokkrum jarða konungs. 
577  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 46. Bréf frá Árna Oddssyni lögmanni og klausturhaldara 

til Pros Mund höfuðsmanns, dags. að Leirá 23. sept. 1636. 
578  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 54. Bréf sr. Arngríms Jónssonar lærða til Pros Mund um 

jörðina Eyri í Eyrarsveit dags. að Melstað í Miðfirði 1. apríl 1637.  
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Þorbergur Hrólfsson (f. 1573 d. 1656) sýslumaður skrifar Jens Søffrensen fógeta og 

sínum góða vini. Bréfið er dagsett að Seylu í Skagafirði 3. apríl 1637. Bréfið er á íslensku. Í 

fyrstu vísar hann til bréfsins sem Jens Søffrensen hafði skrifað eftir ósk junkersins og sem hann 

er að svara. Bréfið hafði Benedikt Pálsson komið með. Junkerinn vill upplýsingar um þær 

konungsjarðir sem hann heldur, hver séu leigukúgildi þeirra og landsskuld. Halldór segir að 

jarðirnar séu allar í Þingeyjarsýslu og hann sendi upplýsingar um jarðirnar og leigukúgildin, 

hvað þau séu mörg með hverri jörð. Uppá vanti þrjú og hálft kúgildi sem hann hafi aldrei fengið 

greitt. Hann getur ekki heldur greint nákvæmlega frá hvað hann greiði í landskuld því það sé 

mismunandi eftir árum. Viðmiðið er sex ær í hundraði, ein kýr í hundraði eða einn hestur í 

hundraði og einnig í öðru, fríðum og ófríðum aurum sem eru selskinn, húð og aðrir dauðir 

peningar. Þetta gelst í sumarmálum sem eru sex vikum fyrir fardaga. Hægt er að ímynda sér 

hvaða verðmæti felast í þeim í fardögum þegar þau eru komin í Skagafjörð. Vegna þessa vill 

hann frekar þessa þrjá dali en þessi hundruð í fardögum því sumt sé dautt af því og ónýtt. Engin 

af þessum jörðum liggi að sjó eða eigi nokkurn reka og aldrei hafi verið greitt með lýsi, aldrei 

fiski og aldrei vaðmáli. Þessu geti hann sagt honum frekar frá ef guð lofar að þeir hittist.  

Næst hefur Jens spurst fyrir um jörðina Brekku á Langanesi, hvernig hún sé komin undir 

kónginn. Halldór svarar að það viti hann ekki en hún hafi í langan tíma fylgt sýslunni er honum 

sagt og fáist af henni átta stikur vaðmáls sem eru afhentar til Bessastaða sem hann geti sannað 

með sínum kvittunum. En hann skuli kanna þetta nánar og láta vita þegar þeir hittist. Hann vísar 

til þeirra punkta sem junker fyrirskipaði sýslumönnum á alþingi. Hann muni gera sitt besta fyrir 

Jónsmessu á Bessastöðum í júní ef drottinn lofar. Síðasta efni bréfs hans til junkers og Jens 

segir hann vera hvort þeir myndu svo vel gera að flytja sýslugjaldið í sumar til Akureyrar eða 

Húsavíkur. Honum sé ómögulegt í þeim harðindum sem verið hafi að koma því til Bessastaða 

því allir hestar séu magrir og komnir að dauða sem Benedikt Pálsson geti sagt þeim frá. En vilji 

junker að ég stundi ævintýri og fari sjóleiðina geti hann það alls ekki eins og þeir viti. Hann 

óskar eftir að Benedikt Pálsson fái svar í vertíðarlok sem hann geti svo fengið með 

Hólamönnum. Hann minnist á að honum hafi verið sagt að hann hafi misst mann sinn í skipstapi 

með Ormi Jónssyni og væru lítil skil á þeim munum sem rekið hefðu af skipinu. Óskar hann 

eftir því að þeir hlutist til um að hann fái skil á því sem hans maður hafi átt svo því verði ekki 

stolið. Hann hafi beðið Sölva Oddson að meðtaka það sem hans maður hafi átt og afhenda það 
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Skúla á Breiðabólstað. Að lokum segist hann ekki hafa meir um að skrifa og felur Jens Guði á 

vald og sendir Junker sína kæru kveðju og sínar bestu lukkusamlegustu óskir.579  

Þessum skjölum öllum, sem söfnuðust til Bessastaða, hefur lénsmaður komið til 

konungs því þau lágu í Leyndarskjalasafni konungs í Kaupmannahöfn þar til þau bárust 

Þjóðskjalasafni þaðan árið 1928.580  

Í bréfabók Eggerts Björnssonar á Skarði er varðveitt ódagsett bréf frá árinu 1637 þar 

sem sýslumenn Barðastrandarsýslu þeir Eggert Björnsson og Magnús Jónsson (f. 1600 d. 1675) 

eru að svara bréfi frá Pros Mund um ýmis efni. Þeir segja um kristfjárjarðir að engar slíkar séu 

í sýslunni en tíundir af Gufudal séu lagðar til skólapilta. Vísa þeir hér m.a. til 

máldagabókarinnar í Skálholti. Um klukkurnar segja þeir að þeir hafi fengið bréfið seint og því 

ekki haft tíma til að athuga fjölda þeirra en muni ganga í málið sem fyrst. Konungsjarðir sem 

fallið hafi í eyði í þeirra tíð og fyrirrennara þeirra segjast þeir ekki kannast við. Engar slíkar séu 

í sýslunni. En konungsjarðir sem konungur eigi að fullu eða að hluta telja þeir upp: Steinanes, 

Feisdalur (Feitsdalur), Geitagil, Máberg (Móberg), Gröf, Klúka, Vaðall, Nes og Skálanes.581 

Loks er lénsmaður búinn að afla þeirra upplýsinga sem þarf til að svara gagnrýni Oluffs 

Petersøn. Bréfið er undirritað á Bessastöðum þann 8 júlí 1637. Af svörum lénsmanns er ljóst að 

hann tekur tillit til skoðana og skýringa Íslendinga og gerir sér grein fyrir að Ísland er vegna 

fátæktar og stærðar erfitt land. Því sé ekki alltaf hægt að fylgja bókstaflega öllum dönskum 

fyrirmælum. Sjálfur á hann hagsmuna að gæta gagnvart konungi enda lénsmaður hans og bar 

skyldur sem slíkur. 

Niðurstaðan var að dæmt hefði verið eftir Jónsbók allt frá 1280 auk konunglegra 

réttarbóta, recessa og mandata og í andlegum málum gildi kirkjuskipanin norska. Þessu til 

stuðnings vísar lénsmaður í báðum tilvikum til bréfa konungs þar um frá 29. nóvember 1622.582 

 
579  Þí. Supplem II. 54. Bréf frá Þorbergi Hrólfssyni sýslumanni til Jens Søffrensen á Bessastöðum 

dags. að Seylu í Skagafirði 3. apríl 1637. Með fylgir skrá um konungsjarðir í Reykjadal og Bárðardal 

með landskuldarhæð og kúgildafjölda.  
580  Sjá Afhendingarskrá dönsku sendingarinnar í Þjóðskjalasafni. Sjá einnig Danska sendingin. Rit-

stjórar Unnar Rafn Ingvarsson, Gunnar Örn Hannesson, Eiríkur G. Guðmundsson. (Þjóðskjalasafn 

Íslands 2018). 
581  ÞÍ. Barð. CA/1 örk 1. Bréfabók Eggerts Björnssonar á Skarði, bls. 74–75; Landsbókasafn-

háskólabókasafn. Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts Björnssonar sýslumanns á Skarði á 

Skarðsströnd. Um efni hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 

2011.  

582  ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verzlun og ýmsu öðru með 

greinargerð í 22 liðum.  
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Bréf konungs dagsett 24. apríl 1598 um samningu kirkjuskipanar á Íslandi barst til landsins en 

menn komust ekki að samkomulagi. Um slæma og ranga hegðun kirkjunnar manna og refsingu 

við slíku, eftir því sem við á, er til nóg af fyrirmælum bæði í norsku kirkjuskipaninni og í 

útgefnum bréfum konungs rétt eins og í öðrum löndum. Kirkjum og öðrum húsum á 

kirkjujörðum og konungs er haldið við eins og hægt er við að koma eftir tekjum kirkjunnar og 

aðstæðum í landinu. Ef slíkt sé ekki gert væru til refsingar og ráð við því á Íslandi rétt eins og í 

Danmörku. Vísar lénsmaður hér til bréfs konungs frá 29. nóvember 1622 þar sem segir að sá 

sem byggi jörð eigi að viðhalda byggingum á eigin kostnað. Margar kirknanna hafi svo litlar 

tekjur að engir peningar séu til fyrir brauði og víni. Prestarnir taki tíundina því þeir hafi engar 

aðrar tekjur til að lifa af. Landið sé fátækt og svo fyrirkomið að í mörgum héruðum eða sveitum 

þar sem áður fyrr voru tíu eða tuttugu bændur sem greiddu konungi skatt og tíund séu nú aðeins 

þrír búandi. Ströngum og hörðum vetrum er hér um að kenna. Hvort afrita eigi skjöl 

dómkirknanna, kirkna og klaustra leggur Pros Mund í dóm konungs. En slíkt geti ekki gerst 

með hraði því landið sé stórt og reyndar finnst honum þetta ónauðsynlegt. Auðvitað þekki menn 

sínar jarðeignir rétt eins og í Danmörku.  

Áreiðardóma hafi hann skoðað og telur að ekkert misjafnt hafi átt sér stað. Konungur 

hafi ekki tapað neinum jörðum eða jarðapörtum. Kristfjárjarðir finnist sem ekki séu skráðar í 

jarðabókina. Í Skálholtsstifti séu jarðirnar og jarðapartarnir alls tíu og hálf jörð. Af þessum 

jörðum fáist engin landskuld og aðeins einn fátækur ómagi fái framfæri sitt af hverri jörð og 

engir reikningar séu gerðir þar um. Lénsmaður leggur það í hendur konungs hvort hann vilji að 

þessar jarðir verði skrifaðar inn í jarðabókina og lagðar til Viðeyjarspítala til uppihalds fátækum 

þar, en það sé eini spítali landsins. Í Hólastifti eru jarðapartarnir fimm og fæst engin landskuld 

af fjórum þeirra, hana fái fátækir, enda séu þetta ekki heilar jarðir. Fimmta partinum sem er 60 

hundruð heldur Þingeyraklaustur. Ákvörðun um breytingu á þessu geti konungur einn tekið. 

Um sölu á innistæðu kom bréf konungs 24. febrúar 1609. Í hans tíð hafi engin innistæða verið 

seld á klaustrunum fyrir utan þá heimild sem hann sjálfur fékk árið 1635 um sölu á innistæðu 

Bessastaða. Það hafi hann þegar gert og fært inn í reikning sinn í rentukammeri og honum fylgi 

undirrituð virðingargerð. Í Skálholtsstifti finnast alls 52 rifnar eða ónothæfar klukkur, stórar og 

smáar, slæmar og góðar. Í Hólastifti voru 37 klukkur auk þriggja ónothæfra á Reynistað. Um 

jarðabók yfir jarðir biskupsstólanna kom bréf árið 1619 þar sem segir að biskupar eigi árlega 

að afhenda Frederik Friis jarðabók yfir vissar og óvissar tekjur þeirra en það hafi ekki verið 

gert. Konungur verður einn að taka ákvörðun í þessu máli. Sýslumenn taka í sakeyri þrjá 

ríkisdali fyrir hvert hundrað og gera reikningsskap til konungs samkvæmt því. Umboðsmenn 
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og klausturhaldarar greiða fast afgjald árlega samkvæmt jarðabókinni. Þeir taka hvert hundrað 

fyrir fjóra ríkisdali en gera engan reikning yfir það öðru vísi en að greiða afgjaldið.  

Allar jarðir á Íslandi eru mönnum kunnar og konungur fær árlega sitt gjald af þeim. Þetta 

segist lénsmaður hafa rannsakað sérstaklega. Hann segir að rétt sé að nokkrir jarðapartar í 

sýslunum séu ekki skráðir í jarðabókina en þetta séu jarðir sem allir viti um og hafi ekki verið 

haldið leyndum fyrir konungi. Hvað konungur vilji gera í þessu sé hans ákvörðun. Í reikningum 

sínum hafi hann gert grein fyrir öllum jörðum sem konungur hafi eignast í hans tíð. Árið 1629 

eignaðist konungur 15 hundruð í jörðinni Drápuhlíð í Helgafellssveit vegna þjófnaðarmáls. 

Árið 1630 bættust tíu hundruð við í Fremrabotni í Botnsdal (nú Stóribotn) og þrjú hundruð í 

Innrahólmi á Akranesi sem Ólafur Arason gaf konungi. Þetta má sjá í reikningunum í 

rentukammeri. Árið 1635 bættust við fjögur hundruð í jörðinni Ársstaðir583vegna óbótamáls og 

verði einnig gerð grein fyrir því í reikningnum. Og ekki líst Pros Mund vel á skráningu 

landamerkja. Það sé algerlega ónauðsynlegt og reyndar afar erfitt í framkvæmd á Íslandi. 

Árstíðirnar þegar hægt er að ferðast um séu fáar og landið sé stórt með mörgum stórum fjöllum, 

mýrum og illfærum ám. Sum ár sé ekkert hægt að ferðast og ferðalög lífshættuleg. Margir deyi 

í slíkum ferðum vegna ánna, mýranna, snjóa og þoku.584 

Pros Mund vísar í ofangreindum svörum oft til skjalasafns síns og er ekki ólíklegt að 

um þetta leyti hafi hann látið Hákon Ormsson alþingisskrifara (1641–1645, 1652–1654) afrita 

öll konungsbréf sem þá lágu á Bessastöðum og gera skrá yfir bréf frá árunum 1542–1619. 

Skráin er nú í skjalasafni stiftamtmanns ásamt konungsbréfum frá árunum 1542–1682 sem 

verið hafa á Bessastöðum og nefnd hafa verið.585  

Oluff Petersøn gagnrýnir hér margt sem betur mætti fara á Íslandi og vekur athygli 

konungs á því. Pros Mund svarar gagnrýninni og er í svörum sínum oft sammála Íslendingum. 

Þegar hann vísar til þess að málið sé algerlega í höndum konungs er hægt að draga þá ályktun 

að hann sé þar að óska eftir fyrirskipun frá konungi um að þetta beri að lagfæra. Víst er að áhugi 

konungs á Íslandi hefur vaknað að minnsta kosti um stundarsakir.  

 

 
583  Væntanlega Oddsstaðir í Lundarreykjadal. 
584  ÞÍ. KA. KA/1. 8. júlí 1637. Pros Mund gerir grein fyrir réttarfari, verzlun og ýmsu öðru með 

greinargerð í 22 liðum.  
585  ÞÍ. Skjalasafn stiftamtmanns III. nr. 2. Þrjú skinnbréf 1565–1643 og III. nr. 3. Konungsbréf til 

höfuðsmanns 1542–1682. 
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5.6. Söfnun og skráning eignarheimilda 1639–1645 

 

Á alþingi árið 1639 kynnti Pros Mund lénsmaður fyrirskipun (resolution) konungs frá árinu 

1638 um ýmislegt varðandi Ísland. Konungur hefur skoðað svör hans og vill frekari upplýsingar 

og gerir viðamikla kröfu um skjalagerð. Kausturhöldurum og öðrum sem höfðu eignir konungs 

á leigu er boðið að gera skrá yfir innistæðu krúnunnar á jörðum, klaustrum og annarsstaðar. 

Einnig áttu biskupar ásamt próföstum og prestum að gera skrá yfir alla innistæðu dómkirkna, 

kirkna og annarra þeirra staða, sem kirkjunnar menn héldu og innistæðu höfðu. Frumrit 

innistæðuskránna átti að varðveita á hverjum stað fyrir sig, en tvö afrit átti að gera, annað skyldi 

geyma á Bessastöðum en hitt senda til rentukammers. Þá bauð hann klausturhöldurum, 

umboðsmönnum og öllum þeim, er lén höfðu af kóngi, að gera jarðabók yfir allt landið. Í 

jarðabók þessari átti að koma fram dýrleiki586, leigukúgildi og landskuld og öll réttindi 

krúnunnar og þær breytingar, sem orðið höfðu á jörðum hennar. Landamerki jarða eru ekki 

nefnd. 

Biskupar skyldu gera rétta jarðabók yfir allar kirkjunnar jarðir, sem tilheyrðu 

biskupsstólum, kirkjum, skólum, spítölum eða öðrum kirkjunnar jörðum ásamt því að afhenda 

lénsmanni reikning árlega auk skrár yfir bústofn og tekjur dómkirknanna, skólanna og 

spítalanna, með skýringum um hvernig þær hefðu verið notaðar. 

Þá áttu klausturhaldarar, umboðsmenn og aðrir að afhenda lénsmanni öll jarðabréf sem 

fyndust á landinu og vörðuðu réttindi og eignir krúnunnar. Lénsmaðurinn átti að setja sitt eigið 

innsigli og innsigli lögmanna á þau, skrifa þau inn í eina bók á íslensku með læsilegum, góðum, 

dönskum bókstöfum og á góðan pappír. 

Afrit bréfanna skyldu vera tvö, annað fyrir skjalasafnið á Bessastöðum en hitt fyrir kansellíið. 

Varðveitt er ótímasett yfirlit (kort ekstrakt) yfir umboðsjarðir á Íslandi, afgjald af þeim og 

hverjir umboðsmennirnir voru. Einnig er klausturjarðanna getið og hverjir sátu þær. Skjalið er 

talið vera frá um 1640. Tilefni samningar þess gæti verið þessi fyrirskipun lénsmanns.587  

Á sama hátt áttu biskuparnir að afhenda öll bréf varðandi dómkirkjur, kirkjur og spítala, 

og þau að skrifast inn í eina bók. Alþingisskrifarinn átti að halda númeraða alþingisbók með 

innsigli landsins. Í hana átti að færa öll útgefin bréf konungs, alþingisdóma og annað, sem 

lénsmaðurinn vildi að fært yrði inn og varðaði hagsmuni konungs. Gegn greiðslu skyldi hann 

 
586 Verðgildi jarða. Dýrleikinn fór eftir því hve marga gripi jörð gat borið og auk þess eftir hlun-

nindum sem fylgdu jörð. 
587  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II, 41, Yfirlit yfir umboðsjarðir. 
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gera afrit úr bókinni fyrir sýslumenn, klausturhaldara, embættismenn og aðra, ef um væri 

beðið.588 Víst er, að ekki hlýddu allir strax þessum fyrirskipunum sem hér hafa verið nefndar.  

Á alþingi árin 1641 og 1642 kvartaði lénsmaður bæði við andlegu stéttina og við 

klausturhaldara og umboðsmenn yfir lélegum heimtum til Bessastaða á máldögum, bréfum og 

skjölum ásamt reikningum kirknanna, sem allt átti að færa inn í eina bók. Árið 1642 bauð hann 

lögmönnum að þeir ættu um veturinn, með aðstoð alþingisskrifarans, að athuga öll veraldleg 

jarðabréf og færa inn í sérstakar bækur. Á alþingi árið 1643 tók hann fram að frá veraldlegu 

stéttinni hefði hann fengið nokkuð af gögnum, en alls ekkert frá biskupum vegna kirkjunnar.589 

Þrátt fyrir þessar kvartanir yfir lélegum heimtum á skjölum hafa menn setið sveittir við, 

því að fjórar jarðabækur, auk tveggja síðari tíma afskrifta, yfir konungseignir sem lénsmaðurinn 

og fógeti hans hafa sett saman eru varðveittar frá 1638–1639. Ekki er víst hver þessara fjögurra 

bóka er frumritið en ætla má að þær hafi verið skrifaðar upp nokkuð samhliða og þá hver fyrir 

sig með ákveðinn aðila í huga, þ.e. fyrir lénið, rentukammer og kansellí. Sennilega er bók með 

ártalinu 1638 og sem nú liggur með þeim skjölum, sem söfnuðust vegna fyrirskipunarinnar 

1636, frumritið eða grunnbókin og hefur þá tilheyrt skjalasafni Bessastaða. Framan á henni er 

ártalið 1638 en hún er ekki undirrituð. Í bókinni er getið leigukúgilda, landskuldar og dýrleika 

jarðanna. Auk þess er getið nafna umboðsmanna og sýslumanna og hversu hátt afgjald þeir 

greiða. Listi er yfir kauphafnirnar. Fremst eru leiðbeiningar um hvernig skilja á dýrleika jarða 

og íslenskt verðgildi. Bókin er á dönsku.590  

Björn Lárusson (f. 1926 d. 2007) hagsögufræðingur telur bók frá 1639 vera afskrift 

hennar. Hún er undirrituð af Pros Mund591 og hann hefur sennilega afhent hana í rentukammer 

samkvæmt veitingarbréfinu vegna endurskoðunarinnar. Af bókinni má sjá, að hún hefur verið 

yfirfarin í rentukammeri, því að á henni stendur: „Er saaledes rett eftirlagt och beregnet 

bekiendir Thommis Thommisson“ og hún hefur verið notuð við endurskoðun á reikningum Jens 

 
588  Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 416–421; Alþingisbækur Íslands V, bls. 

561–567. Björn Lárusson segir, sbr. Islands jordebog under förindustriel tid (Lund 1982), bls. 9, að Pros 

Mund hafi á alþingi árið 1638 kallað eftir jarðabókum yfir allt kirkjulegt góss. Hér vísar hann til Jóns 

Espólín, Íslands Árbækur i Söguformi VI (Kaupmannahöfn 1827), bls. 109 og áfram. Aðrar heimildir 

hafa ekki fundist fyrir þessu.  
589  Alþingisbækur Íslands VI, bls. 42–43, 76–77, 100. Björn Lárusson segir ennfremur, í bókinni 

Islands jordebog bls. 9, að árið 1643 hafi Pros Mund krafist jarðabókar yfir allar jarðir í einkaeigu en 

án árangurs. Hér vísar hann til Jóns Espólín, Íslands Árbækur i Söguformi VI, bls. 109 og áfram. Aðrar 

heimildir hafa ekki fundist fyrir þessu.  
590  ÞÍ. Leyndarskjalasafn. 4. Supplem II. 37. Jarðabók 1638. 
591  ÞÍ. Rtk. F/4. Lénsreikningar 1631–1640. Jarðabók 1639; Björn Lárusson, Old Icelandic Land 

Registers (Lund 1967), bls. 9–10.  
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Søffrensen í rentukammerinu. Í reikningnum segir: „Disse leyer och landskyld ehr confererit 

med dend sidste indleffuerede jordbog som afgangne Pros Mundt hafer ladet leffuere anno 

1640“.592 Í bókinni er getið leigukúgilda, landskuldar og dýrleika jarðanna. Aðra bók telur hann 

jafnframt afskrift bókarinnar frá 1638. Er það jarðabók undirrituð af Johani Petersen Klein 4. 

ágúst 1683, með vitnisburði tveggja votta á Bessastöðum þann 29. júlí 1685. Bókin er nú í 

skjalasafni rentukammers.593 

Aðra bók frá árinu 1639, sem nú er varðveitt í Þjóðskjalasafni, staðfestir Johan Petersen 

Klein einnig sem „Richtig copie effter originalen“. Í þeirri bók er einnig skrá um jarðir Henriks 

Bjelke lénsmanns. Í lok bókarinnar segir: „Denne jordebog med 50 beshrefne blade, at vere 

dend samme, huoreffter ieg underschreffen indkomsten her i landet effter forlæningsbrefuene i 

Issland oppebaaret hafuer, saa at ieg ey af nogen meere Kongl: Mayst.“ 594 Framhaldið er því 

miður glatað. 

Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður telur jarðabók frá árinu 1639 sem nú er í safni Árna 

Magnússonar, með merkingunni AM 460, fol., vera frumrit frá 1639.595 Í henni eru engar 

athugasemdir og hún er óundirrituð. Getið er leigukúgilda, landskuldar og dýrleika. Eftir 

jarðabókinni kemur listi yfir sýslurnar, hverjir halda þær með nöfnum sýslumanna og hvað þeir 

greiða af hverri sýslu. Síðan kemur listi yfir umboðsjarðirnar og klaustrin, hverjir halda þær 

jarðir og hvað greitt er af þeim. Aftast er svo nákvæm útlistun á íslenska kauptaxtanum. Árni 

Magnússon telur að Jens Søffrensen hafi samið þessa bók og hún sé jafnvel með hans hendi.596  

Öruggt er að eintak jarðabókar var á kóngsgarðinum á Bessastöðum. Segir á alþingi árið 

1639 “hvar fyrir sérhver eptir jarðabókinni, sem liggur á k(ongl.) m(ajestets) garði, kunni að 

hafa sig eptir að rétta með hækkun af öllum forléningum“.597 

Lénsmennirnir þurftu samkvæmt veitingarbréfinu að skila árlega inn jarðabók til 

rentukammers. Reyndin var að þeir skiluðu henni inn við lénsmannsskipti og þá vegna 

uppgjörsins. Slíkar jarðabækur eru varðveittar frá árunum 1597, 1606, 1616, 1632/33, 1639. 

 
592   ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningur fyrir reikningsárið 1645–1646, bls. 3. 
593  ÞÍ. Rtk. E/1 örk 1 1639–1699. Jarðabók Johans Klein 1639. (Eftirrit sem Heidemann landfógeti 

fékk árið 1685). 
594  ÞÍ. Jarðabækur-sérsafn. A/1 örk 3. Jarðabók Jens Söffrensen 1639 og skrá um jarðir Henriks 

Bjelke lénsmanns frá 1675-1683. 
595  Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit, bls. 42; Páll Eggert Ólason, Handritakröfur 

Íslendinga, bls. 12. 
596  AM 460 fol. Jarðabók yfir konungsjarðir 1639; Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske 

håndskriftsamling I, bls. 328.  
597  Alþingisbækur Íslands V, bls. 566. 
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Ein er sennilega frá árinu 1645, auk einnar ótímasettrar. Í þessum bókum er tekinn fram fjöldi 

leigukúgilda og landskuld auk þess sem dýrleika jarðanna er getið í bókinni frá 1639. Bækurnar 

virðast byggja hver á annarri, þ.e. vera uppskriftir eftir sömu eða sambærilegri bók eins og fram 

hefur komið. Í jarðabókinni frá árinu 1616 kemur t.d. skýrt fram að hún er afskrift þeirrar 

jarðabókar sem lá í skjalasafni Bessastaða: „Att dette ehr en rett jordebog lige ord fra ord effter 

den jordebogh ieg med lened hafuer annamitt af S. Enevold Kruses fuldmægtig bekiender ieg 

Herluf Daa.“ 598 Slík bók er einnig að öllum líkindum jarðabók frá árunum 1633–1634 sem nú 

er varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands.599 

Fjórðu bókina frá árinu 1639,600 fyrir utan afskriftirnar tvær sem nefndar hafa verið, 

telur Páll Eggert Ólason gerða af Jens Søffrensen eins og bókina sem er í Árnasafni (AM 460, 

fol).601 Í skrá Landsbókasafns segir hann að í bókinni séu í fyrsta lagi allar konungsjarðir á 

Íslandi ásamt hafnartali og klaustrajarðaregistri á dönsku. Í öðru lagi skrá yfir prestajarðir og 

kirkjueignir í Skálholtsstifti frá 1639, og í þriðja lagi skrá yfir kristfjárjarðir í Skálholtsstifti.602 

Ef til vill hefur þessi bók verið ætluð rentukammeri eða kansellíi til upplýsingar. 

Björn Karel Þórólfsson (f. 1892 d. 1973) skjalavörður segir að ekki fyrr en á 17. öld hafi 

megnið af fornbréfum klaustra farið til Bessastaða.603 Varðveittar eru tvær afskriftabækur 

klaustraskjala báðar frá um 1640 og báðar skrifaðar af Hákoni Ormssyni sem var 

alþingisskrifari 1641–1645. Önnur er nú í Árnasafni AM 280, 4to, hin í skjalasafni amtmanns í 

Þjóðskjalasafni Íslands.604 Bækurnar eru svipaðar þó að ekki séu þær alveg samhljóða. Í AM 

280, 4to er einnig getið innistæðu Reynistaðar, Arnarstapa, Bessastaða, Viðeyjar, Munkaþverár, 

Þingeyra, Möðruvalla, Kirkjubæjar og Þykkvabæjar. Í þeirri bók stendur: 

Anno 1642 aa jolafostu voru þesser menn samankommner a kongsgaardenum a 

Bessastodum til ad yfferlesa þaug breff reikningskape klaustranna sem velbyrdig herra 

hoffudsmann Pros Munndt haffde befalad logmonnum badum ad yfferskoda a næsta 

 
598  ÞÍ. Rtk. F/2. Lénsreikningar. Jarðabók 1616. 
599  ÞÍ. Jarðabækur-sérsafn. A/1 örk 1. Jarðabók yfir konungseignir 1633–1634. 
600  Lbs. 492 to. Jarðabók 1639. 
601  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 30. 
602  Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins I, bls. 254–255. 
603  Björn K. Þórólfsson, „Íslenzk skjalasöfn“, Skírnir, bls. 117. 
604  AM 280 4to. Bessastaðakópíubók; ÞÍ. Skjalasafn amtmanns II. nr. III. Afrit af skjölum ýmissa 

klaustra ca. 1200–1643; Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit, bls. 43–44; Jón Þorkelsson, Skrá 

um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík I, 1 (Reykjavík 1903), bls. 81; Páll Eggert Ólason, 

Handritakröfur Íslendinga, bls. 15. 
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fyrerfarende Alþynge Aarne Oddsson logmadur Paall Giislason vegne Magnusar 

logmanns Þordur Henriksson i naalægd umbodsmannssins Lauridtz Niellssonar.605 

Sennilega á önnur þessara bóka heima í skjalasafni Bessastaða og hin í kansellíi eða 

rentukammeri, þó að e.t.v. séu hér komnar þær tvær samhljóða bækur yfir klaustraeignir sem 

árið 1662 lágu í skjalasafni Bessastaða.606 

Víst er að árið 1703 fékk Árni Magnússon 121 klaustrabréf lánað úr amtskistunni. Voru 

það skjöl frá Möðruvallaklaustri, Munkaþverárklaustri, Reynistaðarklaustri, Skriðuklaustri og 

Kirkjubæjarklaustri.607 Þegar hefur verið getið Viðeyjarklaustursskjala en þau eru varðveitt í 

afskrift í handritinu AM 238, 4to, Bessastaðabók. Um varðveislu skjala annarra klaustra og 

afhendingu þeirra til Bessastaða er minna vitað. 

Skjöl Þykkvabæjarklausturs og Kirkjubæjarklausturs eru nú nær öll talin glötuð. Vitað 

er að um árið 1641 eru skjöl Kirkjubæjarklausturs send til Bessastaða til afritunar. Þau komu 

ekki þaðan aftur og nú eru aðeins þrjú þeirra þekkt. Skjöl Þykkvabæjarklausturs eru aftur á móti 

talin hafa skemmst, blotnað og fúnað á árabilinu 1583–1590, í tíð Eiríks Jakobssonar 

klausturhaldara.608 Skjöl Viðeyjarklausturs eru varðveitt í afskrift, og einnig skjöl 

Helgafellsklausturs. Frumskjöl Helgafellsklausturs eru jafnvel talin hafa verið brennd á 

bókabrennum sem haldnar voru þar á árunum 1623 og 1624. Önnur klaustraskjöl eru varðveitt 

ýmist í frumriti og/eða afriti, þ.e. skjöl Þingeyraklausturs, Möðruvallaklausturs, 

Munkaþverárklausturs, Reynistaðarklausturs og Skriðuklausturs.609 

Á alþingi árið 1643 kvartar lénsmaður yfir að hann hafi engar upplýsingar fengið frá 

biskupum. Hólabiskup hefur þó verið byrjaður að afrita bækur en láðst að afhenda eintökin til 

Bessastaða. Frá Hólabiskupsdæmi eru nú varðveittar þrjár bækur sem skrifaðar voru upp á 

árunum 1639–1645. Sú fyrsta er afritabók gamalla bréfa Hólastóls 1331–1633, skrifuð 

samkvæmt bréflegri befalningu konungs 1641–1642.610 Önnur er afritabók gamalla bréfa 

Hóladómkirkju frá árinu 1639 og stendur á forsíðu hennar að hún sé kópíeruð og afskrifuð úr 

 
605  AM 280 4to. Bessastaðakópíubók, bls. 206.  
606  AM Steph. 70. Innistæðuskrá frá Bessastöðum, bls. 2.  
607  Jón Þorkelsson, Skýrsla um skjöl og handrit, bls. 45–46; Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalas-

afninu í Reykjavík II, Skjalasöfn klerkdóms (Reykjavík 1905–1906), bls. xxii–xxiii. 
608  Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur III, bls. xxxi–xxxii. 
609  Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl og bækur III, bls. xxvii–xxxiii; Jón Þorkelsson, Skýrsla frá 

Þjóðskjalasafninu í Reykjavík (Reykjavík 1917), bls. 68–78; Sveinbjörn Rafnsson, „Skjalabók 

Helgafellsklausturs“, Saga tímarit Sögufélags 17 (1979), bls. 165–186. 
610  ÞÍ. Bps. B.I. 13. Afritabækur gamalla bréfa Hólastóls 1331–1633. 
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þeim gömlu kálfskinns máldagabókum samkvæmt Kong Majestatis befalningu Anno 1639.611 

Á forsíðu þeirrar þriðju stendur:  

Maldaga bækur Hooladomkyrkiu coperadar og saman teknar epter þeim gomlu 

kalskins maldaga bokum sem liggia a Hoolum ord epter ord epter befalningu 

vorz Nadugasta Herra Konungs Criistians þess fiorda thil Danmerkur og Norregs 

er og epter thilsogn velberdugs mans Pros Mundz Kong Majestatis befalnings 

mans yfer Islands.  

Aptur ad nyu uppskrefadar og underskrifadar a Hoolum i Hialltadal: 1645. 

Máldaga Bok Audunar bps huorrar datum er 1318 Ar.612 

Brynjólfur biskup gaf sínar skýringar í bréfi til lénsmanns, skrifuðu í Skálholti 28. júní árið 

1641 og afhent lénsmanninum á alþingi.613 Í inngangi bréfsins kemur fram að hann hafi verið í 

útlöndum og komið seint og því misst af því þegar höfuðsmaður las bréfið á alþingi. Og svo sé 

hann ungur og reynslulaus. Um þær uppskriftir skjala sem hann er krafinn hefur hann ýmislegt 

að segja. Vegna jarðabókar yfir kirkjueignir og kristfjárjarðir er svar hans að hann telur að 

jarðaregistur dómkirkjunnar hafi nokkrum sinnum verið sent til Bessastaða og að stærstur hluti 

eigna allra kirkna sé færður inn í þann almennilega kirknastól Vilchinsmáldaga „huar eg meina 

eirninn ligge a Bessastödum“. Þrátt fyrir þetta ætlar hann að láta skrifa upp vísitasíuna og „þad 

registur maa lensmadurinn faa þegar þad er bued. Þessu verdur ei suo fliott fyrerkomed suo vel 

vandad sie“.614 Einnig lofar hann skrá yfir kristfjárjarðir. Varðandi afhendingu á reikningum 

dómkirkjunnar hefur hann þetta að segja: „þar til suara eg fyrir domkirkuina i Skaalhollte, ad 

hennar inntekt sem eru leigur og landskyllder eru innskriffadar i þad jarda registur er eg vona a 

Bessastödum ligge huad alldre vex, helldur miklu helldur aarlega minkar vegna faatæktar og 

landsins hardenda ... sem reikningarner skulu noglega utviissa“.615 

Í sömu heimild segir: 

... fraa þvi ad skyra huorninn inntektunum er varid mun reikningurinn giorast 

herma huors inntak eg fa hoffudsmannenum i stuttri summu þvi omogulegt er 

 
611  ÞÍ. Bps. B.III. 3. Máldagar Hólabiskupsdæmis skrifaðir eftir skinnbókum 1639; Sjá Íslenskt 

fornbréfasafn I (Kaupmannahöfn 1893), bls. 423–484. 
612  ÞÍ. Bps. B.III. 4. Máldagar Hólabiskupsdæmis skrifaðir eftir skinnbókum 1645. Íslenskt 

fornbréfasafn III (Kaupmannahöfn 1896), bls. 155–178. 
613  AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 178–186. 
614  AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 183v. 
615  AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 184r. 
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einum manne suo opt ad laata allt i gegnum skrifa med ollum odrum 

breffagiordum, erendum og reidum sem hann a i alla stade ad giegna vegna syns 

embættis huad ei maa hier fyrerforsomast þo huor og eirn vilie sier sem best 

ummhugad vera laata sitt besta ad giora epter skylldu.616 

Brynjólfur segir að reikningurinn segi best til um hvernig tekjunum sé varið og þær tölulegu 

upplýsingar hafi höfuðsmaðurinn. Hann segir jafnframt að það sé ómögulegt einum manni að 

skrifa allt upp svo oft með öðrum bréfagerðum og verkefnum embættisins. Þeim verkefnum vill 

hann þó gegna samkvæmt bestu vitund. 

Svar hans við skipun um afritun á öllum bréfum dómkirkjunnar hljóðar svo: 

huar til eg svara ad ei sie mogulegt þaug gömlu breff er Skaalhollts kirkia 

medferdis heffur, suo snarlega og fliotlega ad yffersiaa og underskriffa sem 

margur meinar, þui þo þaug sieu ei morg, þa er þo ei ouyst nema aarid teffiest 

umm þad allt er ordriett skriffad, samanlesed og handskriffad aff þvi rusle sem 

þar liggur. Sumt til nockurs enn sumt til onytis þo ad eg Hanns Maytts naadar 

bifalning underdanlegast giore þad eg maa. Og velb. Herra hoffudsmanne 

hlydnest. Heff eg epter þui sem tymenn og tydenn vill leyffa fyrerborest ad lata 

utskriffa þaug breff er Skaalhollts domkirkia aa nu og heffur medferdis i eina 

bok med handskrifftum, suo þar meiga faast epter su bok er herra 

hoffudsmadurinn umtalar eff gud vill oss so leinge lyda, ...617 

 

Brynjólfur segir að ekki sé eins fljótlegt að skrifa upp bréf, lesa yfir og undirrita og margur 

meinar. Þó þau séu ekki mörg getur verkið, að skrifa þau upp og lesa saman, dregist fram eftir 

ári. Sum þessara bréfa eru merkileg og önnur ekki. Hann segist reyna það sem hann geti sem 

undirmaður konungs og hlýðnast herra höfuðsmanni. Eftir því sem tíminn og tíðin leyfir muni 

hann láta skrifa upp þau bréf sem Skálholtsdómkirkja á nú í eina bók handskrifaða svo þar fáist 

sú bók sem höfuðsmaðurinn óskar eftir ef guð lofar.618 

Biskup hefur staðið við orð sín því varðveittur er máldagi Brynjólfs biskups Sveinssonar 

eða skrá yfir kirkjugóssið í Skálholtsbiskupsdæmi. Á bókinni stendur „Anno domini 1641 

factum est registrum istud sub magistro Bryniolfo schalholtensi episcopo“. Í þýðingu þessi skrá 

 
616  AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 184v. 
617  AM 258 4to Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 185v. 
618  AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls, bl. 185v. 
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er gerð undir handleiðslu meistara Brynjólfs biskups í Skálholti.619 Einnig bréfabók 

Skálholtsstóls með hendi Hákonar Ormssonar frá um 1643. Í þá bók er innskrifuð virðing á 

ónothæfri innistæðu frá Skálholti sem gerð var á alþingi árið 1641 og einnig reikningur um 

tekjur og gjöld Skálholtsdómkirkju og skóla „svo sem reyndist í meðalárum“.620 Hákon 

Ormsson hefur einnig verið fenginn árið 1642 til að skrifa upp máldaga Gísla biskups Jónssonar 

sem nú er varðveittur í afskrift frá árinu 1710.621 Varla getur það verið tilviljun að a.m.k. fimm 

afrit af Vilchinsmáldaga eru frá árabilinu 1640–1643 og fjögur þeirra sögð skrifuð fyrir Brynjólf 

biskup.622 

Jens Søffrensen var fógeti Pros Mund á árunum 1634–1640 og er talið að tvær 

jarðabókanna frá árinu 1639 séu með hans hendi. Tvær Jónsbækur tengjast honum einnig. Í 

ríkisskjalasafninu danska er Jónsbók skrifuð kringum 1634 sem hann hefur átt. Hún er á dönsku 

og í henni eru einnig norskar réttarbætur á íslensku, kristniréttur á íslensku, ýmsar 

réttarformúlur, hvernig setja á þriggja hreppa þing, að setja og slíta héraðsþingi, að setja og slíta 

manntalsþingi, að setja kaupstefnu og að nefna lögréttumenn, allt á dönsku, auk konungsbréfa 

opinna og lokaðra (missiver) frá 1542–1637.623 Í Stokkhólmi er annað handrit sem sagt er 

„Sammensancket af Jennss Søffrenssenn anno 1646“. Í því handriti eru einnig konungsbréf 

1542–1638.624 Jens Søffrensen tók við starfi Pros Mund sem konunglegur fógeti árið 1645. 

Í framhaldi af gagnrýni á stjórnsýslu innanlands gerir konungur kröfu um 

upplýsingaöflun og leggur þar áherslu á skjalagerð, þ.e. gerð jarðabóka yfir konungseignir þar 

sem dýrleika jarða er getið, gerð máldagabóka og jarðabóka yfir eignir kirkjunnar, auk 

upplýsinga um eignir klaustra og umboða. Hér er komið mikið efni sem konungur getur stuðst  

við stjórn sína á léninu.  

  

 
619  AM 262 fol. Máldagabók Brynjólfs biskups Sveinssonar; Kr. Kålund, Katalog over den Ar-

namagnæanske håndskriftsamling I, bls. 238. 
620  AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsstóls bl. 197v–199r, 200r–205r.  
621  AM 261 fol. Máldagi Gísla Jónssonar biskups; Kr. Kålund, Katalog over den Arnamagnæanske 

håndskriftsamling I, bls. 238. 
622  Íslenzkt fornbréfasafn IV, bls. 29. 
623  DRA. D. Kancelli. B.164 1A 1572–1660. Diverse Breve, Dokumenter og Akter sagligt 

ordnende. 1. Lovgivning. 2. Manuskript med afskrifter af Jonsbogen I dansk oversættelse. Sjá einnig 

Ólafur Halldórsson, Jónsbók. (København 1904), bls. lvi, 24. 3. DR. Pappirshdskr. Skr. C. 1634 (har 

tilhørt Jens Söffrennssen); Ólafur Halldórsson, Jónsbók, (endurprentuð útgáfa Odense 1970) Appendix, 

bls. 24. 
624  Ólafur Halldórsson, Jónsbók (København 1904), bls. lvi, 5. Stock. MS. Island. C 10 4to pap., 

,,Sammensancket af Jennss Söffrenssenn Anno 1646“; Ólafur Halldórsson, Jónsbók, (endurprentuð 

útgáfa Odense 1970) Appendix, bls. 24. 
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5.7. Söfnun og skráning heimilda 1657–1682 

 

Konungur þurfti stöðugt nýjar jarðabækur til eftirlits og upplýsingar um mögulegar tekjur af 

landinu. Árið 1657 var send út sérstök tilskipun um gerð nýrrar jarðabókar.625 Í þeirri tilskipun 

er gert ráð fyrir að sýslumennirnir í hverri sýslu láti gera jarðabók yfir allar jarðir í sýslunum, 

þar sem fram átti að koma dýrleiki jarðanna, kúgildafjöldi og landskuld. Fógetinn á 

Bessastöðum átti síðan að útbúa jarðabók fyrir allt landið eftir þessum bókum sýslumanna. 

Menn virðast ekki hafa hlýtt þessu, og var tilskipunin ítrekuð á alþingi árið 1668. Árið 1682 

var þess enn á ný krafist að farið væri fullkomlega eftir tilskipuninni frá árinu 1657.626 Björn 

Lárusson bendir þó á, að í afskrift frá um 1750 sé varðveitt jarðabók Ísafjarðarsýslu frá árinu 

1658. Þessi afskrift liggur nú í Árnasafni.627  

Í athugasemdum rentumeistara árið 1661 við reikninga Henriks Bjelke frá árunum 

1657–1660 vísar hann til veitingarbréfsins um að lénsmaðurinn eigi að skila inn jarðabók yfir 

kirkjujarðir sem og aðrar jarðir. Bjelke segir í svari sínu árið 1662 að slík bók sé til í 

rentukammeri og engin breyting hafi orðið á henni, fyrir utan þær fjórar jarðir sem lagðar voru 

til spítalans. En hann geti þó þrátt fyrir umstangið sem því fylgi útbúið jarðabók. Síðan getur 

Jørgen Hansen rentuskrifari þess að bókin hafi verið afhent. Má gera ráð fyrir, þó að ekki sé 

það fullkannað, að hér eigi hann við jarðabókina 1660 sem er undirrituð af Thomas Nikolajsen 

fógeta Bjelkes. Hún liggur nú í rentukammerskjölum í Þjóðskjalasafni. Í henni er aðeins getið 

leigukúgilda, landskuldar og dýrleika konungsjarða auk afgjaldsins af sýslunum, en ekki allra 

jarða eins og ætlast var til í tilskipun konungs 1657. Bókin er sennilega afskrift bókar sem lá í 

léninu, og í henni koma fram þær breytingar sem orðið hafa á eignarhaldi á jörðum frá því árið 

1638.628 Það er fyrst árið 1686 sem ný jarðabók var samin. Björn Lárusson hefur sýnt fram á að 

sú jarðabók, sem kennd hefur verið við Johann Petersen Klein fógeta og sögð vera frá árinu 

 
625  Lovsamling for Island I, bls. 252; Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger III, bls. 65. 
626  Alþingisbækur Íslands VII, bls. 125, 587. 
627  Björn Lárusson, Islands jordebok undir förindustriell tid, bls. 12; AM 211 b 4to. Jarðabók 

Ísafjarðarsýslu 1658. Telja sumir að e.t.v. sé þetta samtíða afrit eða jafnvel frumrit. Í Katalog over den 

Arnamagnæanske Samling I, bls. 475–476 segir að bókin sé frá 1700. 
628  ÞÍ. Rtk. E/1 örk 2 1639–1699. Jarðabók 1660 yfir konungsjarðir og tekjur af sýslunum; Björn 

Lárusson, The old Icelandic Land Registers, bls. 10. 
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1681, er í raun tekin saman í embættistíð Kristofers Heidemann frá árinu 1686. Vinnsla hennar 

byggðist á þeim línum sem lagðar voru í bréfi konungs um stríðsskatt árið 1679.629 

Einnar heimildar verður getið að lokum. Tilraunir voru gerðar til að leggja aukaskatta á 

Íslendinga, t.d. árin 1624 og 1638, en Íslendingar báðu sér vægðar og varð því lítið úr 

skattheimtunni. Einhver skattur mun þó hafa safnast árið 1638, en skjöl eru ekki varðveitt um 

það.630 Heimildir eru aftur á móti varðveittar vegna Stríðshjálparinnar 1681 svokölluðu, en hún 

var aukaskattur sem lagður var á samkvæmt bréfi konungs frá árinu 1679, eins og nefnt var hér 

framar. Bréfið var birt á alþingi árin 1680 og aftur 1682, en samkvæmt konungsbréfi 1681, sem 

birt var á alþingi 1682, var fyrirhugaður skattur lækkaður um helming.631 Í bréfi konungs segir 

um skattinn: 

efterfölgende extraordinarie krigshjelp til Vor orlougflaades fornödenhed at 

paabjude og befale, saasom Vi og hermed bjuder og befaler, at af hver tjuge 

hundrede jorders eiendom der paa Vort land Island og Vespenöe, at forstaae, at 

af hvilken jord der gjeldes eet hundrede i landskyld reignes for tiuge hundrede 

jord i eiendommen, og de andre jorder efter advenant632: skal gives og betales af 

bonden, som gaarden eller eiendommen beboer eller bruger, een vet islandsk 

fisk, og af hver leiequilde fem fisk, paa de steder, som mueligt er fisk at 

bekomme, og ellers isteden penge og anden kjöbmandsvare efter taxten og af 

gaardens eiere eller proprietarien af hver tiuge hundrede to vetter fisk og af hver 

leiequilde ti fisk; saa og alle de, som noget gods pro officio nyder eller i 

forlehning haver, iligemaader af tiuge hundrede eiendom een vet fisk, og af hver 

leiequilde fem fisk (Vidöes og Helgefelds klosters underliggende jorder 

undertagendis, hvoraf alene leilændingens anparter betales) udi fisk, penge og 

kjöbmandsvare ligesom forbemeldt.633 

Skatturinn var ætlaður stríðsskipum konungs og var tekinn af 20 hundraða jörðum á 

Íslandi og í Vestmannaeyjum. Hver bóndi sem yrkir jörð skal greiða eina vætt634 af 

 
629  Björn Lárusson, The old Icelandic Land Registers, bls. 12–16. ÞÍ. Rtk. E/3 1681 Ný jarðabók 

yfir Ísland árið 1681. 
630  Páll Eggert Ólason, Menn og menntir III, bls. 192–193. 
631  Lovsamling for Island I, bls. 370–373, 380–381; Alþingisbækur Íslands VII, bls. 484. 
632 Hlutfallslega, í hlutfalli við. 
633  Lovsamling for Island I, bls. 371. 
634 Þyngdarmæling, breytileg á mismunandi tímum. Eftir 1619 um 40 kg, 8 fjórðungar (einn 

fjórðungur 4.96 kíló), 20 álnir, 40 fiskar. 
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fiski635 og af hverju kúgildi fimm fiska þar sem fisk er að fá. Annars með peningum eða 

annarri kaupmannsvöru. Eigendur af hverjum 20 hundruðum skulu greiða tvær vættir 

fiska og af hverju leigukúgildi einn fisk. Auk þessa skulu allir þeir sem njóta jarða á 

einn eða annan hátt greiða af 20 hundraða jörð eina vætt fiska og af hverju leigukúgildi 

fimm fiska, eða pening eða kaupmannsvöru.  

Sýslumennirnir, hver í sinni sýslu, áttu að innheimta skattinn: 

og skal enhver sysselmand over sit syssel og district forfatte et rigtig register og 

regenskab under sin haand over denne krigshjelp, saaledes som han den af 

undersaatterne opberger og annammer, og deraf en gjenpart til landfogden 

levere, og den anden med Skiber, som varene fra hans hafn udförer, udsende, og 

ellers alvorligen paadrive og flittig indseende have ...636 

Skýrslur sýslumannanna eða jarðabækur eru varðveittar úr flestum sýslum landsins, ýmist frá 

árunum 1681, 1682 eða 1683. Getið er bæjarnafna, oft eiganda með nafni ef jörðin var í 

einkaeigu, landskuldar, kúgilda og stundum dýrleika. Við endanlegt uppgjör stríðsskattsins árið 

1688 var hann talinn 7744 vættir.637  

 Athyglisvert er að sú bók sem krafist er að gerð verði árið 1657 nær yfir allar jarðir, ekki 

aðeins konungsjarðir eða jarðir kirkjunnar. Enda þótt þessi bók sé ekki varðveitt nema í afskrift 

frá 1700638 yfir Ísafjarðarsýslu bendir sú afskrift til þess að bækur hafi verið settar saman fyrir 

fleiri sýslur, treglega þó, samanber ítrekanirnar 1668 og 1682. Ein bók er þó varðveitt frá 

Snæfellsnessýslu frá árunum 1681–1686 yfir jarðir konungs.639 Jarðabækurnar sem lágu í 

skjalasafni lénsins náðu aðeins yfir konungsjarðir og afrit þeirra var afhent í rentukammer, 

samanber jarðabókina frá 1660 sem er undirrituð af Tómasi Nikolajsen, fógeta Bjelke. 

Máldagabækur yfir eignir kirkjunnar lágu einnig í skjalasafninu. Þessar nýju upplýsingar um 

allar jarðir gera ítarlegra eftirlit rentukammers með eignum í landinu mögulegt.  

 
635  Eitt hundrað fiskar voru jafngildi 240 fiska eða 120 álna, ein alin var því jafngildi 2 fiska.  
636  Lovsamling for Island I, bls. 372. 
637  ÞÍ. Rtk. D2/1. 1681. Stríðshjálpin 1681 – bréf og skrár bundnar í sérstaka bók; Björn Lárusson, 

Islands jordebog under förindustriell tid, bls. 10–16. Sjá einnig, Lýður Björnsson, ,,Dalir í 

kistuhandraða“, Söguslóðir. Afmælisrit helgað Ólafi Hanssyni sjötugum 18. september 1979. (Reykjavík 

1979), bls. 297–305; Gunnar Marel Hinriksson, ,,Kópavogur í Seltjarnarneshreppi frá 1681–1729“, Árs-

rit Héraðsskjalasafns Kópavogs 2006–2007. Ritstjóri Hrafn Sveinbjarnarson (Kópavogi 2008), bls. 

275–277, 286–304 
638  Katalog over den Arnamagnæanske Samling I, AM 211.b 4to, bls. 475–476. 
639  AM 457 fol. Jarðabók Snæfellsnessýslu 1681–1686; Páll Eggert Ólason, Handritakröfur 

Íslendinga, bls. 12. 
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5.8. Ágrip 

 

Án skjallegra heimilda, jarðabóka, máldagabóka, jarðaskjala, reikninga og annarra gagna var 

konungi ómögulegt að stýra léninu. Í þessum skjölum fólust upplýsingar um eignir hans og 

kirkjunnar. Fljótlega eftir siðaskiptin hófst söfnun eignarheimilda og hélst svo til 1682. Um árið 

1635 hófst undirbúningur að mikilli skjalasöfnun á tímabilinu 1636–1645 sem e.t.v. má rekja 

til aukins áhuga konungs á auknum tekjum af léninu og í samhengi við það áhugi á bættri 

stjórnsýslu lénsins Íslands. Er á þessum tíma sett saman jarðabók sem sýnir dýrleika jarða sem 

var nýmæli. Þrátt fyrir þessa upplýsingaöflun er lénsmaður enn krafinn um nýja jarðabók árið 

1657. 
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6. Niðurstöður  

Hér að framan hefur verið varpað ljósi á þróun stjórnsýslu konungs og í tengslum við það vakin 

athygli á þeim skjölum sem urðu til við þróun hennar. Stjórnsýslan verður ekki til án samningar 

skjala og því veitir skjalasafnið og þau skjöl sem varðveitt eru dýrmætar upplýsingar um hana 

á þessu tímabili (1541–1683).  

 

6.4. Stjórnsýsla konungs 

 

Um tuttugu árum eftir siðaskiptin í Danmörku eða um og upp úr 1550 fer konungur að leggja 

meiri áherslu á veraldlegt skipulag stjórnsýslunnar. Hann ítrekar færslu þingbóka árið 1551, 

1558 og 1578 og frá þeim tíma er talið að þær séu löggiltar og eiga lénsmenn að sjá til þess að 

þær séu varðveittar í öruggri geymslu. Það er hert eftirlit með lénsmönnum í ríkinu í heild og 

reikningsfærslu þeirra, sbr. fyrirmæli til lénsmanna frá árinu 1557. Konungur leggur áherslu á 

endurskoðun lénsreikninga og hann endurskipuleggur kansellí og rentukammer. Strax árið 1550 

sendir hann Íslendingum innsigli og árið 1553 hefur hann söfnun eignarheimilda og tekur við 

skjölum Viðeyjarklausturs. Er þetta eitt fyrsta merki stjórnsýslu og aukins áhuga konungs á 

Íslandi.  

Veitingarbréf lénsmanna konungs, á Íslandi a.m.k., fá fast form um árið 1574 og 

innihald veitingarbréfa frá árunum 1582 og 1586 helst nær óbreytt til ársins 1683 eða í nær 

hundrað ár. Breytilegt var á hvern hátt sá sem hélt lénið stóð skil á tekjum af því, þ.e. með hvaða 

hætti hann hafði eignir konungs að léni. Tekjurnar skiptust í vissar tekjur (visse rente), sem var 

landskuldin, og óvissar tekjur (uvisse rente) eins og sakeyri. Almennt er talað um þrenns konar 

lén í Danaveldi, þ.e. afgjaldslén (afgiftslen), reikningslén (regnskabslen) og þjónustulén eða 

frílén (tjenestelen). Þeir menn sem höfðu Ísland að léni á árunum 1541(50)–1683 voru ýmist 

danskir eða norskir aðalsmenn, með nokkrum undantekningum. Lafrids Mule, lénsmaður 1547–

1551, var kaupmaður og forstjóri verslunarinnar, Johan Bocholt, lénsmaður 1570–1587 og aftur 

1597–1602, var af þýskum aðalsættum. Eggert Hannesson  (1552) lögmaður og sýslumaður var 

íslenskur,  Peter Thomassøn, sem var hér konunglegur fógeti með laun frá konungi árið 1587, 

var sennilega danskur kapteinn og Jens Søffrensen, sem var konunglegur fógeti 1645–1648 

þegar landið var reikningslén, var borgari í Kaupmannahöfn og varð síðar borgarstjóri í 

Kristjánshöfn Eftirlit með lénsmönnum er hert er líða tók á tímabilið. Árið 1582 eru lénsmenn 

áminntir um að sjá til þess að fyrirmæli konungs, sem birt eru í opnum bréfum á þingum, séu 

virt og eftir þeim farið í lénunum. Að öðrum kosti geti þeir misst lénið. Þýðing endurskoðunar 
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lénsreikinga lá í þeirri staðreynd að hún var til staðar, og að þær kröfur voru gerðar að sýna 

þurfti fram á sannleiksgildi færslna í lénsreikningum með fylgiskjölum og undirskrift 

lénsmanns. Krafa um undirskrift lénsmanna á fylgiskjölum kom fyrst fram árið 1620, og að þeir 

skrifuðu undir sjálfan reikninginn árið 1626. Árið 1618 fyrirskipar konungur að öllum 

lénsmönnum í lénunum, hvort sem þeir halda afgjalds- eða reikningslén, beri skylda til að 

afhenda gróðann af léninu ekki síðar en við lok reikningsársins og skila reikningi sínum til 

endurskoðunar í rentukammerið á tilsettum tíma samkvæmt veitingarbréfinu. Það var ári eftir 

að greiðslur af léninu voru inntar af hendi. Þessi fyrirskipun er ítrekuð árið 1623, og aftur árið 

1635. Í því bréfi segir að íslenskir lénsmenn skuli skila reikningi sínum til endurskoðunar fyrir 

1. maí ár hvert. Ef lénsmenn gerðu þetta ekki áttu þeir á hættu að missa lénin fyrirvaralaust og 

gátu þá sjálfum sér um kennt. Lénsmenn voru milliliður á milli stjórnarskrifstofa konungs og 

þegnanna í hverju léni. Þeir dvöldu þó sjaldan hér á landi nema um alþingistímann og höfðu 

fulltrúa sína hér eða fógeta til að sjá um innheimtu tekna af léninu og stjórn þess. Lénsmaðurinn 

bar þó alla ábyrgð á rekstri lénsins.  

Á Íslandi fór mestur tími konungs fyrst eftir siðaskipti í að festa kirkjuskipanina í sessi. 

Verkefni lénsmanna hans og sérstakra erindreka snúast fyrstu tíu til tuttugu árin eftir siðaskipti 

einkum um lærdóm og hlýðni presta, kirkjubyggingar, skólahald, slæmt líferni Íslendinga og 

að farið væri eftir kirkjuskipaninni, auk þess sem þeir áttu að safna eignarheimildum, innheimta 

tekjur konungs og kanna frekari tekjumöguleika. Frá þessum tíma eða frá árunum 1566/67–

1572/73 eru varðveittir útdrættir úr lénsreikningum sem sýna að stjórnsýslan er í mótun.  

Það er fyrst um og upp úr 1570 sem örlar á að áhrifa fyrirmæla konungs um almenna 

veraldlega stjórnsýslu fari að gæta. Færsla alþingisbóka hefst þó, að því talið er, af eigin hvötum 

lögmanna. Elstu jarðabækur yfir konungseignir eru frá þessum tíma og elsta afritabók 

eignaskjala, Bessastaðabók, er talin skrifuð um 1570. Prestar fá veitingarbréf frá lénsmanni frá 

1563, og þá er einnig gerð tilraun til að auka áhrif konungs eða fulltrúa hans, lénsmanns, enn 

frekar með stofnun yfirdóms þó að lítið yrði úr störfum hans. Víst er að Íslendingar voru seinir 

til að fylgja fyrirmælum konungs. Sérstaklega er athyglisvert hversu seint, eða fyrst árið 1592, 

þeir óska eftir sérstöku nýju innsigli og sérstökum alþingisskrifara sem bókfæra á gerðir 

þingsins. Ári síðar er yfirdómi komið á þar sem hægt er að skjóta lögmannsdómum til 

lénsmanns og 24 heiðursmanna. Er þetta á sama ári og konungur skipar lénsmönnum sínum að 

halda skjalasöfnum lénanna í röð og reglu og skilja mikilvæg skjöl til reksturs eftir fyrir næsta 

mann þegar þeir láti af störfum.  

Íslendingar lögðu alltaf mikla áherslu á að mönnum væri haldið við gömul íslensk lög 

og rétt, þ.e. við Jónsbók í samræmi við Gamla sáttmála. Prentun hennar hófst 1578 og er það 
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vísir að stjórnsýslu. Inn í eintök Jónsbókar voru skrifaðar réttarbætur konungs, tilskipanir hans, 

kirkjuskipan og fleira auk þess sem menn áttu sérstakar dómabækur eða dómasöfn. Þessar 

bækur eru dæmi um hvernig stjórnsýsluupplýsingum var haldið til haga til notkunar fyrir 

valdsmenn landsins, lénsmenn og fógeta þeirra. Þeir hafa því e.t.v. ekki talið sig þurfa á 

löggiltum dóma- og þingbókum að halda framan af enda þótt ætla megi að lögmennirnir og 

a.m.k. lénsmaðurinn hafi þekkt til slíkra fyrirmæla konungs sem nefnd hafa verið. Árið 1592 er 

þó svo komið að nokkur óvissa var um hvaða lög giltu í landinu, og miklar deilur voru 

innanlands milli biskups og lögmanns. Deilur milli manna innanlands hafa e.t.v. einnig ráðið 

því að þrátt fyrir ósk um alþingisskrifara var þó fyrst skipað í stöðuna árið 1631. Áður, eða árið 

1618, var í svo mikið óefni komið að konungur sendi sérstaka umboðsdómara til að dæma um 

ágreiningsmál, m.a. milli biskups og lénsmanns. Ekki er hægt að rekja það eingöngu til þess að 

Herluf Daa hafi verið óhæfur lénsmaður því að ýmsir menn innanlands töldu sig ekki hafa náð 

fram rétti sínum á alþingi óháð störfum lénsmanns. Árið 1635 kvartar Oluff Pedersøn fyrrum 

fógeti yfir óvissu í réttarfari á Íslandi, og má e.t.v. rekja skýr fyrirmæli konungs um störf 

alþingisskrifara árið 1638 til þessa. 

Í fyrstu veitingarbréfum biskupa og samkvæmt kirkjuskipaninni er sérstaklega tekið 

fram að þeir eigi að skila kirkjureikningum til lénsmanns og jarðabók í rentukammer. Víst er 

að þeir voru starfsmenn konungs samkvæmt kirkjuskipaninni, enda þurfti samþykki konungs 

til þess að þeir fengju embættið. Þótt fáar jarða- og máldagabækur séu varðveittar yfir 

kirkjueignir sem rekja má til skjalasafns Bessastaða er víst, ef marka má orð Odds biskups árið 

1599 og Brynjólfs árið 1641, að slíkar bækur lágu þar. Konungur fylgdist með rekstri 

biskupsstólanna og kirkjujarða. Lénsmönnum bar einnig skylda til að skila slíkum bókum í 

rentukammer, sbr. instrux Pouls Huitfeldt og síðar veitingarbréf þeirra. Upplýsingar um rekstur 

biskupsstólanna og kirkjunnar hafa því alltaf legið fyrir á Bessastöðum og konungur haft eftirlit 

með þeim þó að e.t.v. hafi það ekki verið jafn náið og með öðrum biskupsdæmum í ríkinu sem 

lágu nær konungi. 

Hugmyndir konungs um breytingar á lénsfyrirkomulaginu í ríkinu eru e.t.v. kveikjan að 

þeirri skjalasöfnun sem hófst árið 1636 og hélt áfram allt til ársins 1645 þegar báðir biskuparnir 

voru búnir að leggja fram þær upplýsingar sem þeim bar. Ekki hafa spillt fyrir þær persónulegu 

upplýsingar um aðstæður á Íslandi sem hann fékk frá Oluff Pedersøn fógeta árið 1635 og leiddu 

til sérstakrar athugunar á eignarheimildum á Íslandi. 

Af veitingarbréfum lénsmanna, lénsreikningum og endurskoðun þeirra í rentukammeri, 

ýmsum fyrirmælum konungs, t. d. um gerð jarðabóka, og samþykktum á alþingi, má sjá að 

lénsmaðurinn sem fulltrúi konungs hafði yfirumsjón með öllum tekjum af landinu, hvort sem 
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var af veraldlegum eða kirkjulegum eignum. Virðast tekjur konungs af léninu, þegar landið var 

reikningslén, mögulega hafa numið um 7000 ríkisdölum þegar útgjaldaliðir, um 2000 ríkisdalir 

á ári, höfðu verið dregnir frá. Fastar tekjur af afgjaldsléni voru 3200 ríkisdalir. Jafnframt hafði 

lénsmaður eftirlit með versluninni og innheimti tekjur konungs af henni. Í bréfi konungs um 

verslunareinokunina frá 16. apríl 1602 er þess sérstaklega getið að kaupmenn verði að fylgja 

boði lénsmanns og vera honum hlýðnir í öllum málum, auk þess sem þeir eiga að afhenda 

honum afgjaldið af höfnunum, þá sextán dali sem greiðast skyldu árlega. Hverjar tekjur 

lénsmanna gátu verið er erfitt að geta sér til um, en árið 1646 segir að upphæðin hafi verið 4365 

og ½ ríkisdalur og 12 skildingar. Ekki kemur fram hvernig þessi tala er fengin þó að e.t.v. 

byggist hún á þeim upplýsingum sem lágu fyrir frá um 1630 og síðar sennilega um 1640.  

Reikningarnir eru þannig upp byggðir að fyrst eru allir tekjuliðir konungs færðir, bæði 

í peningum og fríðu og samtala þeirra oftast reiknuð. Síðan koma allir útgjaldaliðir (eða það 

sem dróst frá tekjunum) yfirleitt með samtölu. Með öllum tekjuliðum er átt við að í reikningi 

fyrir afgjaldslén er afgjaldið, sakeyrir og festugjald fært til tekna en í útgjaldaliðnum eru færðar 

greiðslurnar upp í afgjaldið. Í reikningsléni eru tekjurnar færðar, m.a. landskuld og leiga 

samkvæmt jarðabókinni af jörðum í Gullbringu- og Kjósarsýslu sem lágu undir Bessastaði og 

ekki voru burtfestar með lífsbréfi. Afgjaldið af klaustrum, sýslum og umboðsjörðum, skattar, 

tollar, tíundir, mannslán og húsmannstollur af bæjum í Gullbringusýslu, sakeyrir og festugjald, 

innistæða Bessastaða og Viðeyjar, peningar fyrir selda vöru, skipshlutir, skipsleigur auk 

sýslugjaldshlutar af skipum konungs á vertíðinni. Einnig listi yfir mannslán sem bændur í 

sveitinni urðu að inna af hendi, listi yfir lausamenn sem réru á bátum konungs og listi yfir 

sýslugjaldsmenn. Í útgjaldaliðinn eru færð laun til fógetans og annars starfsfólks í léninu auk 

uppihalds þeirra, vörur og peningar til konungs eða lánadrottna hans, breyting á innistæðu 

Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa og goldnir peningar vegna vörukaupa. Víst er að 

lénsreikningar frá þeim árum sem Ísland var reikningslén eru ítarlegri heimild en þegar landið 

er afgjaldslén. Aðeins eru varðveittir lénsreikningar þegar Ísland er reikningslén frá árunum 

1645–1648 auk útdráttanna frá 1566/7 til 1572/3 sem áður eru nefndir. Rétt er að undirstrika að 

reikningarnir eru reikningar konungs, tekjurnar og útgjöldin eru hans. Færslurnar sýna að 

lénsmenn þurftu að sinna pappírsvinnu og halda röð og reglu á bókhaldi sínu. Þessi staðreynd 

er ótvíræður vísir að aukinni miðstýrðri stjórnsýslu konungs.  

Lénsmenn voru yfirmenn alls dóms- og réttarfars, í andlegum málum samkvæmt 

kirkjuskipaninni og í veraldlegum málum, a.m.k. eftir skipun yfirdóms 1593. Lögmenn fengu 

veitingarbréf frá konungi og áttu að vera honum og lénsmanni hans trúir og hollir og lénsmenn 

kusu sýslumenn með samþykki lögmanns og sýslubúa. Frá árinu 1619 sóru sýslumenn þeim 
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hollustueið, og árið 1650 skipar lénsmaður sýslumönnum að mæta í eigin persónu til alþingis, 

annars geti þeir misst embættið. Vegna eignaupptöku jarða við siðaskipti urðu umboðsmenn 

jarðanna og klausturhaldarar einnig konunglegir embættismenn og áttu lénsmenn að hafa eftirlit 

með stjórnsýslu þeirra. Lénsmenn veittu umboðs- ,sýslu- og klausturjarðir, en bréfin voru gefin 

út af konungi. Menn leituðu til lénsmanna ef þeir töldu sig órétti beitta, t.d. af sýslumönnum, 

lögmönnum, kaupmönnum eða biskupum, sbr. bréf umboðsdómaranna árið 1618. Var það 

samkvæmt veitingarbréfum lénsmanna og fyrirmælum um rétta boðleið dómsmála. Þ.e. að fyrst 

þurfti að taka mál fyrir á héraðsþingi, síðan á landsþingi og loks e.t.v. að leggja það fyrir konung 

og ráð hans. Þetta er í lagaboðum frá 1558 og vísar þar til fyrirmæla allt frá árinu 1282. Árið 

1636 var lögfest að allar bænarskrár frá íbúum léna skyldu undirritaðar af lénsmanni áður en 

þær væru sendar til kansellís. Frá árinu 1638 og 1641 til 1646 er í lok hvers þings lesið bréf 

lénsmanns þar sem fram kemur að hann vill gera hverjum manni lög og rétt og býðst til að vera 

svo lengi á þinginu sem nokkur hefur sakir að leggja fram og dæma þarf. Því hefur lénsmaður 

sennilega lýst yfir á hverju þingi eftir þetta þó að þess sé ekki sérstaklega getið í alþingisbókinni. 

Jafnframt reyndu Íslendingar með bænarskrám að hafa áhrif á eigin hag með því að biðla til 

konungs.  

Upplýsingaöflunin sem fram fór frá 1636–1645 varpar ljósi á stöðu stjórnsýslunnar á 

Íslandi á þessum tíma. Konungur hefur afskipti af innri málefnum landsins. Þróun 

stjórnsýslunnar er hafin, en enn er langt í land og víða er pottur brotinn. Lénsmaðurinn er 

skilningsríkur á að ekki sé alltaf hægt vegna aðstæðna á Íslandi að fara fullkomlega eftir 

fyrirmælum konungs, t.d. af landfræðilegum ástæðum. Konungur svarar með því að koma á 

allsherjar upplýsingaöflun þar sem allir sem einhverjar jarðir héldu þurftu að veita upplýsingar 

um sína stöðu. Og þessu hlýddu menn, sbr. skjölin sem varðveitt eru.  

Lénsmennirnir varðveittu innsigli landsins frá árinu 1593, og því fóru öll mikilvæg 

bréfaskipti af Íslandi og erindi til konungs, sem vörðuðu þjóðarhag, um þeirra hendur. Þeir báru 

upp erindi við konung fyrir hönd Íslendinga sem sjá má t.d. af bréfum Pouls Stigesen 1560–

1563 og bréfum Íslendinga frá árunum 1602 og 1604. 

Ljóst er þó að í öllum lénum konungs voru almenn mál afgreidd innan hvers léns, á 

þingum, án afskipta kansellís eða kóngs. Eru íslenskar alþingisbækur, dómar, einstök bréf og 

upplýsingar frá lénsmönnum gott vitni um það enda vísa Íslendingar oft til þess í bréfum, og 

einnig konungur, að dæma eigi eftir íslenskum lögum. 

Ísland var venjulegt lén í Danaríki jafnrétthátt öðrum lénum konungs. Lénsmenn Íslands 

höfðu sömu skyldur og aðrir lénsmenn Danakonungs. 
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6.5. Skjalasafn Bessastaða  

 

Í greinargerð um ríkisskjalasafnið danska 1889–1891 er rætt um skjalasöfn lénsmanna. Segir 

þar að enda þótt konungleg embættisskjalasöfn (brevkister) væru til í Danmörku frá gamalli tíð, 

hjá lénsmönnum, í kirkjum, klaustrum og hjá biskupum, hafi það samt fyrst verið eftir 

siðaskiptin þar, árið 1537, sem fest var í lög að varðveita skyldi til frambúðar lagaboð, 

konungsbréf og önnur skjöl sem þýðingu hefðu. Og strax við siðaskiptin hafi skjölum verið 

safnað til lénsmanna og biskupa. 

Ætlun konungs var að skjalasöfnin eins og önnur innistæða yrðu eftir í léninu við 

lénsmannsskipti. Ljóst er af veitingabréfunum og þróun skjalasafna lénsmanna í öðrum lénum 

Danakonungs, að lénsmennirnir á Íslandi hafa þurft að hafa við höndina í léninu ýmis skjöl og 

pappíra til þess að þeir gætu sinnt starfi sínu og skyldum gagnvart konungi og landsmönnum á 

sama hátt og aðrir lénsmenn konungs. 

Heitið skjalasafn Bessastaða er notað hér sem samheiti um þau skjöl sem safnað var til 

Bessastaða og samin voru þar á árunum 1541–1683. Skjalasafnsins er fyrst getið árið 1553 

þegar lénsmaður fékk eignasafn Viðeyjarklausturs afhent og síðar í lénsreikningum árin 1619 

og 1645–1648 og loks er þess getið í heimild árið 1662. Elsta skjal sem varðveitt er úr safninu 

er Stóridómur frá 1565 þegar hann var staðfestur af konungi og tók gildi sem lög. 

Strax við siðaskipti hófst söfnun heimilda í skjalasafn Bessastaða, sbr. 

Viðeyjarklaustursskjölin og önnur söfnun eignarskjala, og náði slík söfnun og myndun heimilda 

hámarki þá og á árunum 1636–1645.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar á stjórnsýslu lénsmanna á Íslandi 1541–1683 er sú að 

eftirfarandi skjalaflokkar eða gerðir skjala hafi myndað skjalasafn Bessastaða, þó ekki endilega 

allir á sama tíma:  

 

A. Eintak af Jónsbók. Jónsbækur á dönsku eru til í 33 handritum. Lénsmenn virðast hafa 

átt eintak af þeim snemma og litu á þær sem sína einkaeigu. Eintak slíkrar bókar hefur 

þó örugglega verið til á Bessastöðum. Þær eru ekki eingöngu lagasafn heldur eru einnig 

í þeim, t.d. formúlur um setningu alþingis og héraðsþings, skýring á tíund, Gamli 

sáttmáli auk konungsbréfa og alþingisdóma. Það sama á við um dómabækur; í þeim 

voru ekki aðeins dómar heldur einnig ýmsar upplýsingar varðandi réttarfarið. Jónsbók 

er til prentuð frá 1578 og áfram. 
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B. Alþingisbók, a.m.k. frá 1631. Þær voru haldnar reglulega frá þessu ári þegar 

alþingisskrifari var fyrst kosinn. Inn í þær voru færðar athafnir á alþingi, lesning 

konungsbréfa og fyrirskipana og dómar sem dæmdir voru. 

 

C. Dómabækur og dómasöfn með réttarbótum, konungsbréfum, alþingisdómum og fleiru, 

þ.e. svokölluð tilskipanasöfn sem komu jafnvel eins og Jónsbækur í stað löggiltra dóma- 

og þingbóka. 

 

D. Konungsbréf og önnur bréf. Konungsbréfin eru ýmist opin bréf sem innihéldu 

lagafyrirmæli, sem bar að lesa upp á alþingi, eða lokuð bréf (missive) sem voru eingöngu 

ætluð lénsmönnum. Í einu slíku lokuðu bréfi er t.d. fyrirskipun konungs til lénsmanns 

um varðveislu skjalasafnsins í léninu frá árinu 1593. 

 

E. Afskriftir konungsbréfa. Algengt var á þessum tíma og síðar að bréf og skjöl væru 

afrituð í sérstakar skjalabækur.  

 

F. Klaustrabréf. Við siðaskiptin féllu klaustrin undir konung. Öll klaustrabréf sem segja til 

um eignir klaustranna féllu við það undir konung og urðu við það hluti skjalasafns 

Bessastaða.  

 

G. Afskriftir klaustraskjala (umboðin). Skjöl voru skrifuð upp í bækur sem eru varðveittar 

og eru slíkar uppskriftabækur hluti af stjórnsýslu þess tíma. Upplýsingar um eignir 

klaustranna þurftu að liggja fyrir á Bessastöðum. 

 

H. Jarðabækur yfir konungseignir. Eitt fyrsta verk konungs eftir siðaskipti var að láta útbúa 

jarðabók. Slíkar bækur voru mjög mikilvægar konungi við rekstur lénsins til að skýra 

hvaða tekjur var hægt að hafa af léninu. Elsta jarðabókin sem varðveitt er hefst árið 

1550. Það er fyrst árin 1638 og 1639 sem gerðar eru fjórar jarðabækur þar sem getið er 

dýrleika jarða.  

 

I. Jarðabækur yfir jarðir dómkirkna og kirkna. Það sama á við um jarðir dómkirkna og 

kirkna og konungseigna. Þessar eigur voru nú undir umsjá konungs. Hvaða tekjur var 

hægt að hafa af þeim? Til að fá svar við því þurftu bækurnar að liggja frammi á 

Bessastöðum.  

 

J. Máldagar og afritabækur bréfa dómkirknanna og undirliggjandi kirkna. Hér á það sama 

við. Upplýsingarnar þurftu að liggja fyrir á Bessastöðum svo hægt væri að fylgjast með 

og innheimta tekjur ef svo bar undir.  
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K. Jarðabækur umboða, innistæðuskrár og rekaskrár. Hér á það sama við. Upplýsingarnar 

þurftu að liggja fyrir á Bessastöðum svo hægt væri að fylgjast með og innheimta tekjur.  

 

L. Listar og reikningar yfir tekjur og gjöld. Vegna endurskoðunarinnar og eftirlits konungs 

var krafist yfirlits yfir tekjur og gjöld. Gott dæmi um það eru listar yfir tekjur og gjöld 

vegna upplýsingaöflunar sem hófst 1636.  

 
Er við þessa ályktun um skjalasafnið stuðst við fræðikenningu sem nefnd er upprunaregla og 

sem í dag er grundvöllur allrar meðferðar á skjalasöfnum. Kjarni hennar er krafan um að 

sérhvert skjalasafn skuli varðveita sem afmarkaða heild og að virða beri innri röð safnsins. Í 

upprunareglunni felst að við meðferð skjalasafna verði að gera sér grein fyrir eðli og einkennum 

skjalasafnsins, uppruna þess og uppbyggingu, til þess að mögulegt sé að leggja mat á gildi þess 

sem heimildar. Við mat á hvaða skjöl tilheyra skjalasafni Bessastaða var því haft í huga hvers 

vegna skjalið var búið til og fyrir hvern, uppbygging skjalsins, innihald þess, helstu einkenni 

og varðveislusaga. 

Skjalasafn Bessastaða er ekki varðveitt sem sérstakt skjalasafn í dag. Ástæðan er sú að 

lénsmenn litu, a.m.k. framan af, á skjalasöfnin sem einkaeign sína. Konungur reyndi að breyta 

þessu og skipar þeim árið 1593 að skilja skjalasöfnin eftir í léninu, enda séu skjölin nauðsynleg 

eftirmanni þeirra við stjórn lénsins. Þetta þarf hann að árétta árin 1615 og 1643. Vegna 

endurskoðunar í rentukammeri og ýmiss konar upplýsingagjafar hafa lénsmenn einnig 

örugglega stundum afhent skjöl í rentukammer og kansellí sem upphaflega hafa átt heima í 

skjalasafni lénsins og ekki haft þau með sér aftur til Íslands, sbr. skjölin í Leyndarskjalasafni 

konungs. Og samkvæmt erindisbréfi Árna Magnússonar og Páls Vídalín frá árinu 1702 höfðu 

þeir heimild til að fá lánuð skjöl sem þeir þurftu á að halda vegna jarðabókargerðarinnar og 

gerði Árni það árið 1703. Árið 1718 þegar Christian Müller amtmaður lét af störfum má ætla 

að hann hafi afhent Niels Fuhrman skjöl úr skjalasafni Bessastaða frá árunum 1542 til 1682 

sem nú liggja í skjalasafni Stiftamtmanns á Þjóðskjalasafni. 

Skjöl úr skjalasafni Bessastaða eru nú varðveitt í Den Arnamagnæanske Samling 

Kaupmannahöfn, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Ríkisskjalasafninu danska, 

Konunglega bókasafninu danska, Handritasafni Landsbókasafns-Háskólabókasafns og 

Þjóðskjalasafni Íslands. 

Hér á eftir fylgir skrá yfir skjalasafn Bessastaða á árunum 1541–1683 auk þess sem getið 

er skjala sem urðu til á sama tímabili og sem varpa ljósi á frekari stjórnsýslu þessa tímabils. Í 

skránni er aðeins getið þeirra skjala sem hafa varðveist en víst er að frekari skjalagerð en sem 
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kemur fram í skránni átti sér stað. Skjalaskráin sjálf er ein af grundvallarniðurstöðum 

rannsóknarinnar.   

Þessi rannsókn á lénsmönnum, þróun stjórnsýslu konungs og skjalasafni lénsmanna 

1541–1683 verður vonandi til þess að auka og auðvelda rannsóknir fræðimanna á sögu þessa 

tímabils. 

 

  



6.3 Skrá yfir skjalasafn Bessastaða
og tengd skjalasöfn

Eftirfarandi skrá er leiðarvísir að þeim skjölum sem til urðu á Ís -
landi og í Danmörku vegna starfa og verkefna lénsmanns á Ís -
landi. Skráin skiptist annars vegar í þau skjöl sem á tímabilinu
1541–1683 hafa tilheyrt skjalasafni Bessastaða, þ.e. dálkana
Bessa staðir-skjalaflokkur og „lýsing“. Hins vegar eru í dálkinum
,,tengd söfn“ skráð þau skjöl sem til hafa orðið vegna starfa léns-
manna þó að ekki hafi þau tilheyrt skjalasafninu. Þessi skjöl hafa
ýmist verið samin af lénsmanni/fógeta til afhendingar í rentu-
kammer eða kansellí. Hér er jafnframt getið ýmissa skjala sem
voru samin af sýslumönnum, klausturhöldurum, umboðsmönn -
um, biskupum og fleirum, vegna embættisstarfa þeirra og til þess
að geta skilað upplýsingum til Bessastaða, rentukammers eða
kansellís. Er það gert því þau varpa ljósi á sögu þessa tímabils. Í
skránni eru Jónsbækur taldar með skjalasafni lénsins enda emb-
ættisbækur sem lénsmenn þurftu nauðsynlega að hafa við hönd-
ina vegna starfs síns. Slík bók eða bækur hafa örugglega verið til
á Bessastöðum þó einhverjir lénsmenn hafi litið á ákveðna Jóns-
bók sem séreign sína.
Dálkurinn ,,núverandi staðsetning“ sýnir núverandi geymslu -

stað skjala og vísað er til skráningarnúmers/auðkennis á safni þar
sem skjalið er varðveitt. Rétt er að undirstrika hér að skráin er
ekki endanleg og örugglega eiga eftir að finnast heimildir síðar
sem tilheyrt hafa safninu eða skjöl tengd því.
Við umfjöllun um skjölin er stuðst við skrár yfir einstök

skjala söfn á Ríkisskjalasafninu danska og á Þjóðskjalasafni Ís-
lands.
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Þjóðskjalasafn Íslands:

Útgefnar skrár:

Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík, I.1.
Reykjavík 1903, Skrá um skjöl í Landsskjalasafninu í Reykjavík,
III. Reykjavík 1910 og Skrár Þjóðskjalasafns III, Biskupsskjala-
safn. Reykjavík 1956.

Óútgefnar skrár: 

Leyndarskjalasafn, skjalasafn Stiftamtmanns, Skrá um skjöl í
steinklefa, Skjalasafn umboðanna, Jarðabækur-sérsafn.

Á vef, skjalaskrá.skjalasafn.is:

Sýsluskjalasöfn, Rentukammer, Kansellí, Amtmaður.

Ríkisskjalasafnið danska:

Á vef, Sa.dk/Daisy:

Skjalasafn Rentukammers, skjalasafn Kansellís, Reikningar, Sær-
ligt stillede landskaberog unionsriger.

Á öðrum söfnum er stuðst við eftirfarandi leiðarvísa:

Páll Eggert Ólason, Skrá um handritasöfn Landsbókasafns I–III.
Reykjavík 1918–1937.
Kålund, Kr., Katalog over De Oldnorsk-Islandske Håndskrifter i Det
Store Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket, samt Den Arna-
magnæanske Samlings tilvækst 1894–1899. København 1900.

Katalog over den Arnamagnæanske Håndskriftsamling I–II. Rit-
stjóri K. Kålund. København 1889–1894. Jafnframt er vísað til ann-
arra heimilda sem getið er jafnóðum og til megintexta þegar svo ber
undir.
Skráin er ekki tæmandi að því leyti að ekki eru talin upp t.d. til-

skipunarsöfn enda oft um að ræða margar uppskriftir sömu skjala.
Í skránni hefur miklu magni skjala, sem hafa tilheyrt skjalasafni

Bessastaða, verið safnað saman samkvæmt skjalfræðilegri aðferð.
Skráin sýnir einnig skjöl frá öðrum embættismönnum á Íslandi á tíma-
bilinu. Styrkur þessarar skrár er að hér er opnaður möguleiki á frekari
rannsóknum á þessu tímabili en skjölin hafa verið óaðgengileg hingað
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til. Hún gegnir því miklu hlutverki í niðurstöðum þessarar rannsóknar
enda tengjast skjölin beint þróun stjórnsýslunnar og varpar ljósi á
hana.

Skránni er raðað eftir eftirfarandi skjalaflokkum:

A Jónsbækur 
B Alþingisbækur
C Dómabækur
D Konungsbréf og önnur bréf 
E Afskriftir konungsbréfa
F Klaustrabréf
G Afskriftir klaustraskjala (Umboðin)
H Jarðabækur konungseigna
I Jarðabækur yfir jarðir dómkirkna og kirkna
J Máldagar og afritabækur bréfa kirkjunnar
K Jarðabækur umboða/innistæðuskrár
L Listar/reikningar yfir tekjur og gjöld
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AM. 161 4to. Jónsbók. 
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingisdómum og fleiru. Páll Stígsson sem hér var
lénsmaður 1559–1566 eignaðist fagurt skinnhandrit
af Jónsbók skreytt öllum regnbogans litum. 

Handritið er talið skrifað um 1561–1565 af
Grími Skúlasyni í Hruna. Bókin hefst á registri yfir
Jónsbók á dönsku, síðan koma ýmsar formúlur um
t.d. hvernig setja á alþingi og segja því upp, sýslu-
mannaeiður, lögmannaeiður, Gamli sáttmáli, hver-
nig setja á héraðsþing og slíta þeim og skýring á
tíund á dönsku. Eftir Jónsbók koma í handritinu
ýmsar réttarbætur, síðan búalög, konungsbréf og
alþingisdómar 1490–1565 og að lokum kristniréttur
Árna biskups. Fremst í bókinni stendur: „Thenne
Bog hörer migh Henrick Kragh tiill med rette och
tend erffued iegh epter minn gode Broder Pouell Sti-
issenn aar 1566 tend gaff hand migh wdii siin Testa-
ment“. Henrik Krag var hér lénsmaður 1567–1569
og var hálfbróðir Páls.

Thott 2102 4to. Jónsbók.
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingis dómum og fleiru. 
Kristófer Valkendorf lénsmaður Íslands árið

1569 og síðar mikill áhrifamaður í konungsþjónustu
og rentumeistari, eignaðist eintak af Jónsbók á ís-
lensku, að gjöf frá biskupnum í Skálholti. Bókin er
skrifuð í Skálholti árið 1568 af Grími Skúlasyni.

Lbs. 6 fol. Jónsbók. (Kölluð Tíglabók)
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingisdómum og fleiru.
Danska Jónsbókarþýðingin sem er í Lbs. 6, fol

er talin skrifuð um 1623. Á bókinni stendur, „I:P:

lénið ísland 1541 –1683
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 Skjalaflokkur          Bessastaðir                                           Lýsing
                               skjalaflokkur

A Jónsbækur    

A Jónsbækur

A Jónsbækur
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                                       Tengd söfn                                                  Núverandi safn

Den Arnamagnæanske
Samling, Kaupmanna -
höfn

Konunglega bóka-
safnið í Kaupmanna-
höfn

Lanndsbókasafn-Há-
skólabókasafn. Hand-
ritasafn
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1631“. Er talið að þetta séu upphafsstafir Jakobs
Péturssonar sem var fógeti Holgeirs Rosenkrants
árin 1620–1624 og hann hafi átt bókina. Er talið að
Brynjólfur biskup Sveinsson hafi eignast þessa bók,
líklega árið 1639 þegar hann dvaldi í Kaupmanna-
höfn og flutt hana með sér til Íslands aftur.

Lbs. 7 fol. Jónsbók.
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingisdómum og fleiru. Afrit af Lbs. 6, fol., skrifað
1658, tileinkað Henrik Bjelke lénsmanni (1648–
1683) að því er talið er.

Gl. kgl. sml. 3276 4to. Jónsbók.
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingisdómum og fleiru. 
Handritið er skrifað 1644 af Lauritz Nielssøn

fógeta Pros Mund árin 1641–1645. Á forsíðu bók-
arinnar stendur neðst: „Skreffven paa Bessesteed af
Lavrits Nielsson, Fowged paa Island: 1644“ Í bók-
inni er auk Jónsbókar, réttarbætur, alþingisdómar
og Gamli sáttmáli, allt á dönsku. 

Gl. kgl. sml. 1159 fol. Jónsbók.
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingisdómum og fleiru. 
Bókin er einnig talin skrifuð af Lauritz Nielssøn

og er nafn hans á fyrstu síðu handritsins. Í þessu
handriti eru auk Jónsbókar, réttarbætur á dönsku,
alþingis- og lögmannsdómar, uppköst að nýjum
kristnirétti frá Ólafi Hjaltasyni biskup og Árna
Gíslasyni, hirðsiðir, búalög og ýmsir dómar og al -
þingissamþykktir.

A Jónsbækur

A Jónsbækur

A Jónsbækur
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Lanndsbókasafn-Há-
skólabókasafn. Hand-
ritasafn

Konunglega bóka-
safnið í Kaupmanna-
höfn
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Gl. kgl. sml. 3671a 8vo. Jónsbók.
Jónsbók með réttarbótum, konungsbréfum, al -

þingisdómum og fleiru. Þórður Henriksson á Innra-
hólmi á Akranesi sendi Pros Mund bókina árið
1641 ásamt lykli að bókinni Gl. kgl. sml. 3671b,
8vo.

Gl. kgl. sml. 3671b 8vo. Lykill Jónsbókar.
Handritið er lykill að bókinni eða „lykill þeirrar

íslensku lögbókar“. Eru í bókinni mjög nákvæmar
leiðbeiningar um íslensk lög með ýmsum útskýr ing -
um auk þess sem sérstaklega er fjallað um hrepps-
stjórn og þar vísað til skoðana Þórðar Guð munds -
sonar lögmanns (sunnan og austan 1570–1606).
Bókin er skrifuð af Þórði Henrikssyni á Innrahólmi
á Akranesi árið 1641 handa Pros Mund lénsmanni
(1633–1645).

Nokkrar gerðir af Jónsbók má rekja til lénsmanna
og fógeta þeirra. Í handritaskránni í Jónsbókarút-
gáfu Ólafs Halldórssonar eru t.d. talin 25 handrit
Jónsbókar á dönsku og Már Jónsson hefur talið þau
33. Auk þeirra sem hér hafa áður verið nefnd, má
nefna úr skrá Ólafs:Stock. Papp. 4: o nr. 68.
„Schreffuit udi Island paa Bessestad 1625“. (Jonsbo-
gen, samt. Rb., kgl. Forordninger og fl.).Stock.
Papp. 4: o nr. 65. „Sammensancket af Jennss Söff-
renssenn Anno 1646“ (Jb. med kgl. Forordn. 1542–
1638).DR., Papirshdskr., skr. ca. 1634 (har tilhørt
Jens Søffrenssen). Sjá, Jónsbók. København 1904,
útg. Ólafur Halldórsson, bls. LVI. Ólafur Halldórs-
son, Jónsbók. Odense 1970, Appendix, bls. 24.Ath.
rétt tilvísun í handritið DR., Papirshdskr., skr. ca.
1634 er:DRA. D. Kancelli. 164. 1572–1660 Diverse
Breve, Dokumenter og Akter sagligt ordnede. IA.

A Jónsbækur

A Jónsbækur

A Jónsbækur
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Konunglega bóka-
safnið í Kaupmanna-
höfn

Konunglega bóka-
safnið í Kaupmanna-
höfn

Ríkisskjalasafnið í
Kaupmannahöfn og
fleiri
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Lovgivning. 2. Manuskript med afskrifter af Jonsbo-
gen i dansk oversættelse, norske Retterbøder paa is-
landsk, adskillige dsk. Forordninger m.m. 1542–
1637 samt Retsformularer.

B Alþingis-
bækur 

Alþingisbækur
a.m.k. frá 1631
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Alþingisbækur sem rekja má til lénsmanna eru ekki varðveittar.
Færsla alþingisbóka hefst fyrst árið 1570, eftir því sem fræði -
menn helst telja. Áður hafi dómar verið gefnir út sérstaklega.
Það hafi verið lögmennirnir Þórður Guðmundsson (1570–1606)
og Jón Jónsson (1573–1606) sem héldu þessar bækur þingsins
sem þekktar eru af eigin hvötum og án þess að þær væru
lögboðnar. Telur Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður auð sætt að
þessar bækur hafi aðeins verið minnisbækur fyrir lögmennina
sjálfa en ekki fyrirskipaðar alþingisbækur sem skylda væri að
halda. Þessar bækur eru: ÞÍ. Skjalasafn Öxarárþings. I. Bók í
arkarbroti rituð nálægt 1650–1660. Á kili bókarinnar stendur,
Lögmannsbók Þórðar lögmanns Guð munds sonar. 

Lbs. 63 4to. Ágrip úr þingbók Jóns lögmanns Jónssonar. 
Frá 1607–1621 eru alþingisbækur ekki varðveittar óslitnar.

Þó er til ágrip af alþingisbók Jóns lögmanns Sigurðssonar
1607–1617 í Lbs. 63 4to. Fyrir árin 1622–1630 eru alþingis-
bækurnar varðveittar í afskrift frá um 1660.

Skýrar reglur voru settar um störf alþingisskrifara árið 1631.
Verður að ætla að minnsta kosti frá 1638 þegar laun alþingis-
skrifara voru ákveðin hafi auk innsigluðu bókarinnar sérstak-
lega verið tekið afrit af allri bókinni fyrir lénsmenn og lög -
menn ina. Alþingisbækurnar eru nú varðveittar til ársins 1800 í
mörgum afskriftum en ekki frumbækurnar sjálfar sem skrifarinn
hélt á sjálfu alþingi og gerði síðan afrit eftir. Mörg alþingis -
bókasöfn eru varðveitt, t.d. í ÞÍ. Skjalasafn Öxarárþings.

Sjá um alþingisbækur, Jón Þorkelsson: Skrá um skjöl og
bækur III, bls. xi–xvi, Alþingisbækur Íslands I. bls. iii–vi.

Þjóðskjalasafn Íslands,
Landsbókasafn Íslands
og fleiri
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C Dómabækur

C Dómabækur

C Dómabækur

C Dómabækur
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ÞÍ. Skjalasafn Öxarárþings. I. Dómabók Þjóðskjalasafns í fol.
Skjalabók talin skrifuð ca. 1580–1635 og inniheldur skjöl

frá árunum 1263–1635. Auk Gamla sáttmála, kirkjuskipunar
Kristjáns III, búalaga og fleira er í bókinni fjöldi af héraðs -
dómum, alþingisdómum, lögmannadómum og úrskurðum, sam -
þykktum, hirðstjórabréfum, vitnisburðum og biskupsskipunum
frá 1275–1623. 

Jón Þorkelsson telur, í Skrá um skjöl og bækur III. útg.
1910, bls. 3 að hinn upphaflegi stofn bókarinnar hafi verið
skrifaður fyrir Magnús Jónsson sýslumann í Ögri og Bæ á
Rauðasandi (d. 1591), því á spássíum bregði allvíða fyrir smá -
klausum með hendi hans, og einnig eru ýmis skjöl í bókinni
tekin beint eftir bréfabók Eggerts lögmanns Hannessonar tengda -
föður hans. Síðan hefur bókin verið aukin um 1600–1604 og
enn 1606 eða litlu síðar og allt fram að 1635 með ýmsum
höndum. Um varðveislusögu og innihald bókarinnar sjá nánar
Skrá um skjöl og bækur III. Skjalasafn Öxarárþings. Reykjavík
1910, bls. 3–5.

Margar bækur af þessum toga eru varðveittar á Landsbóka-
safni og víðar, þ.e. tilskipanasöfn og verður þeirra ekki getið
hér frekar enda uppskriftir frá seinni tímum.

ÞÍ. Skjalasafn Öxarárþings. I. Bók í arkarbroti rituð nálægt
1650–1660. Á kili bókarinnar stendur: „Lögmannsbók Þórðar
lögmanns Guðmundssonar“. Í bókinni eru:

1. Konungs- og höfuðsmannabréf frá 1450–1645.
2. Bessastaðapóstar frá 1685, og eru þeir ritaðir síðar inn

í bókina með stórgerðri samtíða hendi.
3. Nokkrir Alþingisdómar og héraðsdómar frá 1490–1565.
4. Alþingisbók og lögmannsbók Þórðar lögmanns Guð -

mundssonar frá 1570–1606.

Afskriftir bókarinnar er í Lbs.120 og 121 4to. Jón Þorkelsson
segir í Skrá um skjöl og bækur III. (1910), bls. 5 að eftir því
sem fyrst sé til vitað hafi bókin verið í eigu Gísla Jónssonar
(biskups Vigfússonar) á Reykhólum og síðar í Mávahlíð (d.

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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1715). Því næst hafi eignast hana Magnús amtmaður Gíslason
sonur hans. Sjá nánar um varðveislusögu bókarinnar í Skrá um
skjöl og bækur III. Reykjavík 1910. bls. 5–8.

Verður að ætla að lénsmenn hafi haft slíka eða sambærilega
bók í skjalasafni sínu auk Jónsbóka þó að ekki séu þær varð -
veittar.

ÞÍ. Skrá I.1. 94. III. Bók skrifuð að mestu leyti ca. 1600–1625.
Á kili bókarinnar stendur Gömul Dómabók. Bókin er í 4to. 

Í bókinni eru ýmis bréf og dómar m.a., dómar og úrskurðir
Jóns lögmanns Sigurðssonar 1600–1617 með hans eigin hendi
og hendi Páls Pálssonar, og skjöl Helgafellsklausturs hin fornu
1250–1513, öll með hendi Jóns lögmanns Sigurðssonar ca.
1600.

Telur Jón Þorkelsson, sjá Skrá um skjöl og bækur I.1 bls.
81, að bókin sé með hendi Jóns lögmanns Sigurðssonar á
Reyni stað (d.1636) og eru bl. 1–95 og 119–159 öll með hans
hendi; um líkt leyti eða litlu síðar hafi bl. 161–166 verið rituð
með hendi Björns Jónssonar á Skarðsá; síðar á 17. öld (ca.
1674–1683) hafi bl. 96, 98–99a, og 111–117 með hendi Hall-
gríms Halldórssonar á Víðimýri verið bætt við  og loks hafi Páll
stúdent Pálsson, 1828 og síðar, bætt inn nokkrum blaðsíðum.
Sjá nánari lýsingu á innihaldi bókarinnar í Skrá um skjöl og
bækur í Landsskjalasafninu I.1. (1903), bls. 81–84.

Þessi bók er aðeins skráð í elstu skrá Þjóðskjalasafns. Skrá
um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu. I.1. Reykjavík 1903.

Lbs. 63 4to. II. Konungsbréf og tilskipanir, alþingis- og hér aðs -
dómar (1420–1639). Ágrip af þingbókum Jóns lögmanns Jóns-
sonar og Jóns Sigurðssonar á Reynistað. 

Bókin er skrifuð ca. 1640. Í henni er einnig Recess Kristjáns
III. og fleira. 

Þjóðskjalasafn Íslands

Lanndsbókasafn-Há-
skólabókasafn. Hand-
ritasafn
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Þrjú skinnbréf 1565–1643.
Bréfin eru:1. 13. apríl 1565. Konungsstaðfesting á
Stóradómi 30. júní 1564. 2. 18. maí 1641. Próventu -
gerningur Mar grét ar Gunnsteinsdóttur.3. 30. júní
1643. Kaupbréf Pros Mund höfuðsmanns fyrir
jörðinni Dyrhólum. Enn fremur er hér með lagt toll-
kammerbréf til stiftamt manns frá 17. nóvember
1779, en það varðar tvö ofangreind skinnbréf,
sennilega nr. 2 og 3.Þessi þrjú bréf tók Johan C. Pin-
gel amtmaður með sér til Kaup mannahafnar þegar
hann fluttist frá Íslandi og fundust þau þar í dánar -
búi hans. „Vestindisk Gvineisk Rente og General
Toldkammer“ sendi þau svo aftur til Thodal stift-
amtmanns með bréfi sbr. tollkammerbréf til stift-
amtmanns dagsett 17. nóvember 1779.; „Ved Skri -
velse af 16. Octobr. sidstleden haver det kongelige
Rentekammer her til Kammeret indsendt vedlagte

C Dómabækur

D Konungsbréf
og önnur bréf

C Dómabækur

ÞÍ. Skjalasafn
Stiftamtmanns
III. nr. 2. Þrjú
skinnbréf
1565–1643
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AM 254 4to. Dómabók (þingbók) Einars sýslumanns Hákon-
arsonar 1619–1626. Sjá einnig afskrift frá 1896 ÞÍ. Árn. GA/9
örk 1 ( eldra V.1).  

ÞÍ. Árn. GA/9 örk 2 ( eldra V. 2). Dómabók Jóns sýslu-
manns Vigfússonar 1666–1677.

ÞÍ. Snæf. GA/1 örk 1 ( eldra IV.1.a). Dóma- og þingbók
Matthíasar Guðmundssonar 1652–1667. (Thott 2109 4to).

ÞÍ. Dal. GA/4 örk 1 ( eldra V.1). Dóma- og þingbók Bjarna
sýslumanns Péturssonar 1653–1654 (brot).

ÞÍ. Barð. GA/1 örk 1 ( eldra IV.1). Dóma- og þingbók Egg -
erts sýslumanns Björnssonar 1661–1662.

ÞÍ. Hún. GA/3 örk 1 ( eldra V.1). Dóma- og þingbók Guð -
mundar Hákonarsonar og Jóns Sigurðssonar sýslumanna í
Húnavatnsþingi 1621–1648 (í afskrift frá um 1670).

ÞÍ. Skag. GA/1 örk 1 ( eldra V.1). Dóma- og þingbók Bene-
dikts sýsumanns Halldórssonar 1673–1680.

AM 249 a 4to. Dómabók Gísla sýslumanns á Hlíðarenda
1597–1612. Úr Rangárþingi.

Þjóðskjalasafn Íslands,
Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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2(!) paa Pergament skrevne breve, som udj forrige
Amtmand paa Jsland afg. Etatz Raad Pingels Ster -
boe ere forefundne: men da disse Pergaments–Docu-
menter ansees at henhöre til Stiftets Archiv i Jsland,
saa have vi ikke villet undlade herved at tilsende Hr.
Stiftamtmanden samme med tienstlig Anmodning,
at De vilde besörge dem optagne til bevaring udj be-
mældte Archiv“. Sjá Jón Þorkelsson, Skrá um skjöl
og bækur I, 1, bls. 86. Sjá umfjöllun um Próventu-
samning Margrétar Gunnsteinsdóttur í: Kristjana
Kristinsdóttir, ,,Um konur í íslenskum lénsreikn-
ingum“, Kvennaslóðir (Reykjavík 2001).

Konungsbréf til höfuðsmanns 1542–1682. Um 90
pappírsbréf, langflest í frumriti, og þrjú opin bréf
prentuð. Mörg þessara bréfa eru stíluð til ýmissa
manna á Íslandi, en sum eru opin konungsbréf. Á
mörg þessara bréfa votta lögmennirnir að þau hafi
verið lesin upp á alþingi. Enn fremur er hér skrá eða
listi yfir 55 bréf frá árunum 1542–1619 sem lágu á
Bessastöðum og Hákon Ormsson hafði afritað. 

Þessi skjöl voru afhent Þjóðskjalasafni í dönsku
send ingunni 1928.Hér í eru m.a. skjöl sem tengjast
siðaskiptunum og eignarhaldi á jörðum.Skjölin eru
upphaflega skráð í skrá Gríms Thorkelín leyndar-
skjalavarðar yfir Leyndarskjalasafn í Registratur nr.
13 í Ríkisskjalasafninu í Kaupmannahöfn. Skrár
Gríms eru númer 10–14, og er í bók nr. 13 skráð
skjöl varðandi hertogadæmin, Noreg, Svíþjóð og Ís-
land. Í skránni eru 121 númer sem hann hefur skráð
sem skjöl varðandi Ísland og af þeim hefur um
þriðjungur verið afhentur Þjóðskjalasafni og er af-
hendingin merkt í skrána.Sjá nánar skrána í Þjóð -
skjalasafni, Skjöl úr Leyndarskjalasafni Dana. Í

D Konungsbréf
og önnur bréf

D Konungsbréf
og önnur bréf

ÞÍ. Skjalasafn
Stiftamtmanns
III. nr. 3. Kon -
ungsbréf til
höf uðsmanns
1542–1682 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn 1.
5a-40, 2. 45.
Miscellanea, 3.
Supplem I, 10–
22, 4. Supplem
II, 31–32 
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henni er hvert einstakt skjal skráð og númerað á
sama hátt og í skrá Gríms Thorkelín.

Í þessu handriti eru nokkur stjórnsýsluskjöl bæði í
frumriti og afskrift frá um 1563 til um 1662. M.a.
um verslunina, veitingabréf Bjelke árið 1650 fyrir
Vestmannaeyjum, bréf hans 1662 til sýslumanna
(umboðsmanns Árnessýslu) vegna erfðahyllingar-
innar og fleira, auk frumritaðs uppkasts að bréfi
Pouls Stigesen til konungs árið 1563 um nytjar
brennisteins, fálkatekju og fleira. Bréfið er prentað í
Íslensku fornbréfasafni XIV bls. 128–130.

D Konungsbréf
og önnur bréf

D Konungsbréf
og önnur bréf

AM. 381 fol.
Bréfasafn 
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DRA. Særligt stillede landskaber og unionsriger.  D. 11. Island.
Supplem II. kassi nr. 1809.

Hér verður helst getið þriggja skjala, þ.e. skjala númer 27,
28 og 29, sem öll eru frá Poul Stigesen lénsmanni til konungs.

Skjalið númer 28 er dagsett 14. júlí 1560. Skjal númer 27
er frá árinu 1561 og númer 29 frá 1563. Í þessum bréfum fjallar
Poul m.a. um brennisteinsnám og verslun, óskírlífi og sektir við
því, um að jarðeignir séu að heimildarlausu komnar undir
klaust ur og kirkjur, í arfaskiptum gangi þeir auðugu fyrir og
hvort ekki megi flytja lögréttu því hún sé að hruni komin. Hann
leggur til að prestar fái veitingabréf frá lénsmanni en ekki bisk-
upi og að skipaður verði dómur 24 manna sem yfirfari dóma
lögmanna. Þetta sé nauðsynlegt því dómar þeirra séu ekki alltaf
sanngjarnir og fátækt fólk sé oft órétti beitt.

Páll Eggert Ólason fjallar um innihald þessara bréfa í Menn
og menntir III, bls. 300–302. Sjá einnig Íslenzkt fornbréfasafm
XIII, bls. 502–505, bls. 623–626 og Íslenzkt fornbréfasafn XIV,
bls. 69–72.

Skjölin númer 33–35 fjalla öll um brennisteinsnám og versl -
un á Íslandi ýmist í afriti eða frumriti.

Númer 55 eru ýmis skjöl frá 1602–1607 vegna erfða eftir
Johan Bocholt lénsmann 1597–1602. 

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum

Ríkisskjalasafnið í
Kaupmannahöfn
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Sjá nánar skrá Gríms Thorkelín yfir Leyndarskjalasafn Reg-
istratur nr. 13 í Ríkisskjalasafninu í Kaupmannahöfn. Skrár
Gríms eru númer 10–14, og eru í bók nr. 13 skráð skjöl varð -
andi hertogadæmin, Noreg, Svíþjóð og Ísland. Í skránni eru
121 númer sem hann hefur skráð sem skjöl varðandi Ísland og
af þeim hefur um þriðjungur verið afhentur Þjóðskjalasafni og
er afhendingin merkt í skrána.

ÞÍ. Kansellí–KA. 
KA. KA/1 1548–1649 Innkomin bréf og önnur skjöl.
KA. KA/2 1650–1679 Innkomin bréf og önnur skjöl.

ÞÍ. Rtk. B27/1. 1661–1699. Innkomin bréf og ódagsett eftirrit.

DRA. Rentukammer,  Kansellí og Leyndarskalasafn konungs
(Særligt stillede landskaber) Í þessum skjalasöfnum a.m.k. er
að finna ýmis skjöl sem varða Ísland á tímabilinu 1541–1683.
Þau hafa ekki verið afhent til Íslands þar sem þau tengjast
ýmsum dönskum málefnum t.d. vegna verslunarinnar t.d. í
Leyndarskjalasafni D-11 kassar nr. 1801, 1803–1805 og 1807,
auk ýmissa málefna á Íslandi sem ekki hafa verið skoðuð sér-
staklega bæði í kansellíi og rentukammeri. Er þó rétt að geta
þess hér til upplýsingar. 

Þí. Barð. C/1 örk 1 (eldra  III.1). Bréfabók Eggerts Björnssonar
á Skarði sýslumanns í Barðastrandasýsu 1632–1673. Hér í eru
m.a. bréf til lénsmanns. Sjá Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók
Eggerts Björnssonar sýslumanns á Skarði á Skarðsströnd. Rit-
gerð til M.A.-prófs (2011), Landsbókasafn–Háskólabókasafn.

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Ríkisskjalasafnið í
Kaupmannahöfn

Þjóðskjalasafn Íslands

3_6.3 Skjalasafn Bessastaða.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:06  Page 209



lénið ísland 1541 –1683

210

 Skjalaflokkur          Bessastaðir                                           Lýsing
                               skjalaflokkur

Tilskipanir, konungsbréf, úrskurðir og bréf konungs
og stjórnardeilda varðandi Ísland 1329–1711. Bókin
er 217 bls. í 4to auk registurs og skrár um konungs-
bréf og tilskipanir 1698–1746 sem ekki hafa verið
færð inn í bókina en liggja enn við amtið. Skráin er
með annarri hendi en bókin. Bókin er rauð að lit.

Ofan við registrið stendur með enn annarri hendi:
„Tilhörer Bessestæds Archiv“. 
Skjöl frá tímabili lénsmanna eru á bls. 1–157. 
Fremst í bókinni á forsíðu er vísað til þess að

Christian Müller amtmaður hafi lánað Árna Magn-
ússyni úr amtskistunni 121 bréf yfir eignir klaustr-
anna á Íslandi eins og fram komi á kvittun Árna í
amtskistunni dagsett 9. september 1703. 

Önnur sambærileg bók er í skjalasafni Stiftamt -
manns. IV. nr. 2. Skjölin í henni eru frá árunum
1450–1722. Hún er röskar 1200 bls. í folio auk reg-
isturs fremst í bókinni. Hún er skrifuð með ýmsum
höndum, líklega á árunum 1760–1772. Skjölin frá
tímabili lénsmanna eru á bls. 1–339.

Sjá nánar óprentaðan formála yfir skjalasafn
Stift amtmanns eftir Gunnar Sveinsson.

Þessi skjöl voru afhent Þjóðskjalasafni í dönsku
send ingunni 1928. Bachmanniana, safn af konungs-
úrskurðum og stjórrnarbréfum varðandi Ísland
1573–1800.

Reynistaðarklaustursbréf. 46 eðe 47 að tölu. 
Sjá nánar skrána yfir skjölin. Skrá um skjöl í

steinklefa.

E Afskriftir
konungsbréfa 

E Afskriftir
konungsbréfa 

F Klaustrabréf 

ÞÍ. Skjalasafn
Stiftamtmanns
IV. nr. 1. Til -
skipanir, kon -
ungsbréf, úr-
 skurðir og bréf
konungs og
stjórnardeilda
varðandi Ísland
1329–1746. 

ÞÍ. Skjalasafn
Rtk. G/1, Bach-
manniana, safn
af konungs -
úrskurðum og
stjórrnarbréfum
varðandi Ísland
1573–1800 

ÞÍ. Skrá um
skjöl í stein-
klefa. I. Skinn -

3_6.3 Skjalasafn Bessastaða.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:06  Page 210



skrá yfir skjalasafn bessastaða

211

                                       Tengd söfn                                                  Núverandi safn

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

3_6.3 Skjalasafn Bessastaða.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:06  Page 211



lénið ísland 1541 –1683

212

 Skjalaflokkur          Bessastaðir                                           Lýsing
                               skjalaflokkur

Í Danmörku var litið svo á að eignir klaustra og
kirkna hafi við siðaskiptin komist í eigu konungs og
þar með jarðaskjöl þeirra og verður að ætla að svo
hafi einnig verið á Íslandi. Í úrskurði Christoffers
Huitfeldt lénsmanns árið 1541 vegna einnar jarðar
Ögmundar biskups Pálssonar er þessu einmitt hald -
ið fram. Öll klaustur í Danmerkur og Noregs ríki og
á Íslandi, og allar gamlar klaustraeignir séu dæmdar
undir kóng og eigi ævinlega að fara með eftir hans
ráðum og vilja.

Afskriftir þessara skjala eru í Þjóðskjalasafni Ís-
lands. Skjalasafn umboðanna. IX.1. Skrá um skjöl
og bækur III, bls. xxvii–xxviii þar eru þau 46, en í
Skýrsla um skjöl og handrit í safni Árna Magnús-
sonar, bls. 46 eru þau 46 eða 47.

Möðruvallaklaustursbréf. 6 að tölu.
Sjá nánar ÞÍ. Skrá um skjöl í steinklefa.

Munkaþverárklaustursbréf. 46 eða 47 að tölu.
Sjá nánar ÞÍ. Skrá um skjöl í steinklefa. Þau eru

46 í Skrá um skjöl og bækur III, bls. xxviii–xxiv.
Þau eru 46 eða 47 í Skýrsla um skjöl og handrit úr
safni Árna Magnússonar, bls. 46.

F Klaustrabréf 

F Klaustrabréf 

bréf úr Árna -
safni. Reyni -
staðarklausturs
bréf 

ÞÍ. Skrá um
skjöl í stein-
klefa. I. Skinn -
bréf úr Árna -
safni. Möðru-
vallaklausturs-
bréf 

ÞÍ. Skrá um
skjöl í stein-
klefa. I. Skinn-
bréf úr
Árnasafni.
Munkaþverár-
klaustursbréf. 
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Þjóðskjalasafn Íslands
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Skriðuklaustursbréf. 15 eða 16 að tölu.
Af frumritum Skriðuklaustursbréfa er töluvert

til enn, þó glötuðust mörg frumbréf vegna flutnings
þeirra til Kaupmannahafnar 1697. Sjá Skrá um skjöl
og bæk ur III. bls. xxxi.Í vísitasíu Brynjólfs Sveins-
sonar biskups á Skriðu í Fljótsdal 1641 eru talin 32
bréf. Af þeim bréfum eru 15 enn til í frumriti, 6 eru
glötuð og 11 eru til í afskriftum en frumrit þeirra
glötuð. Það eru þau frumrit sem flutt voru til Kaup-
mannahafnar árið 1697. En áður en bréfin voru
send burt var tekið af þeim afrit annað á Skorrastað
7. september og hitt á Berufirði 28. september 1697.
Einnig er til afrit frá 1704 og enn annað eftir því frá
1741 gert af séra Grími Bessasyni, sbr. Ny. kgl.
saml. 1845 d, 4to. Jón Þorkelsson. Skýrsla frá Þjóð -
skjalasafninu í Reykjavík. 1917, bls. 72–78. Sjá
einnig AM 914, 4to í afskriftir klaustraskjala.Ath.
Afskrift þessara skjala liggja í ÞÍ. Skjalasafn umboð -
anna VI,1. Skriðuklaustursskjöl 1585–1679.Í Skrá
um skjöl og handrit III, bls. xxix–xxx eru þau talin
15 en 16 í Skýrsla um skjöl og handrit í safni Árna
Magnússonar, bls. 46.

Kirkjubæjarklaustursbréf. 3 að tölu. 
Flest hin fornu bréf Kirkjubæjarklausturs hafa

horfið snemma á 17. öld. Í vísitasíu Brynjólfs bisk-
ups 17. september 1641 í Kirkjubæ segir, „Haldast
nú vj bréf á kálfskinn af xxj. Lofar Nikulás Þor -
móðsson að láta biskupinn fá þeirra meining og
innihald að vita, ef þau koma honum aptur í hendur
frá Bessastöðum, hvert þau eru nú til útskriptar
send“.

Bréf þessi komu aldrei aftur frá Bessastöðum og
nú þekkjast aðeins 3 af þeim. Sjá Skrá um skjöl og
bækur III. bls. xxxi.
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Þingeyraklaustursbréf á skinni. (XIV) 1. askja. 29
bréf rá 1326–1645. Þ. á m. bréfin þrjú sem afhent
voru 1904. AM Fasc. LXXIII. 1, 3 og 4.Þingeyra-
klaustursbréf á pappír (XV) 1. askja. Bréfin eru frá
ca. 1200–1891 og hafa ýmislegt um Þingeyraklaust-
urskirkju inni að halda.Ath. Skjölin eru einnig skráð
í Þí. Skjalasafn umboðanna. IX. Sjá,,,Um klaustrin“
eftir Árna Magnússon, Jón Þorkelsson bjó til prent-
unar, Blanda II, bls. 46–47. Samkvæmt Skýrslu um
skjöl og handrit eru skinnbréfin 15 og pappírsbréfin
52, bls. 50. Sjá einnig Skrá um skjöl og handrit III,
bls. 313.

Þykkvabæjarklaustur. Öll frumrit hinna fornu bréfa
og nær öll hin fornu bréf Þykkvabæjarklausturs
glötuðust fyrir meir en 400 árum. (Stendur 300 í
heimildinni en hún er nú nær 100 ára). Ýmsar sagnir
hafa gengið um það fram á 18. öld, hvernig skjöl
klaustursins hafi glatast. Segja sumir að skjölin hafi
verið geymd í turni klausturkirkjunnar en turninn
hafi fokið og bréfin týnst á þann hátt. Hitt er þó
sennilegra sem Þorsteinn klausturhaldari Magnús-
son og sýslumaður á Þykkvabæjarklaustri segir árið
1651 við afskript sína af Dyrhóladómi frá 8. maí
1449, að:

„Í þann tíma, sem Eiríkur heitinn Jakobsson
hafði haldið Þykkvabæjarklaustur [1583–1590] eða
lengur, þá höfðu fyrir honum skemzt, vöknað og
fúnað öll klaustursins bréf, svo ekki höfðu lesandi
verið, utan fáein, hver bréfaskemd að eptir hans dag
hafði til Alþingis komið, og honum þar dæmt verið,
að hans arfar skyldu borga og bítala allan þann
skaða, sem klaustrið þar af feingi eður fá kynni et
cetera“. Íslenskt fornbréfasafn IV, bls. 761–762.

Þorsteinn Magnússon tók við Þykkvabæjar-
klaustri 1612 nær 20 árum eftir lát Eiríks Jakobs-

F Klaustrabréf 
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sonar, svo að honum ættu að vera kunnug örlög
skjalanna. Sjá Skrá um skjöl og bækur III. bls. xxxi–
xxxii. Sjá einnig „Um klaustrin“ eftir Árna Magn-
ússon, Jón Þorkelsson bjó til prentunar, Blanda II,
bls. 45. Fáein nákvæm afrit eru va rðveitt sjá Skýrsla
um skjöl og handrit bls. 50.

Bók skrifuð um 1640 með hendi Hákonar Orms-
sonar alþingisskrifara. Í henni eru afskriftir af klaustra -
skjölum:

1. Reynistaðarklaustursskjöl 1315–1609.
2. Munkaþverárklaustursskjöl ca. 1270–1507.
3. Möðru valla klaustursskjöl 1442–1610.
4. Þingeyraklaustursskjöl ca. 1200–1629.
5. Skriðuklaustursskjöl 1480–1525.
6. Viðeyjarklaustursskjöl 1641–1643.

Skjalabók með hendi Hákonar Ormssonar skrifuð
1642. Hún inniheldur afskriftir af skjölum klaustr-
anna. Bækurnar, ÞÍ. Skjalasafn Amtmanns II. nr.
111 og AM 280, 4to eru svipaðar þó ekki séu þær
alveg samhljóða og er í AM bókinni einnig getið
inni stæðu Reynistaðar, Arnarstapa, Bessastaða, Við -
eyjar, Munkaþverár, Þingeyra, Möðruvalla, Kirkju-
bæjar og Þykkvabæjar. Í þeirri bók stendur:

„Anno 1642 aa Jolafostu voru þesser Menn
samankommner a Kongsgaardenum a Bessastodum
til ad yfferlesa þaug Breff Reikningskape Klaustr-
anna sem velbyrdig herra Hoffudsmann Pros Munndt
haffde befalad Logmonnum badum ad yfferskoda a
næsta fyrerfarende Alþynge Aarne Oddsson Log-
madur Paall Giislason vegne Magnusar Logmanns
Þordur Henriksson i naalægd Umbodsmannssins
Lauridtz Niellssonar.“

G Afskriftir
klaustraskjala 
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Sennilega á önnur þessara bóka heima í skjala-
safni Bessastaða og hin í kansellíi eða rentukammeri,
þó e.t.v. séu hér komnar þær tvær samhljóða bækur
yfir klaustraeignir sem árið 1662 lágu í skjalasafni
Bessastaða. Sjá Árnasafn í Kaupmannahöfn Steph
70. Innistæðuskrá Bessastaða 1662. Sjá einnig Skýrsla
um skjöl og handrit í safni Árna Magnússonar, bls.
43–44 neðanmálsgrein.

Bók skrifuð á pappír kringum 1570. Í henni eru m.a.
bréf Viðeyjarklausturs og kemur hún í stað frumrita
af þeim. Bókin er talin hafa fylgt skjalasafninu á
Bessastöðum. Í bókinni eru einnig bréf vegna jarða
séra Björns Jónssonar, skrár um jarðir hans, Ara
lögmanns Jónssonar og Ögmundar biskups Páls-
sonar, sem konungur eignaði sér.

Afskriftir af þessum skjölum er að finna í AM
65a 8vo og AM 65b 8vo. Sjá umfjöllun um bók-
ina:Ragnheiður Mósesdóttir, „Bessastaðabók og
varðveisla Viðeyjarklaustursskjala“, Saga tímarit
Sögufélags XXXIV (1996), bls. 219–254. Sjá „Um
klaustrin“ eftir Árna Magnússon, Jón Þorkelsson
bjó til prentunar, Blanda II, bls. 45–46.
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ÞÍ. Skrá I, 1. 94. III. Á kili bókarinnar stendur Gömul Dóma-
bók. Bókin er í 4to. 21. Skjöl Helgafellsklausturs. 

Bók skrifuð að mestu leyti ca. 1600–1625 með hendi Jóns
lögmanns Sigurðssonar á Reynistað.

Það sem hér skiptir mestu máli er uppskrift Helgafellsskjala á
bl. 119–159. Jón Sigurðsson hafði Stapaumboð og Snæfells-
nessýslu eftir Gísla Þórðarson á árunum 1613–15, en var lög -
maður norðan og vestan til 1618. Mun því þessi uppskrift yngri
en sú í AM 264, 4to. Jón Þorkelsson uppgötvaði ekki fyrr en
komið var að útgáfu sjötta bindis Fornbréfasafnsins að hér var
komin hin fullkomnasta uppskrift Helgafellsskjala sem völ var á.

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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Skrifarinn hefur ráðist í að skrifa upp alla hina fornu skjalabók
Helgafellsklausturs og skrifað beint upp í sömu röð og skjölin
voru í forritinu. Formáli skrifarans fyrir uppskriftinni er þannig:

„Hier epterfylgia maldagar nockrer og brief sem liggia fyrer
ArnarStapans Jordum og gotze“

Í skrá ÞÍ I, 1  (1903) bls. 81–84 er nákvæm lýsing Jóns Þor-
kelssonar á innihaldi hennar. Sjá hér grein Sveinbjörns Rafns-
sonar, „Skjalabók Helgafellsklausturs“. Saga  tímarit Sögu-
 félags XVII (1979), bls. 171–174.

AM. 264 4to Skjöl Helgafellsklausturs.
Bókin hefur upphaflega verið hluti af Dómabók Gísla Þórð -

arsonar lögmanns en síðan verið skorin úr henni. Afskriftin af
skjölum Helgafellsklausturs er gerð 1606 og er talin elsta upp-
skrift sem varðveitt er af hinni fornu Helgafellsbók. Eitt einkenni
þessarar uppskriftar er að þau skjöl sem upp eru tekin eru
skrifuð upp óstytt. Hins vegar er hér aðeins um að ræða úrval
skjala úr Helgafellsbókinni fornu, fullkomnari uppskrift er í ÞÍ.
Skrá I,1. 94.III. (1903) Gömul dómabók 4to. Sjá hér grein Svein-
björns Rafnssonar, Skjalabók Helgafellsklausturs. Saga XVII
(1979), bls. 167–170 og 171–174. Sjá einnig Pál Eggert Ólason,
Handritakröfur Íslendinga, Reykjavík 1939, bls. 14.

AM. 252 4to. Skjöl Helgafellsklausturs.
Sveinbjörn Rafnsson telur ljóst að þetta handrit hafi fylgt

Stapaumboði og sýslumönnum Snæfellsness á 17. öld. Hand-
ritið er yngra en þau tvö hér að framan. Nefnir Sveinbjörn
nokkur handrit sem runnin eru frá þessu og verður eins þeirra
getið hér að neðan. Sjá nánar lýsingu Sveinbjörns Rafnssonar í
Sögu XVII (1979), bls. 174–179.

ÞÍ. Skjalasafn umboðanna. Skjalasafn Stapa- og Skógarstranda -
umboð IX.1. Máldagabók Arnarstapaumboðs (Helgafells-
klaustursjarða) ca. 1250–1649, með nokkrum yngri viðbótum
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AM. 902c 4to er elsta jarðabók yfir klaustraeignir
og konungsjarðir frá árunum 1550–1579. Að hluta
er bókin talin vera með hendi Eggerts Hannessonar.
Þorvaldur Thoroddsen telur, og vísar þar til Árna
Magnússonar að Johan Bocholt lénsmaður (í fyrra
sinn 1570–1587) hafi sett þessa bók saman. Páll Eg-
gert Ólason, Handritakröfur Íslendinga, Reykjavík
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klaustraskjala 
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til 1734. Elsti stofn bókarinnar (bls. 1–78) hefur þessa fyrir-
sögn: „Nockrar Maldaga Copiur saman skryfadar epter mal-
dagabök Helgafellsklausturs. Vm Jtök nockra Jarda sem liggia
i Arnarstapa vmbode a Snæfellsnese“. Aftan við þetta stendur:
„Þetta næst riettu Copierad Effter Máldagabök Matthiasar
Gudmundssonar medkienner Sigurdur Eyriksson eh.“

Þetta handrit telur Sveinbjörn Rafnsson runnið frá AM. 252
4to. Saga XVII (1979), bls. 176. 

AM. 277 4to. Afskriftir Reynistaðarklaustursbréfa.
Pappír. Skrifað kringum 1640 af Guðmundi Andréssyni. Í gulu
skinnumslagi.  Þykir léleg afskrift.

AM. 278a 4to. Afskriftir af nokkrum Þingeyraklaustursbréfum.
Pappír. Skrifað á 17. öld. Páll Eggert Ólason, Handritakröfur
Íslendinga, Reykjavík 1939, bls. 14.

AM. 914 4to. Afskriftir Skriðuklaustursbréfa.
Staðfest afrit Skriðuklaustursbréfa sem nú eru ekki til í

frumriti. Skrifað 1697. 
Önnur staðfest afskrift er varðveitt, AM 265, 4to, gerð árið

1704. Með hendi Árna Magnússonar stendur framan á henni
„Skridulaustursbrefa Copier“. 

Sjá Fornbréfasafn VIII. bls. 401–402. Sjá einnig Pál Eggert
Ólason, Handritakröfur Íslendinga, Reykjavík 1939, bls. 18.
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1939, bls 18. Þar segir hann að bókin sé „eign
skjalasafns Bessastaðafógeta“.

Í Þjóðskjalasafni er til afskrift þessarar bókar.
Konungsjarðabók frá seinni hluta 16. aldar. Sjá skrá
yfir jarðabækur I. flokkur. Jarðabækur á 16. öld.
I.1. Þar segir að bókin sé sennilega frá 1569–1575
og vísað til þess að Þ.Vilm. (Þórhallur Vilmundar-
son?) telji bókina frá því fyrir 1569.

AM 459 fol. er jarðabók frá árunum 1583–1616
yfir konungsjarðir er lágu til Bessastaða, auk skrár
yfir sýslurnar, klaustrin og hafnirnar m.m. Þessa
jarðabók kallar Páll Eggert Ólason brot úr jarðabók
Bocholts 1583. Þegar Árni Magnússon er að aldurs-
greina bókina AM 459 fol. notar hann m.a. jarða -
bók til viðmiðunar sem er kölluð Johan Bocholt
jarðabók „den grönne“ og sem sögð er samin um
svipað leyti eða kringum 1583. 

Í Þjóðskjalasafni er til afrit þessarar bókar, Jarða -
bók frá seinni hluta 16. aldar. Afrit af A.M. 459 fol.

Sjá skrá yfir jarðabækur. I. flokkur. Jarðabækur
frá 16. öld. I. 3. Sjá einnig Pál Eggert Ólason, Hand-
ritakröfur Íslendinga, Reykjavík 1939, bls. 12. Þar
segir að handritið ætti að vera í skjalasafni Bessa -
staðafógeta á Bessastöðum.

AM 457. fol er jarðabók Snæfellsnessýslu yfir kon-
ungseignir 1681–1686. Hún ætti að vera í skjala-
safni Bessa staðafógeta sbr, Pál Eggert Ólason,
Handritakröfur Íslendinga, Reykjavík 1939, bls. 12.

AM 238 4to eða Bessastaðabók. Í þessari bók eru
m.a. varðveittar í afskrift skrár yfir:

1. Jarðeignir sem Jón biskup Arason hafði farg -
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að frá Hólastól og hann hafði fengið stóln -
um í stað þeirra. Gerð 1552–1553.

2. Skrá yfir jarðeignir Björns Jónssonar og Ara
Jónssonar. Gerð 1552–1553.

3. Skrá yfir jarðir Ögmundar biskups Pálssonar
á Vestfjörðum og í Borgar firði talin gerð
1541 og einnig afskriftir Viðeyjar  klausturs -
skjala.

Þessi bók er talin skrifuð á síðari hluta 16. aldar
(1570).

Sjá umfjöllun um bókina: Ragnheiður Móses-
dóttir, „Bessastaðabók og varð veisla Viðeyjarklaust-
ursskjala“, Saga XXXIV (1996), bls. 219–254. Sjá
einnig Pál Eggert Ólason, bls. 13, þar segir að Bessa -
staðabók sé úr skjalasafni Bessa staðafógeta.

Frá Landsbókasafni eru komin á Þjóðskjalasafn
jarðaskjöl talin frá árunum 1633–34. Páll Eggert
Ólason telur þessi skjöl jarðabók eða undirbúnings-
heimildir fyrir jarðabók. Sjá Menn og menntir III,
bls.179. Í henni er getið konungsjarða, bæði land -
skuldar og leigukúgilda, auk afgjaldsins af umboðs -
jörðunum, klaustrunum og sýslunum. ýmsar athuga-
 semdir við bæina gætu bent til að þessi bók hafi
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ÞÍ. Bps. III.2. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar
um alkirkjur í Hólabiskupsdæmi 1590–1616 m.m. 

Í þessari bók er skrá um konungsjarðir á Íslandi árið 1590,
auk skráa um prestssetur og kirknaeignir í Skálholtsbiskups-
dæmi og jarðir Skálholtsdómkirkju.

ÞÍ. Norska gjöfin, legg 14. Jarðabók 1597. 
Í þessari bók er bæði getið konungsjarða og jarða Skálholts-

og Hólastiftis (stiftens indkomst). 

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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verið notuð í léninu við eftirlit með tekjum léns-
manns og mun hún því hafa legið í skjalasafni Bessa-
staða. 

Jarðabók 1638 (1639). Framan á þessari bók er ár-
talið 1638 en hún er ekki undirrituð. Í bókinni er
getið leigukúgilda, landskuldar og dýrleika jarð -
anna. Auk þess er getið nafna umboðsmanna og
sýslumanna og hversu hátt afgjald þeir greiða. Listi
er yfir kauphafnirnar og að lokum eru svo leiðbein-
ingar um hvernig skilja á dýrleika jarða og íslenskt
verðgildi. Sennilega er þessi bók frumrit eða grunn-
bók jarðabókanna frá 1639 og hefur tilheyrt skjala-
safni Bessastaða.

Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður telur þessa bók
frumrit bókarinnar frá 1639. Í henni eru engar at-
hugasemdir eins og í rentukammerbókinni og hún
er óundirrituð. Getið er leigukúgilda, landskuldar
og dýrleika. Á eftir jarðabókinni kemur listi yfir

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. nr.
37. Jarðabók
1638 

AM 460 fol.
Jarðabók 1639 
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ÞÍ. Rtk. F/4 1631–1640 Reikningar jarðabókarsjóðs. Léns-
reikningar. Jarðabók 1639. 

Björn Lárusson telur þessa bók afskrift jarðabókarinnar
1638 í ÞÍ. Leyndarskjalasafn Supplem II. nr. 37. Hún er undir-
rituð af Pros Mund og liggur nú í rentukammeri. Af bókinni
má sjá, að hún hefur verið yfirfarin í rentukammerinu, því á
henni stendur „Er saaledes rett eftirlagt och beregnet bekiendir
Thommis Thommisson“ og hún hefur verið notuð við end-
urskoðun á reikningum Jens Søffrensen í rentukammerinu.
„Disse Leyer och Landskyld ehr confererit med dend sidste ind-
leffuerede Jordbog som afgangne Pros Mund hafer ladet lef-
fuere Anno 1640“. Í bókinni er getið leigukúgilda, landskuldar
og dýrleika jarðanna.

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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sýslurnar og hverjir halda þær, með nöfnum sýslu-
manna og hvað þeir greiða af hverri sýslu. Síðan
kemur listi yfir umboðsjarðirnar og klaustrin,
hverjir halda þær jarðir og hvað greitt er af þeim.
Aftast er svo nákvæm útlistun á íslenska kauptaxt-
anum.

Árni Magnússon telur þessa bók samda af Jens
Søffrensen og jafnvel skrifaða með hans hendi.
Hann segir þessa bók samhljóða jarðabók sem liggi
nú í rentukammeri, undirrituð af Johann Petersen
Klein 4. ágúst 1683 með vitnisburði tveggja votta á
Bessastöðum þann 29. júlí 1685. ÞÍ. Rtk. E/1 örk
1639–1699 Jarðabók Jóhans Petersen Klein 1639.
Sjá einnig Pál Eggert Ólason, Handritakröfur Íslend-
inga, Reykjavík 1939, bls. 12. Þar segir að bókin sé
úr skjalasafni Bessastaðafógeta.

Jarðabók 1639. Aðra bók frá árinu 1639 sem nú er
varðveitt í Þjóðskjalasafni staðfestir Johann Petersen
Klein sem „Richtig Copie effter Originalen““ Í þeirri
bók er einnig skrá um jarðir Henrik Bjelke léns-
manns 1675–1683. Í lok bókarinnar segir :

„Denne Jordebog med 50 beshrefne Blade, at
vere dend samme, huoreffter ieg underschreffen Ind-
komsten her i Landet effter Forlæningsbrefuene i Iss-
land oppebaaret hafuer, saa at ieg ey af nogen meere
Kongl: Mayst:“. Framhaldið er því miður glatað.

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

ÞÍ. Jarðabækur-
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ÞÍ. Rtk. E/1 örk 1 1639–1699 Jarðabók  Jóhanns Petersen Klein
1639. Þessi bók er samhljóða AM 460, fol og liggur nú með
rentukammerskjölum undirrituð af Johann Petersen Klein 4.
ágúst 1683 og með vitnisburði tveggja votta á Bessastöðum
þann 29. júlí 1685.

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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AM 211b 4to Jarðabók Ísafjarðarsýslu 1658 og
1695. Árið 1657 var send út sérstök tilskipun um
gerð jarðabókar. Í þeirri tilskipun er gert ráð fyrir
að sýslumennirnir í hverri sýslu láti gera jarðabók
yfir allar jarðir í sýslunum, þar sem fram átti að

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 
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yfir konungs-
eignir 

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

AM 211b 4to
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Lbs. 492,4to. Jarðabók 1639. Þessi bók er enn ein jarðabók frá
árinu 1639, og er sennilega afskrift bókar í léninu. Telur Páll
Eggert Ólason þessa bók gerða af Jens Søffrensen eins og AM
460, fol.   Í skrá Landsbókasafns segir hann að í bókinni séu í
fyrsta lagi allar konungsjarðir á Íslandi ásamt hafnartali og
klaustrajarðaregistri á dönsku. Í öðru lagi skrá yfir prestajarðir
og kirkjueignir í Skálholtsstifti frá 1639 og í þriðja lagi skrá
yfir kristfjárjarðir í Skálholtsstifti. Ef til vill hefur þessi bók
verið ætluð rentukammeri eða kansellíi til upplýsingar

ÞÍ. Rtk. E/1 örk 3. 1639–1699 Jarðabók frá árinu 1660 yfir
konungsjarðir og tekjur af sýslunum. 

Í athugasemdum rentumeistara árið 1661 við reikninga
Henriks Bjelke frá árunum 1657–1660 vísar rentumeistari til
veitingabréfsins um að lénsmaðurinn eigi að skila inn jarðabók
bæði yfir kirkjujarðir sem og aðrar jarðir. Bjelke segir í svari
sínu árið 1662 að slík bók sé til í rentukammeri og engin breyt-
ing hafi orðið á henni fyrir utan þær fjórar jarðir sem lagðar
voru til spítalans. En hann geti þó þrátt fyrir ómakið sem því
fylgi útbúið jarðabók. Síðan getur Jørgen Hansen rentuskrifari
þess að bókin hafi verið afhent. Má gera ráð fyrir, þó ekki sé
það fullkannað, að hér eigi hann við jarðabókina 1660 sem er
undirrituð af Tómasi Nikulássyni, fógeta Bielke. Hún liggur nú
í rentukammerskjölum. Í henni er aðeins getið leigukúgilda,
landskuldar og dýrleika konungsjarða auk afgjaldsins af
sýslunum, en ekki allra jarða eins og ætlast var til í tilskipun
konungs 1657. Bókin er sennilega afskrift bókar sem lá í léninu
og í henni koma fram þær breytingar sem orðið hafa á eignar-
haldi á jörðum frá árinu 1638.

Landsbókasafn-Há-
skólabókasafn. Hand-
ritasafn

Þjóðskjalasafn Íslands

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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koma dýrleiki jarðanna, kúgildafjöldi og landskuld.
Fógetinn á Bessastöðum átti síðan að útbúa jarða -
bók fyrir allt landið eftir þessum bókum sýslumanna.
Menn virðast ekki hafa hlýtt þessu og var þessi til-
skipun endurtekin á alþingi árið 1668. Árið 1682
var gengið eftir að farið væri fullkomlega eftir til-
skipuninni frá árinu 1657. 

Björn Lárusson bendir þó á í bókinnni Islands
jordebok undir förindustriell tid, að í afskrift frá um
1750 sé varðveitt jarðabók Ísafjarðarsýslu frá árinu
1658. Páll Eggert Ólason, Handritakröfur Íslend-
inga, Reykjavík 1939, bls. 12, 13. Telur hann bók-
ina vera hluta af jarðakjölum Árna Magnússonar og
Páls Vídalíns.

Jarðabók Húnavatnssýslu 1681. Þær upplýsingar
sem fram koma í bókinni hafa verið fengnar á
hrepps þingum. Fyrst er getið bæja, kirkju-, stóls- og
konungsjarða í Svínavatnshreppi, Áshreppi, Torfa-
lækjarhreppi, Engihlíðarhreppi, Bólstaðarhlíðar-
hreppi, og Vindhælishreppi. Getið er landskuldar og
fjölda leigu- og eignarkúgilda. Bókin er án athuga-
semda og er ekki undirrituð.

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

H Jarðabækur
yfir konungs-
eignir 

ÞÍ. Skrá um
skjöl í Stein-
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ÞÍ. Rtk. D2/1. 1681. Stríðshjálpin 1681 – bréf og skrár bundnar
í sérstaka bók.

Tilraunir voru gerðar til að leggja aukaskatta á Íslendinga,
t.d. árin 1624 og 1638 en Íslendingar báðu sér vægðar og varð
því lítið úr þeim. Eitthvað mun þó hafa safnast árið 1638, en
skjöl eru ekki varðveitt um það. Heimildir eru aftur á móti
varðveittar vegna Stríðshjálparinnar 1681 svokölluðu, en hún
var aukaskattur sem lagður var á samkvæmt bréfi konungs frá
árinu 1679. Bréfið er birt á alþingi árin 1680 og aftur 1682 og
samkvæmt konungsbréfi 1681 sem birt var á alþingi 1682 var
skatturinn minnkaður um helming. Sýslumenn áttu að inn-

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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heimta skattinn hver í sinni sýslu. Skýrslur sýslumanna eða
jarðabækur eru varðveittar úr flestum sýslum landsins, ýmist frá
árunum 1681, 1682 eða 1683. Getið er bæjarnafna, oft eigenda
með nafni, ef jörðin var í einkaeigu, landskuldar, kúgilda og
stundum dýrleika. Björn Lárusson fjallar um þessar heimildir í
bók sinni Islands jordebog under förindustriell tid, bls. 10–16.

ÞÍ. Rtk. E/3. 1681. Ný jarðabók yfir Ísland árið 1681, kennd
við Johann Petersen. Þrátt fyrir það er það fyrst árið 1686 sem
ný jarðabók var samin. Björn Lárusson hefur sýnt fram á að sú
jarðabók, sem kennd hefur verið Johann Pedersen Klein og
sögð vera frá árinu 1681, er í raun eftir Heidemann landfógeta
frá árinu 1686. Vinnsla hennar byggði á þeim línum sem lagðar
voru í bréfi konungs um stríðsskatt árið 1679.

Sjá Björn Lárusson, Old Icelandic Land Registers bls. 12–
16. Sami, Islands jordebog under förindustriell tid, bls. 16–18.

ÞÍ. Rtk. F/1–F/6. Reikningar jarðabókarsjóðs. Lénsreikningar.
Lénsmennirnir þurftu samkvæmt veitingabréfinu að skila árlega
inn jarðabók til rentukammers. Reyndin var að þeir skiluðu
þeim inn við lénsmannsskipti vegna uppgjörsins. Slíkar jarða -
bækur eru varðveittar frá árunum 1597, 1606, 1616, 1632/3,
1639, ein sennilega frá árinu 1645 auk einnar ótímasettrar. Í
þessum bókum er tekinn fram fjöldi leigukúgilda og landskuld,
auk þess sem dýrleika jarðanna er getið í bókinni frá 1639.
Bækurnar virðast byggja hver á annarri, þ.e. vera uppskriftir
eftir sömu eða sambærilegri bók sem lá í skjalasafni Bessastaða.

AM. Steph. 27. Bl. 299r–313v. Jarðabók 1592. Uppskrift á
jarðabók Hóladómkirkju, Skálholtsdómkirkju, klaustrajarða
og konungsjarða. Getið er kúgilda og landskuldar. 

Í bókinni eru einnig uppskriftir kaupmála, kaupbréfa, mál-
daga, skifta- og úrskurðarbréfa og fleira. Bókin er talin skrifuð
á fyrri hluta 18. aldar.

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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sonar í íslenskum
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Jarðabók Skálholtsdómkirkju 1589. Getið er lands-
kuldar og kúgildafjölda á hverri jörð fyrir sig. Fyrst
jarðir Flóaumboðs, Hrepparnir báðir, Skammbeins -
staðaumboð, Biskupstungur, Grímsnessumboð, Hey-
nessumboð, Grindavík, Bjarnanessum boð, Stranda -
jarðir, jarðir lagðar prestum, áklagaðar jarðir þegar
herra Gísli Jónsson kom til Skálholts. Að lokum er
summan reiknuð. Bókin er öll með sömu hendi, án
athugasemda og óundirrituð.

Afritabók gamalla bréfa Hólastóls 1331–1633. Þessi
bók er skrifuð samkvæmt bréflegri befalningu kon-
ungs 1641–1642. Telur Jón Þorkelsson þjóð skjala -
vörður bókina skrifaða fyrir Þorlák Skúlason biskup
af Sveini Jónssyni kirkjupresti á Hólum, síðar presti
á Barði, og Hákoni Gíslasyni mági Þorláks, síðar
sýslumanni í Bræðratungu. Sjá Skýrsla um skjöl og
handrit í safni Árna Magnússonar, (1908), bls. 22.

Máldagar Hólabiskups skrifaðir eftir skinnbókum
1639.Á forsíðu bókarinnar stendur að hún sé kópí -
eruð og afskrifuð úr þeim gömlu kálfskinns máldaga
bókum samkvæmt Kong Majestatis befalningu
Anno 1639.Í þessu bindi eru Auðunarmáldagi 1318,
máldagi Jóns biskups Eiríkssonar skalla 1360, mál-
dagi Péturs biskups Nikulássonar 1394 og máldagi
Ólaf biskups Rögnvaldssonar 1461 og síðar. Enn
fremur gamlar rekaskrár m.m. varðandi Hólastól. 

Máldagar Hólabiskups skrifaðir eftir skinnbókum 1645.
Á forsíðu bókarinnar stendur: 
„Maldaga Bækur Hooladomkyrkiu coperadar

og saman teknar epter þeim gomlu Kalfskins Mal-
daga Bokum sem liggia a Hoolum Ord epter Ord
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epter Befalningu vorz Nadugasta Herra Konungs
Crhistians þess fiorda thil Danmerkur og Norregs
er og epter thilsogn vel burdugs Mans Pros Mundz
Kong Majestatis Befalnings Mans yfer Islands.
Aptur ad nyu uppskrefadar og underskrifadar a Ho-
olum i Hialltadal: 1645. Máldaga Bok Audunar Bps
huorrar Datum er 1318 ar“. 

Á henni stendur jafnframt „… Aptur ad nyu
uppskrefadar og undirskrifadar a Hollum i Hiallta-
dal: 1645“.

Í þessari bók eru sömu máldagar og í bókinni frá
1639, og eru eftirritin staðfest með eiginhandar
undir skrift Runólfs skólameistara Jónssonar og
Sveins Jónssonar kirkjuprests á Hólum.

AM. 258 4to. Bréfabók Skálholtsdómkirkju með
hendi Hákons Ormssonar frá um 1643. Í þessari
bók er einnig innskrifuð virðing á óbrúkanlegri inni -
stæðu frá Skálholti sem gerð var á alþingi árið 1641
og reikningur yfir tekjur og gjöld Skálholtsdóm-
kirkju og skóla „svo sem reyndist í Meðalárum“.

AM. 262 fol. Máldagi Brynjólfs biskups Sveinssonar
eða skrá yfir kirkjugóssið í Skálholtsbiskupsdæmi.
Á bókinni stendur „Anno Domini 1641 factum est
Registrum istud sub Magistro Bryniolfo Schalhol-
tensi Episcopo“ .(Þessi skrá er gerð undir hand-
leiðslu meistara Brynjólfs biskups í Skálholti).

AM. 261 fol. Máldagi Gísla biskups Jónssonar.
Hákon Ormsson hefur einnig skrifað upp máldaga
Gísla biskups sem er varðveittur í afskrift frá árinu
1710.
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ups 
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Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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Inventarium Hólastaðar 1628, undirritað af Þorláki
biskupi Skúlasyni.

Uppskrift á inventarium Kirkjubæjarklausturs 28.
júlí 1634. Afskrift dags. 23. september 1636. Skrá
um leigur, landskuldir og kúgildi Kirkjubæjarklaust-
ursjarða, líklega frá sama tíma.

Hér í einnig:
Kvittun Nielsar Hansen, fulltrúa Holgers Rosen -

krantz, fyrir nautpeningi sem Kort Þormóðsson
klausturhaldari hefur afhent honum, dags. 2. októ-
ber 1628. Afrit dagsett 1. mars 1637.

J Máldagar og
afritabækur
bréfa dóm-
kirknanna og
undirliggjandi
kirkna 

J Máldagar og
afritabækur
bréfa dóm-
kirkn anna og
undirliggjandi
kirkna 

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
reka  skrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
rekaskrár 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 42.
Innistæða Hó-
lastaðar 1628 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 43.
Innistæða
Kirkjubæjar -
klausturs 
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Fjögur afrit að minnsta kosti af Vilchinsmáldaga eru frá ára-
bilinu 1640–1643 og eru þau sögð skrifuð fyrir Brynjólf biskup.
Þ.e. AM 260 fol., AM 259 fol., AM 256 4to. og Lbs. 350 4to.
Sjá  Íslenskt fornbréfasafn  IV. bls. 27–29. 

Sjá einnig í Þjóðskjalasafni Íslands, skjalasafn Skálholtsbisk-
upsdæmis og skjalasafn Hólabiskupsdæmis. Biskupsskjalasafn.
Skrár Þjóðskjalasafns III. (1956).

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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Jarðabók Möðruvallaklausturs ásamt kúgildafjölda
og landskuldarupphæð, undirrituð að Möðruvöllum
í Hörgárdal 5. apríl 1637 af Halldóri Ólafssyni lög-
manni og klausturhaldara. Jarðabókin er í tvíriti. 

Hér í einnig:
Skrá um kúgildafjölda Möðruvallaklausturs

1569 og 1570. 
Skrá um inventarium Möðruvallaklausturs 1570.
Héraðsdómur dagsettur 2. maí 1636 og alþingis -

dómur dagsettur 1. júlí sama ár, í máli séra Einars
Guðmundssonar á Stað á Reykjanesi.

Jarðabók Möðruvallaklausturs 1632.

Jarðabók Möðruvallaklausturs 1675.

Jarðabók Munkaþverárklausturs með landskuldar-
upphæð og leigukúgildum ásamt dauðum pening -
um, er klaustrinu fylgja, dagsett 3. apríl 1637 og
undirrituð af Magnúsi Björnssyni lögmanni og
klaust urhaldara.

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
rekaskrár 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 44.
Jarðabók
Möðruvalla -
klausturs og
fleira 

ÞÍ. Skjalasafn
umboðanna.
Möðruvalla -
klaustur VII.
6. Jarðabók
Möðruvalla -
klausturs 1632 

ÞÍ. Skjalasafn
umboðanna.
Möðruvalla -
klaustur VII.
7. Jarðabók
Möðruvalla -
klausturs 1675 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II.
45. Jarðabók
Munkaþverár -
klausturs 1637 
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Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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Jarðabók Reynistaðarklausturs ásamt leigukúgild -
um og landskuldum. Ótímasett en líklega frá 1637.

Skrá um inventarium Reynistaðarklausturs 1609.
Afrit frá 1636 undirritað af Árna Oddssyni.

Skrá um ónothæft klukkubrot á Reynistað 1635,
undirrituð af Árna Oddssyni klausturhaldara.

Hér í einnig:
Bréf frá Árna Oddssyni lögmanni og klaustur-

haldara til Pros Mund höfuðsmanns, dagsett að
Leirá 23. september 1636.

Úttekt Skriðuklausturs 1598 og 1610 ásamt jarða -
bók klaustursins 1611. Uppskrift dagsett 1. septem-
ber 1636 og undirrituð af Jóni Björnssyni klaustur -
haldara.

Jarðabók Þykkvabæjarklausturs ásamt landskuldar-
upphæð og leigukúgildum, gerð af Þorsteini Magn-
ússyni sýslumanni og klausturhaldara 1637. Með
fylgir skrá um klukkur og klukkubrot, sem fylgdu
klaustrinu, þegar Þorsteinn tók við því 1612. Skráin
er dagsett að Felli í Mýrdal 15. október 1636.

Jarðabók Þingeyrarklausturs 1636, undirrituð af
Guðmundi Hákonarsyni sýslumanni og klaustur-
haldara.

Afhending á inventarium Þingeyraklausturs 15.
okt óber 1659.

K Jarðabækur
umboða/Inni -
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 46.
Jarðabók
Reynistaða -
klausturs 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 47.
Út tekt og jarða -
bók Skriðu -
klausturs 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 48.
Jarðabók
Þykkva bæjar -
klausturs 1637 

ÞÍ. Leyndar -
skjalasafn.
Supplem II. 49.
Jarðabók Þing -
eyraklausturs
1636 
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Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

3_6.3 Skjalasafn Bessastaða.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:06  Page 249



lénið ísland 1541 –1683

250

 Skjalaflokkur          Bessastaðir                                           Lýsing
                               skjalaflokkur

Spurningar Pros Mund höfuðsmanns um kristfjár-
jarðir o.fl. og svör Gísla biskups Oddssonar við
þeim, hvort tveggja dagsett að Bessastöðum 19.
apríl 1637.Skrá um kristfjárjarðir í Skálholtsstifti
ásamt skýrslu um brotnar kirkjuklukkur, undirritað
af Gísla biskupi Oddssyni. Einnig afrit af skrá um
reka og ítök staðarins í Skálholti frá 12. ágúst 1570.

Skrá um kristfjárjarðir í Hólastifti 1637, undir -
rituð af Þorláki biskupi Skúlasyni.Um tillag til fá-
tækra presta í Skálholtsstifti 1607. Skrifað eftir
bréfa bók Odds biskups Einarssonar 19. apríl 1637,
undirritað af Gísla biskupi Oddssyni.

Jarðabók Arnarstapaumboðs 1637, undirrituð af
þeim Steindóri Finnssyni umboðsmanni og Bjarna
Péturssyni sýslumanni og umboðsmanni.

Skýrsla um landskuldarhæð á 14 kóngsjörðum í
Miðfirði og Hrútafirði ásamt vitnisburði landseta
um Ingjald Illugason umboðsmann. Vitnisburðurinn
er dagsettur að Reykjum í Miðfirði 7. maí 1635.

Skýrsla um Möðrufell í Eyjafirði og hjáleigur,
dagsett 3. apríl 1637 og undirrituð af Halli Bjarna-
syni lögsagnara að Möðrufelli.

Skýrsla um landskuldir af jörðum konungs á
norðanverðu Snæfellsnesi, undirrituð af Páli Er-
lendssyni, en ótímasett (1637?).

Skýrsla Gísla Jónssonar um landskuldarhæð og
kúgildafjölda á ábýlisjörð sinni Kjarna, dagsett 12.
apríl 1637.

Skrá um Vatnsdalsjarðir, landskuldir og kúgildi,

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. 51.
Spurningar um
kristfjárjarðir 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn. Sup -
plem II. 53.
Jarða bók
Arnar stapa -
umboðs 1637 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. 54.
Skýrslur um
landskuldar -
hæð á nokkrum
jörðum kon-
ungs 
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Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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sem þeim fylgja, ódagsett frá 1636. Skráin er undir-
rituð af Þorláki Pálssyni.

Bréf frá Þorbergi Hrólfssyni sýslumanni til Jens
Søffrensen á Bessastöðum, dagsett að Seylu í Skaga-
firði 3. apríl 1637. Með fylgir skrá um konungs -
jarðir í Reykjadal og Bárðardal með land skuldar-
hæð og kúgildafjölda.

Bréf séra Arngríms Jónssonar lærða til Pros
Mund um jörðina Eyri í Eyrarsveit, dagsett að Mel -
stað í Miðfirði 1. apríl 1637.

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 
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AM. 249 d 4to. Innistæða Skriðuklausturs 1610.
Frumrit á pappír af skrá um inventarium Skriðuklausturs

1610 þegar Jón Björnsson tók við klaustrinu eftir Jón Einarsson
andaðan.

Sjá einnig AM 465 4to. 
Ath. afskrift samkvæmt þessum tveim AM bókum frá árinu

1903 liggur í ÞÍ. Skjalasafn umboðanna. Skriðuklaustur VI,1.

ÞÍ. Skrá um skjöl í Steinklefa. V. Reka- og landamerkjaskrá
Þing eyraklausturs.

Skinnbók frá síðari hluta 13. aldar. Var áður í Árnasafni í
Kaupmannahöfn, AM 278b 4to. Sjá Fornbréfasafn. II. bls.
248–251.

AM. 279 a 4to. Þingeyrabók.
Pergament. Skrifuð 12–1300. ýmsar hendur og einnig seinni

tíma viðbætur. Hér í m.a.
2) Rekaskrá, 4) rekar Þingeyraklausturs , 5) Virðing jarða

Þingeyraklausturs og 8) Skrá um fjárheimtur og leigufé og
sauðatolla Þingeyraklausturs.

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum

Þjóðskjalasafn Íslands

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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Yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmannsins yfir Íslandi,
frá ca. 1630. E.t.v. með hendi Hákonar Ormssonar
alþingisskrifara. Sjá Pál Eggert Ólason, Menn og
menntir III., bls. 57.

Yfirlit um vissar tekjur lénsmannsins á Íslandi.
Ótímasett.

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

K Jarðabækur
umboða/Inni-
stæðuskrár/
rekaskrár 

L Listar yfir
tekjur og gjöld 

L Listar yfir
tekjur og gjöld 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. nr.
38. Yfirlit yfir
tekjur og gjöld
lénsmannsins 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. nr.
39. Yfirlit um
vissar tekjur
lénsmannsins 

3_6.3 Skjalasafn Bessastaða.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:06  Page 254



skrá yfir skjalasafn bessastaða

255

                                       Tengd söfn                                                  Núverandi safn

AM. 264, fol V. Skrá um eignir Bessastaða og Viðeyjar 1553.
Innistæðuskrá Bessastaða og Viðeyjar árið 1553 þegar Poul

Huitfeldt tók við hirðstjórn. 
Skráin er prentuð í Fornbréfasafni XII, bls. 592–598.

ÞÍ. Rtk. F/1–F/6. Reikningar jarðabókarsjóðs. Lénsreikningar.
Innistæðuskrár Bessastaða og Viðeyjar frá árunum 1588,

1591, 1595, 1597, 1602, 1606, 1619, 1620, 1634, 1645,
1645/46, 1646/47 og 1647/48.

Innistæðuskrár Arnarstapa 1588, 1591, 1595, 1597, 1606,
1619, 1620, 1634 og 1646.

Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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Ótímasett skrá um afgjald af sýslum, klaustrum og
öðrum umboðsjörðum á Íslandi ásamt því hverjir
haldi þær. Frá 17. öld.

Yfirlit um umboðsjarðir á Íslandi, afgjald eftir þær
og umboðsmenn ca. 1640.

Undir þessu númeri eru þrjú skjöl. 
Það fyrsta sem hér er nefnt hefur yfirskriftina,

„Forteignelse paa atskilligt sem skal forrettis paa
Bessestad“, og er ótímasett og óundirrituð greinar-
gerð um ýmis fjárhagsmálefni í Gullbringusýslu. Um
kjör vinnufólks á Bessastöðum og í Viðey um
aðbúnað fátækra í Viðey, kjör bænda í Gullbring-
usýslu, um sláttukvaðir og gjaftolla, um ljóstolla og
laun lögréttumanna. Freistandi er að álykta að þetta
skjal hafi verið samið á Bessastöðum af Pros Mund
lénsmanni eða fógeta hans Jens Søffrensen kringum
árið 1639 til upplýsingar og notkunar við rekstur
búanna tveggja. 

Annað skjalið hefur yfirskriftina, „For Ordningh
paa, huor mange Vindefolck, och Fattige, schall hol-
des y Viidøe, och paa Bessestad, och huad dieris
Kost, Kiøb och andett schall vere, och belanger sich
aarligen, och Fogdenn kannd viide sig effter att rette,
och kand giøris hanum gott i Regnschabett“. Skjalið
er ótímasett tilskipun um fjölda og kjör vinnufólks
í Viðey og á Bessastöðum. Þetta skjal er e.t.v. samið

L Listar yfir
tekjur og gjöld 

L Listar yfir
tekjur og gjöld 

L Listar yfir
tekjur og gjöld 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. nr.
40. Skrá um af-
gjald af sýslum,
klaustrum og
umboðsjörðum 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. nr.
41. Yfirlit um
umboðsjarðir 

ÞÍ. Leyndar-
skjalasafn.
Supplem II. nr.
50. Greinargerð
um ýmis fjár-
hagsmálefni í
Gullbringusýslu
og fleira 
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Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands

Þjóðskjalasafn Íslands
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á Bessastöðum til notkunar við rekstur búanna
tveggja eins og það fyrra.

Bæði þessi skjöl eru sennilega eldri en frá árinu
1645 ef tekið er mið af þeim fjölda vinnufólks sem
í þeim er getið en árið 1645 var átta manns sagt upp
störfum og starfsmönnum á búunum þannig fækk -
að. 

Sjá, Kristjana Kristinsdóttir, „Tvö skjöl um
Bessa staði og Viðey“. Landnám Ingólfs. Nýtt safn
til sögu þess 4. (1991), bls. 78–90 og Kristjana Krist-
insdóttir, „Um konur í íslenskum lénsreikningum
1645–1648“. Kvennaslóðir. (2001) bls. 231–239..

Þriðja skjalið ber yfirskriftina, „Thill Iislannd“,
og er talið vera frá árinu 1542 og er nefnt „Minnis-
greinar fógeta konungs um „það, sem mest er á
nauðsyn á Íslandi, í Viðeyjarklaustri eða hvar sem
haldinn yrði konungsgarðr þar í landi““.

Skjalið er prentað í Fornbréfasafni XII, bls. 91.

Á þeim árum sem Ísland var veitt Kaupmannahöfn
að léni, árin 1547–1553 héldu fógetarnir sem hér
voru fyrir þeirra hönd svokallaða fógetareikninga.
Ekki til að senda til endurskoðunar í rentukammerið
heldur til eftirlits fyrir sjálfa sig eða stjórnendur
Kaupmannahafnar sem þurftu að standa rentu-
kammerinu skil á afgjaldinu af léninu. Fógetareikn-
ingar skiptast í reikninga yfir konungstekjur af
leigum, landskuldum og skreiðargjaldi samkvæmt
jarðabók, afgjaldsreikninga yfir vörur og sjávarút-
vegsreikninga. Reikningarnir eru varðveittir frá ár-
unum 1547–1553. Auk þessa er í fógetareikningum
innistæðuskrá Bessastaða og Viðeyjar 1553.Fógeta -
reikningar eru prentaðir í Fornbréfasafni XII, bls.
105–119, 130–159, 166–185, 391–434, 561–592
og innistæðuskráin á bls. 592–598. Komu til Árna
Magnússonar frá síra Lyd Magnússyni, forbréfasafn

L Listar yfir
tekjur og gjöld 

AM 264 fol.
Fógetareikn-
ingar 
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Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum
fræðum
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XII, bls. 106. Páll Eggert Ólason, Handritakröfur
Íslendinga, Reykjavík 1939, bls. 12, segir þessa
reikninga reikninga Bessastaðafógeta og að þeir séu
eign hirðstjóra á Íslandi. E.t.v. er hugsanlegt að AM
264 fol sé afskrift þessara skjala og sem þá hafa
legið á Bessastöðum. 

Reikningurinn nær yfir árin 1672 til 1675. Hann er
sundurliðaður reikningur yfir gjöld af klaustra-,
sýslna- og umboðsjörðum. Á vinstri síðu er conto-
debit dálkur og á þeirri hægri conto-credit dálkur.
Á credit síðunni er yst til vinstri dálkur fyrir dag-
setningar, þ.e. mánuð og dag. Greiðslurnar hafa
ýmist verið inntar af hendi og færðar í reikninginn í
júní eða júlí. Fremst eru dálkar fyrir klaustrin, síðan
sýslurnar og loks umboðsjarðirnar. Reikningsfærsl-
urnar eru ekki allar með sömu hendi og verður að
ætla að reikningurinn hafi verið færður á Bessa-
stöðum jafnóðum og greiðslurnar voru inntar af
hendi. Við færslu úr Borgarfirði er með títuprjóni
festur seðill. Utan á honum stendur, „Borgerfiords
Syssells afgift Anno 1675“ Á seðlinum stendur,„Ehr
lefuered paa Bessested af Syssell Hr. Dade Jonsson
622 Allen Vadmelx noch Hosser 502 1/2 Parx noch
Wandler 116 Parx Enshefft 119 AllenKlippinger 2
Stocherhar Fisch til Vegt 31 Wetter 3 1/2 Fiskur  35
Wetter 3 Fiskar 3 1/2?noch H? Fiskar 4 Wetter 1
FiordungurSmor til vegt 4 TunnurDatum Bessested
d. 25 May 1675 af Magnes Jonsson 8 Klippinger
Oluf Jenssonn Klow sem var fógeti Henriks Bjelke
1672–1680.

Víst er að kirknareikningar hafa verið afhentir til
Bessastaða þó að ekki séu þeir sérstaklega varð -
veittir svo vitað sé. Samkvæmt hinni nýju kirkju-

L Listar yfir
tekjur og gjöld 
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tekjur og gjöld 

DRA. Rtk. 373.
154. 1661–1828
Diverse doku-
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skipan skyldu biskuparnir vísitera allar sóknar-
kirkjur árlega og gera skrá yfir allar eigur þeirra. Í
kirkjuskipaninni 1607 segir m.a. að hver kirkja eigi
að halda sérstaka bók, kirkjustól, yfir eignir sínar
og reikningshald. Í tillögum Odds Einarssonar bisk-
ups frá um 1600, um breytingar á kirkjuskipaninni,
segir hann m.a. að ómögulegt sé að skrifa á hverju
ári upp alla kirkjureikninga og máldaga og afhenda
lénsmanni eins og krafist sé í kirkju skipan inni. Léns -
maður hefur krafið Odd biskup nánari upplýsinga
um kirknareikninga árið 1599 og sendir biskup út
bréf til prófasta og presta í Rangárþingi þar sem
segir m.a.:„eg hefi nýlega feingið bréf höfuðsmanns-
ins um kirknareikninga þessarar meiningar, að
honum þykir ekki fullnægja slíkt registur, sem eg
hefi árlega uppskrifað, og þeim afhent, og heimtir
þar fyrir enn að nýju kláran reikningsskap til næsta
Alþingis um allar kirkna eignir, hvort það er al-
kirkju, hálfkirkju eða bænhús. Kanske yfirvaldið
meini, að vér munum svalla og brjála kirkjufénu frá
og til, eins og forðum daga, og af þrjózku og óhlýðni
ei vilja fram leggja fullan reikning, svo sem hann er
til, hvað tildrægisslaust er að dylja þess, sem menn
vita þar um framast, og ekki hefi eg kunnað það
betur að gera, eptir því, sem mér hefur verið til sagt,
þar sem eg hefi visiterað“. Síðan er nákvæm lýsing
á hvernig færa skuli reikninginn og er próföstum
falið að sjá til þess að slíkir reikningar verði settir
saman. Þessir reikningar hafa örugglega verið gerðir
og sendir til upplýsingar til Bessastaða. Alþingis-
bækur III, bls. 171.

L Listar yfir
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ÞÍ. Rtk. F/1 – F/7 Reikningar jarðabókarsjóðs. Lénsreikningar. 
Reikningar yfir tekjur og gjöld og sakeyrisskrár eru varð -

veitt frá árunum, 1588–1591 (aðeins útdráttur úr reikningum),
1589–1591, 1596/7, 1599/1600 (aðeins reikningur), 1606–

Þjóðskjalasafn Íslands
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1615, 1619–1623/4, 1625–1630/31, 1633–1639/40, 1641–
1661/2. 

Reikningarnir eru þannig upp byggðir að fyrst eru allir
tekjuliðir konungs færðir, bæði í peningum og fríðu, og samtala
þeirra reiknuð. Síðan koma allir útgjaldaliðir (eða það sem
dróst frá tekjunum) með samtölu. Með öllum tekjuliðum er átt
við að í reikningi fyrir afgjaldslén er afgjaldið, sakeyrir og festu-
peningar fært til tekna en í útgjaldaliðnum eru síðan færðar
greiðslurnar upp í afgjaldið. Í reikningsléni eru tekjurnar m.a.
landskuld og leiga, samkvæmt jarðabókinni, af jörðum í Gull-
bringu- og Kjósarsýslu sem lágu undir Bessastaði og ekki voru
burtfestar með lífsbréfi, afgjaldið af klaustrunum, sýslunum og
umboðsjörðunum, skattar, tollar, tíundir, mannslán og hús-
mannstollur af bæjum í Gullbringusýslu, sakeyrir og festupen-
ingar, innistæða Bessastaða og Viðeyjar, peningar fyrir selda
vöru, skipshlutir, skipsleigur, auk sýslugjaldshlutar af skipum
konungs á vertíðinni, listi yfir mannslán af sveitinni, listi yfir
lausamenn sem réru á bátum konungs og listi yfir sýslugjalds-
menn. Í útgjaldaliðinn eru færð laun til fógetans og annars
starfsfólks í léninu auk uppihalds, vörur og peningar til kon-
ungs eða lánadrottna hans, breyting á innistæðu Bessastaða,
Viðeyjar og Arnarstapa og goldnir peningar vegna vörukaupa. 

DRA. Regnskaber. Seddelreg. 78. Regnskaber II. Ekstrakter af
lensregnskaber  1570–1599. Ekstrakter 1574. pk. 5.

Útdrættir úr íslensku lénsreikningunum eru varðveittir frá
árunum 1566/7–1572/73. Virðist sem þeir hafi verið gerðir í
sambandi við endanlegt uppgjör lénsmanna. 

Reikningar Vestmannaeyja. Konungur hélt Vestmannaeyja-
verslunina sjálfur allt frá árunum 1558–1600, og hafði sér-
stakan umsjónarmann í eyjunum. Frá 1600 seldi hann borg -
urum í Kaupmannahöfn verslunina á leigu. Páll Eggert segir að
það hafi haldist til 1620. Eftir það hafi Vestmannaeyjar verið
leigðar með öðrum höfnum landsins, en þó hafi leigusamningur

Ríkisskjalasafnið í
Kaupmannahöfn
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vegna þeirra verið gerður sérstaklega. Frá 1662 til 1683 var
landið leigt Verslun aðalútgerðarmanna (De fire Hovedparti-
cipanter). Einn þeirra, Hans Nansen hafði Vestmannaeyjar á
leigu fyrir 800 ríkisdali auk heimildar til siglingar til Íslands.

Reikningar Vestmannaeyja eru varðveittir í
ÞÍ. Rtk. F/235–F/236. Reikningar Vestmannaeyja 1586–

1601. Nr. 1: ÞÍ. Rtk. F/235–F/236  sem sérstakir reikningar frá
1586–1590, 1593–1596 og 1599–1601, auk útdráttar (ÞÍ. Rtk.
F/1.) frá 1599/1600 sem liggur með íslensku lénsreikningunum.
Þetta eru reikningar reikningsléns. Eldri útdrættir eru varð -
veittir í rentukammerinu frá árinu 1571/2. DRA. Rtk. Lens-
regnskaber 1559–1660. pk. 5 Ekstraketer 1574.

Reikningar Vestmannaeyja.  Nr. 2 DRA. Reg. 108b. nr. 176,
Islandske Kompagnis Regnskaber 1620–1660 eru reikningar
Vestmannaeyja varðveittir sem hluti af reikningi Íslenska
Kompanísins frá árunum 1620–1660. Færslurnar í þessum
reikningi eru landskuldin, húsaleiga af búðsetumönnum, garð -
leiga af steingerðum (fiskireitum), 1/3 hlutur konungs af tíund-
inni, skattur, lausamannstollur og sakeyrir, auk afgjaldsins sem
var 800 ríkisdalir og tollsins af þeim skipum sem sigldu til Ís-
lands. Algengt er að kvittanir fyrir greiðslu sakeyris, tíundar,
landskuldar og skatts fylgi. Jarðabækur eru fylgiskjöl reikning-
anna árin 1621 og 1638. Getið er jarða konungs, hvað greitt
er í landskuld og skatt, auk þess sem búðsetumenn eru taldir
upp og hvað þeir greiða í húsagleigu. 

Reikningar Vestmannaeyja. Nr. 3. DRA. Rtk. 216.286. XXI.
Afregninger. Islands besejling. Eru reikningar Hans Nansens af
Vestmannaeyjum sem hann greiðir 800 ríkisdali fyrir auk af-
gjalds vegna réttinda til verslunar. Í reikningum hans kemur
fram landskuld, húsleiga, tíundarskattur og sakeyrir. Þessir
reikningar ná yfir árin 1664–1674. Með reikningunum fylgja
kvittanir fyrir greiðslum t.d. prestanna fyrir greiðslu tíundar.
Hér í eru einnig reikningar Jónasar Trellund 1665–1667, Christ -
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óper Hansen 1669 og 1670 og Peter Peterssen 1669–1674
vegna leigu á versluninni af landinu. 

DRA. D. Kancelli. B 215.II.b. Diverse efterretninger, overslag
og beregninger samt regnskabsbilag og andre dokumenter vedk.
Rigens og Kongens indtægter og udgifter. 6. Island 1582/3,
1640–1648.

Sérstakar athugasemdir og samanburður á tekjum milli ára
frá léninu Íslandi, árin 1582/3 og 1640–1648 vegna reikninga
Pros Mund. Einnig samanburður á tekjum af Vestmannaeyjum
1627 og 1638. Athugasemdirnar eru sennilega gerðar í rentu-
kammeri en skjölin liggja nú í skjalasafni kansellís. 

Rentumeistarareikningar. Þessir reikningar voru höfuðreikn-
ingar danska ríkisins sem rentumeistararnir færðu. Þar á meðal
eru færðar tekjurnar af lénunum í peningum. Þeir eru varð -
veittir allt frá árinu 1546 til 1660. Sjá Rigsarkivet og hjælpe-
midlerne til dets benyttelse 1,2., bls. 682, og skrána Reg. 108c.
Reikningar frá árunum 1551 til 1558 hafa verið gefnir út. Sjá
Christian III´s Rentemesterregnskaber I–IV.

AM. 703 4to. IV. 10 bl. skrifað 1638–1640. Reikningur yfir
afgjöld af jörðum og fleiru frá Snæfellsnesi. Á forsíðunni
stendur „joni Sigurds syne j Hond Anno 1638 1639 1640“.

Allir sem höfðu sýslur eða umboð á leigu þurftu að greiða
afgjald til Bessastaða og fá kvittun fyrir greiðslu afgjaldsins.
Reikningur sem þessi hlýtur að vera undirstaða þess að það
væri mögulegt. Í athugasemdum við reikninga Jens Søffrensen
segir við liðinn, tekjur af bæjum í Gullbringusýslu, að svona
reikningur ætti að koma frá öllum sýslunum ef farið væri eftir
Resolution konungs signeret Lit B.
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AM. 219 d 4to. ýmis bréf m.a. reikningur Guðmundar Jónssonar
(settur sýslumaður í Árnessýslu í fjarveru Torfa Erlendssonar)
skrifaður á Bessastöðum 29. ágúst 1662,  fyrir greiðslu á afgjaldi
Árnessýslu samkvæmt, að hans sögn, fyrirmælum Johann Peter-
sen Klein. Þessa vöru, smjör, fisk og sokka, hafði hann afhent Eric
Munch kaupmanni á Eyrarbakka. Torfi Erlendsson sem verið
hafði sýslumaður Árnessýslu, en dæmdur frá embætti af lög-
manni, hafði fengið uppreisn æru frá konungi og skyldi halda af-
gjaldinu af sýslunni árið 1662 (embættislaunum sínum). Í
reikn  ingnum kemur fram að Eric Munch ber að afhenda Torfa
Erlendssyni eða umboðsmanni hans í Kaupmannahöfn afgjaldið
í sömu vöru eins og reikningsbók hans sjálfs sýni. Með reikn-
ingnum fylgir bréf Johann Petersen Klein þar sem hann neitar allri
ábyrgð á þessari afhendingu afgjaldsins og samskiptum Guð -
mundar og Eric Munch. Með reikningnum fylgir einnig yfirlýsing
kaupmannsins, þar sem segir m.a. að hann hafi ekki getað afhent
Torfa kvittun fyrir vörunni enda hafi hann ekki verið á staðnum.
Þrátt fyrir að þessi bréf séu sprottin af atburðum sem hér eru ekki
til umfjöllunar, er víst að kvittanir fyrir greiðslu afgjalds af
sýslum, klaustrum og umboðsjörðum voru gefnar út á Bessa-
stöðum þegar greiðsla afgjaldsins var innt af hendi. Sjá hér
einnig, Bogi Benediktsson, Sýslumannaævir IV, bls. 306.

AM. 68 8vo. Reikningar Eggerts Hannessonar 1570–1571.
Þeir skiptast í:
1. Reikning yfir þær skuldir sem menn voru skyldugir að

greiða Eggert Hannessyni.
2. Listi yfir konungskúgildi og jarðir með því umboði sem

Árni Gíslason hafði haft, en Eggert Hannesson meðtók
1570.

3. Reikningsskapur yfir þær skuldir sem menn áttu að
greiða Eggert Hannessyni 1571.

Allir sem höfðu sýslur eða umboð á leigu þurftu að greiða af-
gjald til Bessastaða. Reikningur sem þessi hlýtur að vera undir -
staða þess að það væri mögulegt.  

Íslenskt fornbréfasafn XV, bls. 473–544.
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Óprentaðar heimildir

Þjóðskjalasafn Íslands – ÞÍ

Kansellí-KA:

KA/1 Innkomin bréf og önnur skjöl 1548–1649.
KA/2 Innkomin bréf og önnur skjöl 1650–1679.

Rentukammer-Rtk.: 

F/1 1588–1602 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/2 1602–1620 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/3 1620–1631 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/4 1631–1640 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/5 1641–1646 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/6 1645–1650 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/7 1650–1660 Reikningar jarðabókarsjóðs, lénsreikningar.
F/8 1660–1687 Reikningar jarðabókarsjóðs.
E/1 örk 1 1639–1699 Jarðabók Johans Kleins 1639. (Eftirrit sem Heidemann
landfógeti fékk árið 1685).

E/1 örk 2 1639–1699 Jarðabók frá árinu 1660 yfir konungsjarðir og tekjur af
sýslunum.
E/3 1681 Ný jarðabók yfir Ísland árið 1681.
D2/1 1681. Stríðshjálpin 1681 — bréf og skrár bundnar í sérstaka bók.
F/235-F/236 1586–1600 Reikningar Vestmannaeyja.
B27/1 1661–1699 Innkomin bréf og ódagsett eftirrit.

Leyndarskjalasafn:-Geh.Ark. Saml.:

3. Supplem II. nr. 17 Vitnisburðarbréf um Niels Busk fógeta og skrifara á Bessa -
stöðum útgefið á Járngerðarþingi í Grindavík 3. maí 1599.
4. Supplem II. nr. 37 Jarðabók 1638.
4. Supplem II. nr. 38 Yfirlit yfir tekjur og gjöld lénsmanns.
4. Supplem II. nr. 39 Yfirlit um vissar tekjur lénsmanns.
4. Supplem II. nr. 40 Skrá um afgjald af sýslum, klaustrum og umboðsjörðum.
4. Supplem II. nr. 41 Yfirlit um umboðsjarðir.
4. Supplem II. nr. 42 Innistæða Hólastaðar 1628.
4. Supplem II. nr. 43 Innistæða Kirkjubæjarklausturs.
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4. Supplem II. nr. 44 Jarðabók Möðruvallarklausturs og fl.
4. Supplem II. nr. 45 Jarðabók Munkaþverárklausturs 1637.
4. Supplem II. nr. 46 Jarðabók Reynistaðaklausturs.
4. Supplem II. nr. 47 Úttekt og jarðabók Skriðuklausturs.
4. Supplem II. nr. 48 Jarðabók Þykkvabæjarklausturs 1637.
4. Supplem II. nr. 49 Jarðabók Þingeyraklausturs 1636.
4. Supplem II. nr. 50 Ótímasett og óundirrituð greinargerð um ýmis fjárhags-
málefni í Gullbringusýslu. Undir númerinu liggur einnig, Thill Jsslannd. (Minnis-
greinar fógeta konungs um ,,það, sem mest er á nauðsyn á Íslandi, í Viðeyjar-
klaustri eða hvar sem haldinn yrði konungsgarðr þar í landi.“)
4. Supplem II. nr. 51 Spurningar um kristfjárjarðir.
4. Supplem II. nr. 52 Jarðabók Skálholtsdómkirkju 1589.
4. Supplem II. nr. 53 Jarðabók Arnarstapaumboðs 1637.
4. Supplem II. nr. 54 Skýrslur um landskuldarhæð á nokkrum jarða konungs.

Skjalasafn Öxarárþings (Alþingis hins forna):

Skjalabók 1263–1635. (Dómabók Þjóðskjalasafn í fol.)
Alþingis og lögmannsbók Þórðar lögmanns Guðmundssonar frá 1570–1606.

Skjalasafn stiftamtmanns:

III. nr. 2 Þrjú skinnbréf 1565–1643.
III. nr. 3 Konungsbréf til höfuðsmanns 1542–1682.
IV. nr. 1 Tilskipanir, konungsbréf- og úrskurðir og bréf stjórnardeilda varðandi
Ísland 1329–1746.

Skjalasafn amtmanns:

B/182 (eldra II. Nr. 111) Afrit af skjölum ýmissa klaustra ca. 1200–1643. 

Biskupsskjalasafn-Bps:

A. II. 2. Máldagar Vilchins og Gísla.
A. II. 6. Vísitasíubók Brynjólfs biskups Sveinssonar um Vestfirðingafjórðung og
Þverárþing 1639–1671.

A. II. 7. Vísitasíubók Brynjólfs biskups Sveinssonar um Sunnlendingafjórðung
nema Þverárþing sunnan Hvítar 1640–1670.

B. I. 13. Afritabækur gamalla bréfa Hólastóls 1331–1633.
B. III. 2. Máldagabók Guðbrands biskups Þorlákssonar um alkirkjur í Hóla-
biskupsdæmi 1590–1616.

B. III. 3. Máldagar Hólabiskupsdæmis skrifaðir eftir skinnbókum 1639.
B. III. 4. Máldagar Hólabiskupsdæmis skrifaðir eftir skinnbókum 1645.

Skjalasöfn sýslumanna: 

Árn. GA/9-1 (eldra V.1.). Dómabók (þingbók) Einars sýslumanns Hákonarsonar
1619–1626. Afskrift frá 1896.
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Árn. GA/9-2 (eldra V. 2.). Dómabók Jóns sýslumanns Vigfússonar 1666–1677.
Snæf. GA/1-1 (eldra IV. 1.a.). Dóma- og þingbók Matthíasar Guðmundssonar
1652–1667 (Thott 2109, 4to.).

Dal. GA/4-1 (eldra V. 1.). Dóma- og þingbók Bjarna sýslumanns Péturssonar
1653–1654 (brot).

Barð. CA/1-1 (eldra III. 1.). Bréfbók Eggerts Björnssonar á Skarði sýslumanns í
Barðastrandarsýslu 1632–1673.

Barð. GA/1-1 (eldra IV. 1.). Dóma- og þingbók Eggerts sýslumanns Björnssonar
1661–1662.

Hún. GA/3-1 (eldra V. 1.). Dóma- og þingbók Guðmundar Hákonarsonar og
Jóns Sigurðssonar sýslumanna í Húnavatnsþingi 1621–1648 (Í afskrift frá ca.
1670).

Skag. GA/1-1 (eldra V. 1.). Dóma- og þingbók Benedikts sýslumanns Halldórs-
sonar 1673–1680.

Norska gjöfin 1974.

Legg 14. Jarðabók 1597.

Skrá I.1. 94. III. Gömul dómabók.

Steinklefi (skrá):

I. Skinnbréf úr Árnasafni. Reynistaðarklaustursbréf.
I. Skinnbréf úr Árnasafni. Möðruvallaklaustursbréf.
I. Skinnbréf úr Árnasafni. Munkaþverárklaustursbréf.
I. Skinnbréf úr Árnasafni. Skriðuklaustursbréf.
I. Skinnbréf úr Árnasafni. Kirkjubæjarklaustursbréf.
V. Reka- og landamerkjaskrá Þingeyraklausturs.
XIV. Þingeyraklaustursbréf á skinni.
XV. Þingeyraklaustursbréf á pappír.
Varia II. 47. Jarðabók Húnavatnssýslu 1681. 
XXIX. Handrit dr. Jóns Þorkelssonar I.

Skjalasafn umboðanna

VII. 6. Jarðabók Möðruvallaklausturs 1632.
VII. 7. Jarðabók Möðruvallaklausturs 1675.

Jarðabækur-sérsafn

A/1 örk 1 Jarðabók yfir konungseignir 1633–1634.
A/1 örk 3 Jarðabók Jens Söffrensen 1639 og skrá um jarðir Henriks Bjelke
hirðstjóra frá ca. 1675–1683.

Ýmislegt/annað:

Réttarbóta- og tilskipanasafn úr eigu séra Friðriks Eggerz.
Afhendingarskrá dönsku sendingarinnar 1928.
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Handritasafn

Lbs. 6 fol. Jónsbók m.m.
Lbs. 7 fol. Eenn Sandferdig Annall alle Lensherrers offuer Issland… Skreffuenn aff
Snæbiorno Torfeio Islandij. 

Lbs. 38 fol. V. Um íslenska höfuðsmenn frá Eyjólfi Jónssyni á Völlum.
Lbs. 63 4to.II. Konungsbréf og tilskipanir, alþingis- og héraðsdómar (1420–1639).
Lbs. 101 4to. Höfuðsmannsbréf, byskupadómar, synodalia og önnur bréf og fleira.
Lbs. 492 4to. Jarðabók 1639.
Lbs. 827 4to. Sannferdugur Annall Liensherra allra Ifer Islande…Af Snæbirne sál.
Torfasine. Anno 1654.

Lbs. 1343 4to. Lénsherra-annáll Snæbjarnar Torfasonar með viðaukum. 
Lbs. 1206 8vo. Hirðstjóraannáll Jóns sýslumanns Árnasonar á Ingjaldshóli, brot. 
JS. 64 fol. Samtíningur, minnisgreinar og uppköst að embættismannatölum á Ís-
landi.

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

AM 261 fol. Máldagi Gísla Jónssonar biskups.
AM 262 fol. Máldagi Brynjólfs Sveinssonar biskups.
AM 264 fol. Fógetareikningar Eggerts Hannessonar 1552, 1553 og fl.
AM 381 fol. Bréfasafn.
AM 459 fol. Jarðabók 1583–1616.
AM 460 fol. Jarðabók 1639.
AM 211b 4to. Jarðabók Ísafjarðarsýslu 1658.
AM 219d 4to. M.a. kvittun fyrir greiðslu af Árnessýslu 1662.
AM 238 4to. Bessastaðabók.
AM 243 4to. Memorialia Odds biskups Einarssonar.
AM 245 4to. Bréfabók Gísla biskups Jónssonar 1631–1632.
AM 249a 4to. Dómabók Gísla Árnasonar sýslumanns á Hlíðarenda 1597–1612.
Úr Rangárþingi. 
AM 249c 4to. Skrá yfir innistæðu og kirkjueign á kirkjustöðunum Melstaður og
Þingeyrar.
AM 249d 4to. Innistæða Skriðuklausturs 1610.
AM 252 4to. Skjöl Helgafellsklausturs. 
AM 254 4to. Dómabók (þingbók) Einars sýslumanns Hákonarsonar 1619–1626.
AM 258 4to. Bréfabók Skálholtsdómkirkju.
AM 264 4to. Skjöl Helgafellsklausturs.
AM 277 4to. Afskriftir Reynistaðarklaustursbréfa.
AM 278a 4to. Afskriftir af nokkrum Þingeyraklaustursbréfum.
AM 279a 4to. Þingeyrabók.
AM 280 4to. Bessastaðakópíubók.
AM 703 4to. Reikningur yfir afgjöld af jörðum og fleiru frá Snæfellsnesi 1638–
1640.

AM 902c 4to. Jarðabók yfir klaustraeignir og konungsjarðir 1550–1579.
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AM. 914 4to. Afskriftir Skriðuklaustursbréfa.
AM 68 8vo. Reikningar Eggerts Hannessonar 1570–1571. Einnig brot úr eftirriti
dómabókar Björns Magnússonar sýslumanns í Barðastranda sýslu, 1604–1605,
1607, 1612.

Steph 27. Jarðabók 1592.
Handritastofnun Íslands 1967. Jónas Kristjánsson, Skrá um íslenzk handrit í
Noregi. Óútgefið vélrit, bls. 66.

Den Arnamagnæanske Samling, København

AM 333 fol. Christian IIIs, Instrux for Lensherrer 1557.
AM 161 4to. Lögbók Páls Stígssonar (Jónsbók).
AM 1062 4to. Skrá Jóns Þorkelssonar yfir íslensk handrit í Konunglega bókasafn-
inu.

Steph 70. Innistæðuskrá frá Bessastöðum 1662.

Ríkisskjalasafnið danska-DRA, Rigsarkivet

Rentukammer-Rtk.:

373.154. 1661–1828 Diverse dokumenter vedrørende forskellige islandske for-
hold. 1672–1675, sundurliðaðir reikningar yfir gjöld af klaustra- sýslna- og 
umboðsjörðum.
371.1. Designation over protokoller og dokumenter vedrørende Island og Fær-
øerne 1718, 1728–1730, 1764–1846.
216.286. Afregninger 1594–1726. XXI. Afregninger vedrørende Islands besej-
ling. Hans Nansen afgift af Vestmanø, samt for Islands Besejling 1664–1674.
11.1. Ekstraktregisterbog over Brevkammeret 1555–1706.
11.3. Registratur over danske regnskaber protokoller og dokumenter 1537–
1699.

Regnskaber:

1559–1660. Lensregnskaber. Ekstrakter af lensregnskaber 1570–1599. Ekstrak-
ter 1574 pk. 5. 1566/67–1572/73, útdrættir úr íslensku lénsreikningunum.
1571/72 útdrættir úr reikningum Vestmannaeyja. 

1559–1660. Islands Kompani’s Regnskaber 1620–1660 nr. 775.
1559–1660. Rentemesterregnskaber. Indtægts- og udgiftsregnskaber nr. 44
1593–1594, nr. 140 1650–1651. 

D. Kancelli:

B. 46. D.76a. Fortegnelse på pannt og forleninger udi Norge og Islandtt.
B. 186. Olufs Daas Optegnelsesbog 1635–1650.
B 202 a,b,c,e,f,g. Overslag over Rigens Indtægt og udgift 1600–1656.
B. 145. Restancelister for Danmark, Hertugdømmerne og Norge, indsendt fra
Rentekammeret 1618–47.
B.164-1A 1572–1660 Diverse Breve, Dokumenter og Akter sagligt ordnede. I.
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Lovgivning. 2. Manuskript med afskrifter af Jonsbogen i dansk oversættelse,
norske Retterbøder paa islandsk, adskillige dsk. Forordninger m.m. 1542–
1637 samt Retsformularer.
B. 215. II.b. Diverse efterretninger, overslag og beregninger samt Regnskabsbilag
og andre Dokumenter vedk. Rigens og Kongens Indtægter og Udgifter. 6. Is-
land 1582/83, 1640–1648.

B. 177A. 1534–1588 Diverse Kammersager nr. 28. Restans Registre 1571–1573.
Restanzer af Norge 1572 til Nytt aars dag 1573.

Særligt stillede landskaber og unionsriger:

D.11. Island. Supplement II. nr. 9. kassi nr. 1803 og Supplement II. Nr. 27, 28
og 29, kassi nr. 1809.

Konunglega bókasafnið í Kaupmannahöfn, Det Kongelige Bibliotek

Gl. kgl. sml. 1159, fol. Jónsbók m.m.
Gl. kgl. sml. 3276, 4to. Jónsbók m.m.
Gl. kgl. sml. 3671a, 8vo. Jónsbók m.m.
Gl. kgl. sml. 3671b, 8vo. Lykill Jónsbókar.
Thott 2102 4to. Jónsbók m.m.
Add. 120 II. Enn liden Beretning och Undervisning och Islandtz Handell som giordt
och skreffuedt ehr Anno 1569.

Landsbókasafn – Háskólabókasafn

Gísli Baldur Róbertsson, Endurskoðun íslenskra laga á 17. öld, B.A.-ritgerð í
sagnfræði við Háskóla Íslands 2000. 

Gunnar Örn Hannesson, Bréfabók Eggerts Björnssonar sýslumanns á Skarði á
Skarðsströnd. Um efni hennar, feril og skjalfræði, M.A.-ritgerð í sagnfræði við
Háskóla Íslands 2011. 

Kristjana Kristinsdóttir, Um íslensku lénsreikningana, cand. mag.-ritgerð í sagn-
fræði við Háskóla Íslands 1984. 

Pétur G. Kristjánsson, Tengsl framleiðslu og markaðar. Konungsumboðið í Vest-
mannaeyjum og utanlandsverslun Íslendinga á síðari hluta 16. aldar, M.A.-
ritgerð í sagnfræði við Háskóla Íslands 2008. 

Vefheimildir

http://ordnet.dk/ods, Ordbog over det danske sprog, http://meyersfremmedord
bog.dk/ og http://kalkarsordbog.dk.

Handrit í vörslu Þjóðskjalasafns Íslands

Björk Ingimundardóttir, Orðskýringar og hugtök.
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viðauki 1

Lénsmenn og fógetar
1541–1683

Lénsmenn                       Þjóðerni    Ár og dagsetn.        Reikn/afgj.  Fógetar, lénsm. og        Ár
                                                       leiðar-veitingabr.    /þjón           umb.menn fógeta

Christoffer Huitfeldt                                                                         Pétur Einarsson
(Kristófer Hvítfeld)         danskur    1541–1542                               frá Staðarstað                1541–1547

Otte Stigsen eða Stiges-    danskur    1542–1547
sen (Otti Stígsson)           

Lafris eða Lafrids Mule    danskur    1547–1551             afgj.            Christian skriver            1547–1551
lénsmaður kaupmanna
Kaupmannahafnar          
(Lárenzíus Mule)

Otte Stigsen eða Stiges-    danskur    9. apríl 1551 til      reikn           Eggert Hannesson         1551 þegar
sen (Otti Stígsson )                          bráðabirgða                                                                    Otte fór af
                                                                                                                                              landinu

Eggert Hannesson           íslenskur    12. mars 1552                                                               
                                                       (skipaður form-                                                             
                                                       lega yfir landið)

Poul Huitfeldt                 danskur    1552 (að hluta       reikn.          Poul Stigesen                 1554–1559
(Páll Hvítfeld)                                  með höfuðsmanns-
                                                       vald) 10. mars
                                                       1553–1554

Knud Stensen                  danskur    12. mars                reikn.
(Knútur Steinsson)                           1554–1559
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Lénsmenn                       Þjóðerni    Ár og dagsetn.        Reikn/afgj.  Fógetar, lénsm. og        Ár
                                                       leiðar-veitingabr.    /þjón          umb.menn fógeta

Poul Stigesen                   danskur    1559–1566 (þó       reikn.         Andrés Hofmann           1563
(Páll Stígsson)                                  leiðarbréf fyrst 28.                     Níels Ólafsson og         sýsl. Snæ?
                                                       mars árið 1560)                        Henrik Krag                  fógeti Viðey
                                                                                                                                              í 4 ár 
                                                                                                        Oluff Bagge                   

Hendrik Krag til             danskur    28. apríl                  reikn.         Oluff Bagge                    1567–1569
Trenderup                                       1567–1569
(Henrik Krag )

Christoffer Valcken-       danskur    29. apríl                  reikn.         Oluff Bagge                   1569–1570
dorf eða Valckendorp                      1569–1570
(Kristófer Valkendorf)

Johan Bocholt eða Buc-    þýskur      5. maí 1570–1574   reikn.         Oluff Bagge                   1570–1571
holt (Jóhann Bocholt)                                                                       Barthiel Oluffsson         1571
                                                                                                        eða Bertel
                                                       30. mars                 afgj.           Benedikt Pétursson       1572
                                                       1574–1576              
                                                       26. apríl                  
                                                       1576–1582              afgj.           Eiríkur Jakobsson         1576–1581
                                                       31. janúar                                
                                                       1582–1586              reikn.         Jakob Hannesson          1581

Peder Thomassøn eða     danskur    1587–1588             reikn.
Thamesen
(Pétur Tómasson)           

Lauridts Kruse Tygis-     danskur    2. september           afgj.           Peder Thomassøn          1588–1589
søn, eða Laurits Kruse                     1588–1591                               Søffrend Islendeus         fyrir 1590/91
til Svendstrup (Lars                                                                          Enuvold Christensen     fyrir 1590/91
Kruse, Lauritz Krús)                                                                         Jens Nielsen Koch         1589–1591??
                                                                                                        Peter Søffrensen            1590
                                                                                                        á Stapa
                                                                                                        Henrik Mikaelsson        1591–1593?

Hendrik Krag til Tren-    danskur    28. febrúar              afgj.           Erasmus Michelsen        1593–1594
derup (Henrik Krag,                        1591–1595
Hinrik Krag)                                                                                     Rasmus Søffrensen        1594?
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Lénsmenn                       Þjóðerni    Ár og dagsetn.        Reikn/afgj.  Fógetar, lénsm. og        Ár
                                                       leiðar-veitingabr.    /þjón          umb.menn fógeta

Brostrup Giedde til         danskur    23. apríl                  afgj.           Rasmus Nielsen             1596–1597
Trommerup                                     1595–1597                               Niels Busk                     1597–1599
(Brostrup Gedde                                                                              Oluf Bagge                    1599
eða Gjedde)

Johan Bocholt eða          þýskur      10. maí                   afgj.           Joachim Solke               1600–1602
Bucholt (Jóhann                              1597–1602                               Kapteinn Boeke
Bocholt)                                                                                            Arnarstapa

Enevold Kruse til            danskur    15. apríl                  afgj.           Enevold Christensen      1602–1606
Vinggegaard                                    1602–1606                               Peder Brenner                1606
(Einvold, Enuvold                                                           
Krúse)

Herluof eða Herluf         danskur    1. maí 1606–1619   afgj.           Peder Brenner                1606–1609
Trolle Daa til Snedinge                                                                     Jørgen Daniell               1610–1616
(Herluf Daa)                                                                                     Lauritz Rassmussen       1616
                                                                                                        Jørgen Daniell               1617
                                                                                                        Lauritz Rassmussen      1618–1619
                                                                                                        og Hans Mandixenn

Frederik Friis                  danskur    23. maí                   afgj.           Andres Hanssøn            1619–1620
(Friðrik Friis)                                   1619–1620

Holger Rosenkrantz        danskur    27. febrúar              afgj.           Jacob Pedersen              1620–1624
(Holgeir Rosenkrantz)                     1620–1622
                                                       30. apríl                  afgj.           Niels Hanssen               1625–1629
                                                       1622–1633                               Gísli Hákonarson          1628
                                                                                                        Laurus Hansson            1628
                                                                                                        Oluff Pedersøn              1629–1633

Pros Mund til Birkes-      norskur     25. október             afgj.           Oluff Pedersøn              1633–1634
vold                                                 1633–1645                               Jens Søffrensen              1634–1640
(Pros Mundt til Byrkis-                                                                     Hans Pétursson og        1637
vold)                                                                                                 Laurits Jónsson
                                                                                                        Lauritz Nielssøn            1641–1645
                                                                                                        (Niculasson?)

lénsreikningur fyrir reikningsárið 1590 til 1591

291

Titilsíða og viðauki 1.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:22  Page 291



Lénsmenn                Þjóðerni    Ár og dagsetn.         Reikn/afgj.    Fógetar, lénsm. og             Ár
                                                leiðar-veitingabr.     /þjón            umb.menn fógeta

Jens Søffrensen        danskur     13. janúar               reikn.           Torfi Erlendsson                1645–1646
                                                1645–1648                                 Matthías Søffrensen           1645–1651
                                                                                                   (1645 kaupmaður
                                                                                                   Hafnarf.)
                                                                                                   Hans Oluffsen                    1645–1646
                                                                                                   Jørgen Heitman                  1645–1646
                                                                                                   Gregers Knudsen Bang       1646
                                                                                                   (kaupmaður Eyrar-
                                                                                                   bakka)

Henrik Bjelke          norskur     31. desember          afgj.             Matthías Søffrensen           1648–1651
(Hinrik Bielke til                      1648–1663                                 Matthías Guðmundsson      1651–1652
Österaat eða                            1663–1683             þjón.            Thomas Nikulajsen            1652–1660 
Bjelke)                                                                                                                                    1662–1665
                                                                                                   Einnig umboðsmenn
                                                                                                   Thomasar:
                                                                                                   Hákon Ormsson                1656 og/eða
                                                                                                                                              1657
                                                                                                   Gvendur Steindórsson        1656
                                                                                                   Matthías Guðmundson       1656–1657
                                                                                                                                              og/eða 
                                                                                                                                              1657–1658
                                                                                                   Gregers Knudsen Bang
                                                                                                   eða Gregers Mikkelson       1657
                                                                                                   Michel Gregerson               1658
                                                                                                   Einar Oddsson                   1664
                                                                                                   Johann Petersen Klein        1660–1662
                                                                                                                                              1665–1683
                                                                                                   Árni Vigfússon                   1661
                                                                                                   umboðsmenn Klein:
                                                                                                   Jakob Benediktsson           1666–1668
                                                                                                   Oluf Jónsson Klow            1672–80
                                                                                                   Lafuritz Kristjánsson          (1679)
                                                                                                   Gottrup                             1680–1683
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viðauki 2

Yfirlit yfir varðveitta lénsreikninga
frá léninu Íslandi

Skráin er þannig uppbyggð að á eftir hverjum lénsmanni eru talin upp þau
skjöl sem varðveitt eru frá hans tíð. Sér lína er fyrir hverja gerð skjals. Þegar
skjölin eru t.d. hluti af reikningi eða uppgjörsgögnum er færslan um þau innd-
regin. 

Auk þessa er þess getið hvenær veitingabréfið var útgefið og hvenær
lénsmaður fékk konungskvittun fyrir léninu.

Í skránni er fyrst getið útdrátta úr lénsreikningum sem varðveittir eru í
Ríkisskjalasafninu í Kaupmannahöfn. Þetta eru reikningar frá árunum 1566–
1573 og virðast þeir allir færðir í rentukammeri og kvittað fyrir þá alla árið
1574. Þetta eru allt útdrættir úr reikningum reikningsléns og allan þennan
tíma var Oluf Bagge fógeti lénsmanna.1 Hér er aðeins færsla fyrir hvern reikn-
ing enda aðeins um útdrætti að ræða.

1567–1569 Hendrik Krag til Trenderup. Leiðarbréf útgefið 28.
apríl 1567.

Reikningur. Kvittun 1574.
Útdráttur úr reikningi 1566/67, 1567/68, 1568/69.

1569–1570 Christoffer Valckendorf. Leiðarbréf útgefið 29. apríl
1569. 

Reikningur. Kvittun 1574.
Útdráttur úr reikningi 1569/70. Sami reikningur einnig reikningur Arnarstapa.
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1570–1586 Johan Bocholt. Leiðarbréf útgefið 5. maí 1570.

Reikningur. Kvittun 1574.
Útdráttur úr reikningi 1570/71, 1571/72, 1572/73.
Útdráttur úr reikningi frá Arnarstapa 1572/73.

1588 frá miðju sumri 1591. Lauridts Kruse. Veitingarbréf út-
gefið 2. september 1588. Afgjald. Konungskvittun 26. júlí.
1592.

Reikningur með kvittunum 1589/90, 1590/91.
Inn í reikninginn eru skrifaðar:

Sakeyrisskrár 1589/90, 1590/91.
Innistæðuskrár 1588, 1591. Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa.
Útdrættir 1588–1591.

1591, 24. júní – 1595. Hendrik Krag. Veitingarbréf útgefið 28.
febrúar 1591. Afgjald. Konungskvittun 4 .maí 1597. Engir
reikn ingar. Virðist ekki hafa afhent þá í rentukammer af ein-
hverri ókunnri ástæðu.2 Í rentukammer kom hann þó og gerði
upp lénið.3

1595, 24.júní – 1597. Brostrup Giedde. Veitingarbréf útgefið
23. apríl. 1595. Afgjald. Konungskvittun 18. október. 1599.

Reikningur 1596/97, með hafnarskrá. Engar kvittanir. 
Inn í reikninginn er skrifað:

Sakeyrisskrá 1596/97.
Innistæðuskrár 1595, 1597. Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa.
Athugasemdir rentumeistara 1596/97.

lénið ísland 1541–1683
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2 DRA. Rtk. 11.1. Ekstraktsregisterbog over Brevkammeret 1555–1706, bls. 216–218.
Island. Vestmanöe og Vesperne. Þó að þessi skrá sé e.t.v ekki nákvæm, þ.e. telji ekki
upp allt sem afhent var, er ljóst að reikningar Henrik Krag hafa ekki verið skráðir.

3 DRA. Regnskaber 1559–1660. Rentemesterregnskaber. Indtægt- og udgiftsregnska-
ber nr. 44 1593–1594, bls. 72–74.
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1597, 24. júní – 1602. Johan Bocholt. Veitingarbréf útgefið 10.
maí 1597. Afgjald. Konungskvittun 13. september.1603. 

Reikningur 1599/1600, með hafnarskrá. Engar kvittanir og aðeins tekjuhlið
reikningsins. 
Inn í hann er skrifað:

Veitingarbréf 1597

Jarðabók 1597.
Uppgjörsskrá 1597–1602.

Kvittanir 1597–1603.
Veitingarbréf 1597.
Innistæðuskrár 1597, Arnarstapa. 1602 Bessastaða og Viðeyjar.

1602, 24. júní – 1606. Enevold Kruse. Veitingarbréf útgefið 15.
apríl 1602. Afgjald. Konungskvittun 29. mars. 1610. Engir
reikningar.

Jarðabók 1602?
Uppgjörsskrá 1602–1606.

Kvittanir 1608–1610.
Veitingarbréf 1602.
Innistæðuskrá 1606, Arnarstapa.

1606, 24. júní – 1619. Herluf Daa. Veitingarbréf útgefið 2. maí
1606. Afgjald. Konungskvittun 20. október. 1620. 

Reikningar 1606–1615. Engar kvittanir. 
Inn í reikninginn er skrifuð:

Innistæðuskrá 1606, Bessastaða og Viðeyjar.

Aftan við reikninginn eru:

Sakeyrisskrár 1606–1615.

Jarðabók 1606 (ath. gæti eins átt að liggja með gögnum Enevold Kruse) og
jarðabók 1616. Hún er einnig í útdrætti.
Uppgjörsgögn: 

Kvittanir 1606–1615.
Veitingarbréf 1606.
Innistæðuskrár 1606, 1619, Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa.

yfirlit yfir varðveitta lénsreikninga
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1619, 24. júní – 1620. Fredrik Friis. Veitingarbréf útgefið 23.
mars. 1619. Afgjald. Dáinn 1619. Konungskvittun 1. júlí. 1624.

Reikningur 1619/20. Engar kvittanir. 
Inn í reikning er skrifuð:

Sakeyrisskrá 1619/20.
Innistæðuskrá 1620, Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa.

Uppgjörsgögn:

Kvittanir 1621.
Innistæðuskrár 1619, 1620, Bessastaða og Viðeyjar.

1620, 24. júní – 1633. Holger Rosenkrantz. Veitingarbréf út-
gefið 27. febrúar. 1620. Afgjald. Veitingarbréf útgefið 30. apríl.
1622. Afgjald. Konungskvittun 3. ágúst. 1634. 

Reikningur með kvittunum 1620/21, 1621/22, 1622/23, 1623/24, 1625/26,
1626/27, 1627/28, 1628/9, 1629/30, 1630/31. 
Inn í reikninginn eru skrifaðar:

Sakeyrisskrár 1626/27, 162722/8, 1628/29, 1629/30, 1630/1631.

Aftan við reikninginn er skrifuð:

Sakeyrisskrá 1625/26.
Útdrættir 1626/27, 1627/28.

Sakeyrisskrár 1620/21, 1621/22, 1622/23, 1623/24, 1625/26.
Jarðabók 1632/33.
Uppgjörsskrá 1620–1633.

Kvittanir 1620–1633.
Veitingarbréf 1620, 1622.
Innistæðuskrá 1634, Bessastaða, Viðeyjar og Arnarstapa.

1633, 24. júní. – 1645. Pros Mund. Veitingarbréf útgefið 25.
október. 1633. Afgjald. Dáinn 1644. Ekkjan Edele Urne kon-
ungskvittun 12. apríl. 1649.

Reikningur með kvittunum 1633/34, 1634/35, 1635/36, 1636/37, 1637/38,
1638/39, 1639/40, 1641/42, 1642/43, 1643/44, 1644/45.
Með kvittunum liggur:

Sakeyrisskrá 1633/34.

lénið ísland 1541–1683
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Aftan við reikninginn eru:

Sakeyrisskrár 1636/37, 1637/38, 1639/40, 1641/42, 1642/43.

Sakeyrisskrár 1634/35, 1635/36, 1638/39, 1643/44, 1644/45.
Jarðabók 1639.
Uppgjörsskrá 1633–1645.

Kvittanir 1633–1645.
Veitingarbréf 1633.
Innistæðuskrár 1645, Bessastaða, Viðeyjar, 1646 Arnarstapa.

Athugasemdir rentumeistara 1644/45. 
Þessar athugasemdir liggja með kvittunum sem fylgja útdrætti reikningsins
1645/6. Hér með liggur einnig innistæðuskrá Bessastaða og Viðeyjar 1634.
Sjá listann yfir Jens Søffrensen.

1645, 24. júní – 1648. Jens Søffrensen. Veitingarbréf útgefið 13.
janúar. 1645. Reikningur. Fógeti. Konungskvittun 14. janúar.
1651.

Reikningur með kvittunum 1645/46 1646/47, 1647/48. Reikningurinn 1645/
46 er án kvittana, þær fylgja útdrætti reikningsins 1645/46.

Inn í reikningana eru skrifaðar:

Jarðabækur 1645/46, 1646/47, 1647/48.
Innistæðuskrár Bessastaða og Viðeyjar 1645/46, 1646/47, 1647/48.
Sakeyrisskrár 1645/46, 1646/47, 1647/48.
Útdrættir 1645/46 með kvittunum, 1646/47, 1647/48, 1645–1648.
Athugasemdir rentumeistara 1647/48, liggur með kvittunum reikningsins
1647/48.
Jarðabók 1645 óvíst.
Veitingarbréf 1645. Liggur með kvittunum útdráttar 1645/46.
Innistæðuskrá 1647/48. Liggur með kvittunum reikningsins 1647/48.

1648, 24. júní – 1683. Henrik Bjelke. Veitingarbréf útgefið 30.
desember. 1648. Afgjald. Konungskvittun 30. janúar. 1658 (til
1656).

Reikningur með kvittunum 1648/49, 1649/50, 1650/51, 1651/52, 1652/53,
1653/54, 1654/55, 1655/56, 1656/57, 1657/58, 1658/59, 1659/60, 1660/61,
1661/62.
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297

6_Fylgiskjöl 1-7A .qxp_Layout 1  1.11.2020  10:29  Page 297



Aftan við reikninginn 1655/56 eru:
Útdrættir 1654/55, 1655/56.

Sakeyrisskrár 1648/49, 1649/50, 1650/51, 1651/52, 1652/53, 1653/54,
1654/55, 1655/56, 1656/57, 1657/58, 1658/59, 1659/1660, 1660/61, 1661/
62.
Athugasemdir rentumeistara 1649/50, 1650/51, 1651/52, 1652/53, 1653/54,
1654/55, 1656/57, 1657/1660.
Uppgjörsskrá 1648–1656.

Kvittanir 1648–1656.
Veitingarbréf 1648.4
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viðauki 3

Veitingarbréf lénsmanna fyrir
reiknings- og afgjaldssléni, bréf

konunglegs fógeta og veitingarbréf
fógeta lénsmanns 

Hér eru birt veitingarbréf Johan Bocholt frá 1582 þegar landið var reiknings-
lén og veitingarbréf hans frá 1586 þegar landið var afgjaldslén. Þessi tvö bréf
eru hér valin til birtingar því þau eru varðveitt í frumriti í skjalasafni Kansellís
og einnig eru þau dæmigerð fyrir veitingarbréf tímabilsins.

Einnig eru hér birt eina varðveitta bréf konungs til Jens Søffrensen kon-
unglegs fógeta frá 1645 og eina varðveitta veitingarbréf til fógeta lénsmanns
Johan Pedersen Klein árið 1665 frá Henrik Bjelke lénsmanni. 

Lénsbréf 1582. Veitingarbréf Johan Bocholt til að halda
landið sem reikningslén
Wij Frederich thend Anden Medt Gudtz naade, Danmarckis Norgis Wendis
och Gottis Konning, Herthug wdj Clesswig Holsten Stormarnn och Dyttmers-
chen Greffue wdj Oldenborg och Delmernhorst, Gióre alle witterligtt, att wij
aff wor Synderlig Gunst och Naade haffue rendt och forlehent, och nu medt
thette wortt obne Breff rede och forlehene, Oss Elskelige Johan Bockholtt wor
Mand och Thienner, wortt Land Jssland, medt Bónder och Thienner, och ald
wor och Kronens Rente och rette Jndkomst, som oss ther paa Landet kand
tilkome, wist och wuist, aldelis inthett wnderthagett wdj nogre maade, effther
som hand thedt selff til thess, wdj were hafftt haffuer, att haffue niude, bruge
och beholde, till saa lenge wij anderledis ther om tilsigendis worder. Och skall
fornevnte Johan Bockholt, aarligenn gióre oss gode rede och Regnnschaff,
bode for thend wisse och wuisse Jndkommst, som ther kand falde paa Landitt,
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inthett wnderthagitt wdj nogen maade, och schall hans Regnnschaff begynde
och paagaa, nu till Sankti hans dag Midtsommer, fórst kommendis, och endis
Sankti Hans Dag, naar mand schriffuer Gudtz Aar 1583. Och siiden Aar fran
Aar, saa lenge wij hannom samme Land, naadigst forlehene och rende wille. 

Huess Affuels Gaardene ther paa Landitt, saa well for syndenn, som for
westenn, er anrórendis ther om schall Johan Bockholt, sielff forfare thend Ley-
lighedt huilchett oss meest kand were till Fordeell, att holde ther Affuell och
Omkostninge paa, eller icke, ther effther schall hand rette sig, och gióre
huilckitt oss mest om Aarett, kand were till fordeel.

Hand schall och huertt Aar, wed en klar Jordbog indfóre til Jnthecht, alld
wor och Kronens wisse Jndkommst, Renthe och Rettighedt, wed huad Naffnn,
thett neffnis kand, som ther falder paa Landitt, thisligest thend wuisse
Jndkommst, wdj liige maade, paa klare Registere, huert wed sitt Naffn indfóre
till godt Regnnschaff. 

Skall och huer aff wore Fischere Baade, wed Naffn och opthiegnis, huor
store huere er, och huer uedroers Mandtz Lod, och huerr Bodtz Lod, huor
store ther ere. 

Hand schall och, hoss thennom, som haffue Sysseler och Clostere ther paa
Landitt wdj forlehening, wdtheige thuo eller thre frij Mend, foruden theris
Affgifftt, effther som huertt Closter och Syssell er stortt till, som kunde brugis
wdj Werthiiden paa wore Fischer Baade. 

Huess Closter ther ere paa Landett, thennom schall fornevnte Johan
Bockholtt gióre sitt bedste, att hand thennom kand leije bortt for en forsagdt
Renthe. Och ther medt saa holditt, att wij faar the thuo Parther, aff thend
wisse Jndkommst, och the som thennom leijer, thend thredie Partt. Wdj liige
maade schall och saa holdis med huess Sysseler, som ther ere paa Landett, dog
huo som haffue wore Liffs Breffue, schulle inthett handlis emod. Och huiss
thend wuisse Jndkommst, kand were aff Sysselerne, wille wij oss the thuo Part-
her forbeholditt haffue.

Sammeledis schall hand, effther som hannom tilforne er befalett, forschaffe
en klar Jordbog, paa alle wore och Kronens Gaarde, Jorder och ald anden
Rettighedt som ther falder paa Landett. Thissligest paa alle Closters Gaarde
och Jorder, och paa Domkirckens och alle andre geistlige Gaarde och Jorder,
som ther ere paa Landett, ingen wnderthagitt, och samme Jordbog forschaffe
aff Landett medt sig.

Hand schall och forfare om alle the Haffner, som ther pleijer aff gammell
Thiid att beseglis, om the endnu alle sammen beseglis, och thett klarligen opt-
hegne paa thedt wij ther aff kand forfare, om Almuen scheer och thend billige
tilfóringe, saa att huer aff thennom kand bekomme, huiss thennom till Not-
torffit behoff gióris om Aaritt.

lénið ísland 1541–1683
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Skall hand och haffue flittig tilsiun att the fremmede Kióbmend, som ther
handler paa Landett, att the handle medt gode whare, och att the giffue Al-
muen thedt gamlle kiób, effther som the och haffue aff Almuen, gammeltt
kiób, findis ther nogre Kióbmend emod att gióre, tha schall Johan Bockholtt
steffne thennom wdj Retthe och lade gaa Dom paa thennom, huess the ther
fore ere falden till oss. 

Skall och fornevnte Johan Bockholtt haffue tiilsiun till wore Kióbmend,
som seijgle for syndenn paa Wespenó och for norden paa Suobellhandelen,
att ther som the wdj nogre maade holde thennom wbillige emod Almuen,
schall hand thadt giffue oss till kiende.

Ther som ther kand wdtspórgis nogett Godtz, som er kommett fran Kro-
nen, eller Kirckerne, medt wrang Wnderuissninge och Domme, Tha schall for-
nevnte Johan Bockholtt thale ther paa, och medt Rette winde thedt tilbage
egienn wnder Kronen. 

Hand schall och huertt Aar selff were tilstede, paa Addel Thingitt naar
thedt holdis, och forhielpe huer Mand paa wore wegne till Loug och Rett, och
ther som the noget paa wore wegne, paa nogre besueringe, haffue thennom
att beklage. Tha thet att giffue oss schriffttlige tilkiende.

Och schall hand icke maa formenne nogen att mue drage theris Erinder
och Bestillinger fran Landett, men thet schall were huer thennom, ther paa
Landett ere frijtt fore.

Schall och fornevnte Johan Bockholtt lade aarligen fornóije the fattige paa
Widóe, thend Almusse, som wij thennom naadigtt for Gudtz schyld beuilgitt
och giffuitt haffue. Och wdj liige maade lade fornóije, the fattige Prester ther
paa Landett, the thre hundrett Daller, som wij thennom till theris wnderhol-
ding naadigtt haffue beuilgit, ind thill saa lenge wij ther paa lader gióre nogen
anden Forordninge.

Och schall fornevnte Johan Bockholtt icke mue indrómme the Engilsche,
eller nogen anden fremmidt, som ther kommer wnder Landett, nogen Frijhedt
eller Rettighedt, wii dere mid thennom medt wore Breffue naadigt er for-
lóffnitt.

Skall och Johan Bockholtt, bode wdj thisse, och alle andre maade, wiide
och ramme, wortt och Kronenns gaffnn och bedste, effther som wij hannom
naadigtt tilforthroer, Och wdj alle maade holde sig wenlige och sachtmodeli-
gen emod Almuen. 

Och for slig hans hans Wmage och Thienniste, haffue wij naadigst beuilgitt
att giffue hannom om aaritt till Lónn och Beholding, thre hundritt gamble
Daller och Kledning paa sig selff thredie, och thend thredie partt, aff huiss Sa-
gefald, som ther falder paa Landitt, och aff inthet andett. Och her emod schall
fornevnte Johan Bockholtt, icke tilschriffue oss nogen theringe, huor hand
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reijgsser her wdj Riigitt paa wore wegne. Giffuitt paa wortt Slott Frederich-
borg thend 7. dag Maij aar. mdlxxxij wnder wortt Signett.

Heimild: ÞÍ. KA. KA/1. Innkomin bréf og önnur skjöl 1548–1649. 7. maí 1582. Léns-
bréf Jóhanns Bocholt höfuðsmanns í frumriti með undirskrift og innsigli konungns. Sjá
Kanc. Brevbøger VII, bls. 480–481.

Lénsbréf 1586. Veitingarbréf Johan Bocholt til að halda
landið sem afgjaldslén
Wij Frederich Thend anden med Guds naade Danmarckis Norgis Wendis och
Gottis Konning Hertug vdj Slessuig Holsten Stormaren och Ditmersken Gref-
fue vdj Oldenborg och Delmenhorst Gióre alle witterligt att wij aff wor Syn-
derlige Gunst och Naade saa och for Throschaff och willig thieniste som oss
Elskelige Johan Bockholdt wor Mand och Thienere Oss och Rigitt her till giort
och beuist haffuer och her effther throligen gióre och beuisse maa och skall
haffue vndt och forleent och nu med thette wort obne Breff vnde och forleene
fornevnte Johan Bockholdt wort Land Jssland med Bónder Thiener och ald
thess Renthe och Rette tilliggelsse aldelis inthet vnderthagitt effther som hand
ther selff till thess vdj werre haffdt heffuer, att skulle haffue niude bruge och
beholde, thill saa lenge wij anderledis ther om tillsigendis worder, dog saa att
fornevnte Johan Bockholdt for thend wisse Jndkommst, som er Landskyld
Thiende, Thold som vdgiffuis aff Skibene som med wor naadigste beuillinge
segler ther paa Haffnerne, Affgifft aff Closterne, som ther nu vdgiffuis Syssels
Affgifft, Jorders Affgifft, och anden sligt som kand beregnis for aarlige
Jndkommst, skall giffue oss aarligen till Affgifftt thre thussinde sex hundrede
Daller quitt och frij paa hans egen omkostninge och Euenthyr och inthet aff-
korthis i nogre maade, och samme Affgifftt aarligen fornóye och leffuerere ind
paa wort Renthekammer wor Renthemester the sammestadtz till hende, men
huis Sagefald och Faldtzmaall som ther paa Landitt kand falde, enthen geistlige
eller werdtzlige Sager skall fornevnte Johan Bockholdt gióre guode Rede och
Regenschaff fore, huor aff wij naadigst haffue beuilgitt hannum for sin Vmage,
att maa beholde thend threditt Part, och thet andett effther gaatt och clartt
Regenschaff att komme oss till bedste, och skall hans Affgifft begynde och
paagaa Sankti Hans Dag Midsommer sidst forleden, och endis till Sankti Hans
Dag Midsommer forkommendis vdj thette neruerendis Aar 1586, och siden
saaledis framdelis forfólgis Aar fran Aar, saa lenge wj wille vnde hannom
samme wort Land Jssland vdj Forleeninge, och skall hand aldthiid saa snart
hand kommer fran Jssland leffuerere fran sig ind vdj wort Renthekammer huis
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Rede penge som ther paa Landitt falder, och the andre till Fastelaffuen ellet
till Paaske ther nest effther vdj thet seniste till gode Rede lade bethalle och for-
nóie sammeledis skall och huert Aar vdj lige maade till guode Rede lade bet-
halle och fornóie Presterne och the Fattige ther paa Landitt theris aarlige
tillagde Renthe som wij thennum naadigst tillagd och beuilgitt haffue och int-
het ther aff tillregne Oss vdj nogre maade. Jtem the Fisker Baade som ther nu
findis paa Landett inthegnitt vdj hans Regenschaff, med huis andett Jnuenta-
rium som ther findis paa Gaardene, och dagligen brugis, skall hand wed macht
holde och thet forbedre, men huis Fisk Wadmell, Smór, Meell, Malt, Salt, Fee
och Queg som ther nu findis, i hans Beholdinge, thet skall hand leffuerere till
Jochim Wichmandtz Fuldmechtige om hand kommer ther till Landitt, eller
foruandle Thet oss till bedste, Thet dyriste hannum mueligt er, dog skall for-
nevnte Johan Bockholdt maa beholde aff Kióer Cuier och Faar saa mange
hoess sig, som behoff kand gióris till att vdsette paa leije hoes Almuen oss till
bedste, hand skall och forpachte och bortleije huis Closter ther ere paa Landitt,
vdj saa maade, att wij bekomme aff thend wisse Jndkommst the tho Parthe,
och thend som thennum leijer thend thredie Part. Jtem huis andre Jorder som
ther findis paa Landitt att leijes bortt om Aaritt skall fornevnte Johan
Bockholdt leije bortt paa thet dyriste, och huis Closternis eller Jordernis Aff-
gifftt i saa maade worder forhóigett, mer end Johan Bockholdtz Regenschaff
nu formelder, thet skall komme Oss aldene til bedste effther gaatt och clartt
Regenskaff och skall fornevnte Johan Bockholdt icke tillstede nogen Engelske
att besegle nogre Haffner, eller att handle och wandle ther paa Landitt icke
skall hand heller tillstede nogen Skibe och Skibsfolck att besóge eller besegle
nogen Haffner ther vnder Landitt, vden ald eniste thennom som haffue wor
naadigste Beuillinge ther till, och skall hand huertt Aar naar hand leffuerer sin
Affgifft fra sig, tha ther hoes leffuerere ett clartt Register paa huer Mandis
Naffn, som er aff oss forlóffnitt att besegle samme Haffner. Thessligiste skall
och fornevnte Johan Bockholdt werre plechtig, i till kommendis Aar, att for-
skaffe ind vdj wort Renthekammer, En clar Jordebog paa ald Landtzens wisse
Jndkommst, saa well paa thet geistlige Godtz, som paa thet andett inthet
vnderthagitt. Hand skall och i lige maade haffue tillsiun till Presterne att the
forholde thennom skickelig och well, bode i Lerdom och Leffnitt, effther Or-
dinandtzen, och ther som ther tha findis, en eller flere som leffuer vskickeligen,
tha skall fornevnte Johan Bockholdt med Superintendenten hoess huilcken
thet findis, straffe ther offuer som wed bór. Hand skall och lade haffue god
tillsiun till Kirkerne, ther paa Landitt, att the byggis och forbedris och holdis
wed Macht, och huilcke her vdj findis wuillige, the tha thellis till med Lougen
och saa ther fore till Rette. Ther som thet kand sig och till drage, att wij be-
hóffue till wore Skibs Folckes behoff om Aaritt enthen Fisk, eller Wadmell,
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tha wille wij oss forbeholdett haffue, ther aff till thess Behoff, att lade oppebere
saa mógitt som Behoff gióris, huilckitt egien skall korthes Johan Bockholdt i
hans Affgifftt, effther som Jndkommsten hannum anslagen er, en Lest Fisk for
xxxv Daler, och en Wode Wadmell for ij Daller. Jtem huis Wrag som ther
kand opkomme eller driffuis till Landtz, skall komme oss effther gaatt och
clart Regenschaff aldene till bedste, vdj lige maade huis Biórnehuder, Hualst-
hender Huall Rauff, eller andett sligt som mand kand bekomme ther paa Lan-
dett inthet vnderthagitt. Skall hand och holde Almuen ther paa Landett wed
Loug Skiell och Rett, och ingen aff thennum vforrette emod Lougen, icke heller
sielff, eller wed sine Fougitter och Folck, driffue nogen Kióbmandschaff emod
Lougen, eller och som thend menige Mand kand werre till Skade. Hand skall
och bespórge sig och haffue tillsiun, till wore Skibe och Skibsfolck som seigle
paa Wespónóen och norden paa Landett effther Suoffuell, att wore Kióbmend
skicker thennum well emod Almuen, vdj theris Handell och Kióbmandschaff,
saa att ther icke er Clagemaall offuer thennum. Thessligiste att Skipperne eller
Skibsfolckitt icke gióre nogen Mand Wold eller Offuerlast, thend Stunnd the
ligge ther vdj Hauffnen, och skall fornevnte Johan Bockholdt, bode vdj thisse
och vdj alle andre maade, wijde och ramme wort Ggaffn och Bedste, som wij
hannum tilbethroed haffue thj forbiude wij alle ehnd the heldst ere eller werre
kunde serdelis wore Fougitte Embitzmend och alle andre fornevnte Johan
Bockholdt her emod paa fornevnt wort Land Jssland eller nogen thess Renthe
och rette tilliggelsse effther som foruitt staar att hindre eller vdj nogre maade
forfang att gióre, vnder wor Hyldiste och Naade Giff]uitt paa wort slott Kro-
neborg thend xxxj January aar mdlxxxvj vnder wortt Signett.

Friderich

Heimild: ÞÍ. KA. KA/1. Innkomin bréf og önnur skjöl.1548–1649. 31. janúar 1586.
Lénsbréf Jóhanns Bocholts höfuðsmanns í frumriti með undirskrift og innsigli konungs.
Sjá Kanc. Brevbøger VIII, bls. 452–453.

Setningarbréf/veitingarbréf Jens Søffrensen til að vera kon-
unglegur fógeti yfir Íslandi 1645

Bestallings-Bref for Jens Søffrinssøn til at være Fouget udi Island.
Wii Christian den fierde etc.

Giøre alle vitterligt att vy naadist haffuer antaget och bestillet saa och her
medt antager och bestiller Jens Søffrinsson borger och Inddvaaner i vor Kiøb-
sted Kiøbenhaffn thill att vere voris Fougitt paa vort land Islandt der adt op-
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berge vohre och Cronens visse och uvisse Rente och indkombst, och aarlig der
for paa rette tiider adt giøre Oss richtig Reede och Regenskab och ellers thil
adt haffue i achtt adt althingist der gaar lougligen och rett thil, och ingen emod
loug och ræt och vel her-(hen) brachte Privilegier besuærgiss, saa adt Bisperne,
Lougmendene och andre der paa landitt for sig deres Bestilling i alle maaader
efterkommer, saa fremt hand iche derthil vil suare och oss derfore stande thil
rette, imedens vy hannem thil samme Bestilling betroer, Skal hand flittig ind-
seende haffue att oss och Cronen aff des thilhørige Rente, Indkombst, Grund
och Jorder intett fratagis eller fraavendis. Dersom och nogen sig dett adt ville
giøre skall understaa och thill forne haffuer understanden, skall hand medt
loug och Rætt talle der paa adt och Cronen offuer hans Forsommelsse ingen
skade tilfoyiss. For huilchen hans underdanigste tro tieniste, saa længe hand
derudi forbliffuer, oss naadigst haffue thillsagt adt ville lade giffue hannem
thill Aars løn itt hundrett Rixdaller och paa hannem och een tienner aarligen
thill Kostpenge itt hundrett och halff tredsins tiuffe Rixdaller, hvilchen hans
Bestilling, Aarsløn och Kostpenge skall begynde adt angaa fraa Ste. Hansdag
midsommer nu førsstkommendis och saaledis continuere meden och all den
stund hand i samme tieniste forbliffuer; Huorimod hand igien skall være thill-
forplichtig aarligen i rette tiider adt giøre oss richtig reede och Regenskab for
fornefnte Vort land och Norgis Crone der thillhørige visse och uvisse Ind-
kombst och Rente intit undertagen i nogen maader. Thi bede vy och her med
aluorligen befale alle och eenhuer vore Undersaatter paa fornefnte vort land
Island adt de vehre thilltenchte forbemelte voris Rente och Indkombst, som
eenhuer oss och Norges Crone plichtig ehre udi rette tiide thil forneffnte Jens
Søffrinsson adt levere, saa frembt i der fore iche ville thilltaliss och straffis som
vedbør, forbiudendiss alle och enhuer forneffnte Jens Søffrinsøn herimod ef-
tersom forskreffuit staar adt hindre eller udi nogen maader Forfang adt giøre
under Vor hyldist och Naade. Givet paa vort Slot Frederichs borg den 13. Ja-
nuarii. 1645. Und. V.S. Christian

Heimild: Magnús Ketilsson, Kongelige Forordninger II, bls. 442–443. Sjá einnig ÞÍ. Rtk.
F/5 Fylgiskjól með útdrætti úr reikningi 1645–1646.
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Veitingarbréf Henriks Bjelke til fógeta síns Johan Pedersen
Klein 1665
Jeg Henrik Bjelke til Ellingegaard, Ridder, kongelig Majestats Raad, Rigens
Admiral, Preident udi Admiralitetens collegio, Assessor udi collegio statur og
Governör over Island, kjendes og hermed vitterligt gjör, at eftersom min forrig
over Island befuldmægtiget Foged Thomas Nikolajsen ved Döden er afgangen,
haver jeg igjen betroet, saa og hermed tilbetroer Johann Pedersen Klein til min
fuldmægtige Foged over allt Island at være og til den Ende beordret fornævnte
afgangne Thomas Nikolajsens Arvinger fra mig til bemeldte Johann Pedersen
Klein Jordebogen og al anden kongel. Majest. Inventarium, I hvad det og er
eller være kan, at overlevere efter videre min sær Befalning derom, hvorfor jeg
hermed paa höfbebeldte hans konge. Majest., min allernaadigste Konnings og
Herres Vegne, bjuder og befaler menige Landsens Indbyggere og Almue udi
Almindelighed og hver særdeles, gejstlig og verdslige Stands Personer, som
hans kongel. Majest. Troe Undersaatter over alt fornævnte Island, at I beviser
forbemeldte Johann Pedersen Klein al den Hörsomhed og Lydighed, som I
Eders naadige Herres og Konges Foged pligtig ere I alle Maader, saa og aarli-
gen udi rette Tid enhver at gjælde, give og levere til hannem alt, hvis Afgift,
Landskyld, kongel. Majest. Visse og uvisse Indkomst og alt andet, I hvad det
er eller være kan, som I pligtig ere og med rette kan tilkomme at udgive, I Sær-
deleshed kongel. Majest. Sysselmænd, Kosterholdere, Ombudsmænd og alle,
de noget haver at forestaa og forvalte, hvoraf aarligen til hans Majest. Lens-
herre Regenskab gjöres, at I til fornævnte Johann Pedersen Klein Eders Afgifter
aarligen udi rette Tid yder og Eders Regenskaber rigtig overgiver, og ellers alle
og enhver paa fornæfnte Land Island at höre, yde og svare hannem udi alt,
hvis han paa konge. Majest. Og Rettens Vegne kan have Eder at sige, byde og
befale, eftersom jeg hannem hermed fuldkommen Fuldmagt giver at opberge,
indfordre og annamme al konge. Majest. Visse og uvisse Indkomst over det
gangske Island, saa vel som og I alle Maader til konge. Majest., min allernaa-
digste Herr og Konges, Tjeneste paa mine Vegne at gjöre og lade, ligesom jeg
der selv personligen tilstede være, hvilken hans Forvaltning skal angaa fra Skt.
Hans Midsommerdag nu næstforleden, hvorfor hvem, som noget med Besse-
stæds Forvaltning og Landsens Indkomst, det være sig I hvad Maader dette
være kan, haver haft at gjöre, siden forbemeldte Skt. Hans Dag, de haver han-
nem strax efter hans Ankomst der til Landet at gjöre nöjagtig Regenskab for
alt, hvis I Midlertid passeret er. Derimod han skal være forpligt at holde Land-
sens Indbyggere og Almue, alle og enhver særdeles, med Lov, Skjel og Ret I
alle Maader og deres Gavn og Bedste söge at befordre efter al Mulighed, saa-
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vidt tilbörligt, ret og hannem forsvarligt kan være. Des til Vidnesbyrd haver
jeg mit Signet her neden paa trykt og med egen Hand paaskrevet. Actum Kjö-
benhavn den 12. Novembris 1665, Henrik Bjelke (L.S.)
At dette er en rigtig Kopie af Originalen, bekjender jeg underskrevne. Henrik
Bjelke. 

Heimild: Alþingisbækur Íslands VII (Reykjavík 1944), bls. 73–75.
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viðauki 4

Mynt og verðgildi1

Hér eru fyrst fáein dæmi um gildi myntarinnar við gerð lénsreikninga.

ÞÍ. Rtk. F/1. Reikningur 1589/1590.

Beregnnet 4 Mark thill Dalerenn effter som Móntenn fór giek. Item 1 Mark
Islanndtz nu 50 Fiske paa Landtzviis.

ÞÍ. Rtk. F/1. Reikningur 1596/1597.

Móntenn her udj er beregnit, som nu gaar 32 Skildinger paa Dallerenn.

ÞÍ. Rtk. F/2. Reikningur 1606–1615.

Mónten er 16 Skildinger, 16 ½ Skildinger, 18 ½ Skildinger och 20 Skildinger
paa 1 Mark och 4 Mark paa 1 Daller.

ÞÍ. Rtk. F/2. Reikningur 1619.

Mónten her udj beregnet 96 Skildinger paa 1 Rikisdaler.
Þetta gildi myntarinnar helst út tímabilið.
Hér er jafnframt dæmi um notkun verðeininga við gerð lénsreiknings 1627

þegar landið var afgjaldslén, 1645 til 1646 þegar landið var reikningslén og
við athugun í rentukammeri á tekjum og gjöldum af lénum kringum árið 1640
til 1646. Dæmin eru valin af handahófi en verðeininga er ekki alltaf getið og
er svo fyrst árið 1620. Litlar breytingar virðast hafa orðið á verðeiningunum
nema sú að árið 1627 er eitt hundrað á landsvísu þrír ríkisdalir en fjórir í síðari

309

1 Sjá einnig Arent Berntsen, Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed 1650–1656.
Ljósrit. (København 1971). Í bókinni er Íslands getið og listuð upp ýmis verðgildi,
landskuld og dýrleiki. 
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dæmunum. Árið 1645 er þess jafnframt getið að eitt hundrað á landsvísu í
jarðeignum er jafnvirði átta ríkisdala en er jafnvirði fjögurra þegar miðað er
við lausaura á landsvísu. 

ÞÍ. Rtk. F/3. Reikningur 1627. 

Saaledes giffuer Islandsch Pending neffnid epter gammel Islandshe wiis
Item 1 Hundred paa Lanndzwiss

haffuer udi sig                                                               20 Øre
huer Øre haffier udi sig                                                   6 Allen
saa at 1 Hundred ehr                                                       1 Hundred 20 Allen
ittem 10 Øre ehr                                                            50 Hundred Alner
5 Øre ehr                                                                       30 Alner
1 Mark Islandsch ehr                                                    48 Alner
40 Allner ehr                                                                   1 Daller
Saa at Kong Mayttz bekommer for hurtt Hunder
paa landzwiss                                                                  3 Riksdaller

ÞÍ. Rtk. F/5. Lénsreikningar fyrir reikningsárið 1645/1646.

Islandsche Taxt paa landswiiss
Naar der tales om 1 Hundred paa landsviiss udi Lóssóre da ehr det en

thing som ehr saa godt som

4 Rd
20 Øre det er 1 Dalur 5 Øre eller 30 Alner
1 Ko fra 4 aar til hun er 8 aar
3 Quier eller Gieldnød aar gammel
2 Quier eller Nód 2 aar gammel
1 Øxe 4 aar gammel
1 Hest fra 3 til 10 aar
6 Faar och 6 Lamb
6 Gieldfaar
8 Gieldfaar huer 2 aar
12 Faar huer 1 aar
1 ½ Vett eller 7 ½ Lispund Smór 
1 ½ Schippund eller 2 Hundred Tørfisch
48 alne Vadmel det ehr huer Alen 5 fisch
1 Fisch schal veije 2 Schalpund
1 Vett Fisch 8 Fóringer
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1 Fóring ½ Fisch
1 Fisch 2 Skalpund ehr 1 Vett 5 Lispund
1 Schipspund 4 Vetter
1 Hundred Fisch ehr Snese �tuttugu� eller 15 Lispund
1 Vode Vadmal 20 Islansche Alne
Eller naar der tales om 1 Hundred paa landsviss udi Jordegods, daa ehr det
gemenlig 8 Riksdaler
113 Islandsche Al Vadmal giór 100 Sielandsch Maal

DRA. Rtk. B. 215. II. Indtægt og udgift af lenene. Íslenski
taxtinn við athugun á léninu í rentukammeri kringum árin
1640–1646
Í textanum hér á eftir er leyst upp úr styttingum án athugasemda. Undantek-
ning á því er Rd�Riksdaler og K.M.�Kong Majestatis.
Islands Taxt

effter Loven och Landswiiss
It Hundred paa Landswiiss                                              4 Riksdaler
It Hundred                                                                    20 Ører
It Hundred                                                                      1 Hundred Alner
1 Øre                                                                               6 Alner
1 Rd paa Landswiis                                                         5 Øre
1 Rd                                                                              30 Alner

Saa gióre 4 Rd 1 stort Hundred
1 slet Mark ehr paa Landswis                                         5 Alner
Nota, 1 Riksdaler udi K.M. Sagefald ganger for 36 Alner och ehr dog iche
uden 1 Riksdaler effter Loven, det er 1 Riksdaler 6 Øre, end schulle det regnis
effter det andet daa waar det 7 Mark 3 Skilding 2 ²/5 Penning
1 Øre Guld som thaaler udt smelte ehr 3 hundred eller 12 Riksdaler
1 Øre brendt eller giort Sølff for 36 Alner det schulle were 7 Mark 3 Skildinger
2 2/5 Penning och ehr dog iche uden 1 Riksdaler paa Landswiis.
1 Riksdaler effter K.M. taxt ehr                                    22 ½ Alen
ehr                                                                                4½ Mark slete
schal dog were                                                                 1 Riksdaler
10 Øre ehr halft Hundred eller                                        2 Riksdaler
1 Allen ehr                                                                      3 Skildinger 2 ²/5
                                                                                          Penning
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1 Hundred Alner 384 Skildinger ehr                               4 Riksdaler
1 Mark islandsch ehr 48 Alner eller i Sagefald                2 sleted, eller 8 Øre,
1 Koe, fra hun ehr 4 Aar til hun bliffer 8 Aar                  1 Hundred
3 Quiger eller gield Nód huer 1 Aar gammel ehr             1 Hundred
Det ehr huer Nød 40 Alner eller 2 sletede
2 Quiger eller gield Nód 2 Aar gamle ehr                        1 Hundred
det ehr huer 10 Øre eller                                                 2 Riksdaler
1 Oxe 4 Aar gamel ehr                                                    1 Hundred
En Oxe eller en Quie om Hósten
som ehr 3 Aar om Hósten                                            1 Hundred

1 Øxe 5 Aar gammel                                                       1 Hundred 40 Alner
1 Øxe 6 Aar gamel                                                          1 ½ Hundred 20
Alner
1 Øxe 7 Aar ehr                                                              2 Hundred
1 Hest fra hand ehr 3 Aar til 10 Aar                               1 Hundred
1 Hest 3 Aar gammel                                                    15 Øre
ehr                                                                                  3 Riksdaler
1 Hest 2 Aar ehr                                                            12 Øre
1 Hest 1 Aar                                                                  48 Alner
1 Qeg fra hun ehr 4 Aar til 10 Aar                                10 Øre
1 Qeg 3 Aar gammel                                                     10 Øre 20 Alner
1 Qeg 2 Aar                                                                  50 Alner
1 Qeg it Aar gammel                                                     40 Alner
6 Faar med Lamb                                                            1 Hundred
det ehr huer 20 Alne
6 Gieldfaar huer 3 Aar ehr 1 Hundred det ehr hver       20 Alner
8 Gieldfaar hver 2 Aar ehr 1 Hundred ehr huer            15 Alner
12 Faar huer 1 Aar ehr 1 Hundred ehr her                    10 Alner
5 Gieldfaar hver 4 eller 5 Aar ehr 1 Hundred ehr her    24 Mark
1 ½ Wett Smór                                                                1 Hundred Alner 
                                                                                          eller 1 Hundred
                                                                                          fridt
1 Wet Smór                                                                     8 Fóringe
1 Fóring 20 Mark, thou Mark                                         1 Alen
48 Alen Wadmal                                                             1 Hundred
12 Alen Wadmal                                                           30 Alne
1 Alen ehr 2 ½ Ull eller                                                   5 Fisk
6 Wetter Fisk                                                                   1 Hundred
1 Wet Fisk                                                                     20 Alen
Thor Fisch ehr                                                                 1 Alen
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4 ½ Wet Fisk effter K. M. Taxt ehr                                 1 Hundred
20 Thónder Kol                                                               1 Hundred
1 Thónde Kuol                                                                6 Alen
1 Fóring Schind                                                             20 Allen
2 Mark Schind                                                                2 Allen
1 Fóring Uld                                                                    5 Allner nar den ehr
                                                                                          torr
1 Fisch effter K. M. Tax                                                  2 Skilling 1 ³/5 Pen-
                                                                                          ning
1 Rikisdaler effter Taxte                                                72 Fisk

Naar den regnis paa Landswiss for 22 ½ Alen da koster 1 Fisk 1 Skilling 7 ¹/5
Penning
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viðauki 5

Nokkrar orðskýringar

Þær heimildir sem liggja til grundvallar þessum orðskýringum eru eftirfarandi:

Sigfús Blöndal, Íslensk-dönsk orðabók A–Ö. Reykjavík 1920–1924. Kon-
ráð Gíslason, Dönsk orðabók með íslenzkum þýðingum, Kaupmanna-
höfn 1851, Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500–
1750. Ritstjóri Ole Degn, København 2007, bls. 17–21. Yfirrétturinn á
Íslandi. Dómar og skjöl I 1690–1710. Björk Ingimundardóttir og Gísli
Baldur Róbertsson sáu um útgáfuna. Reykjavík 2011, bls. 564–587. Jóns-
bók. Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget paa Altinget
1281 og Réttarbætr. De for Island givne Retterbøder af 1294, 1305 og
1314. Útgefandi Ólafur Halldórsson, Kaupmannahöfn 1904, bls. 125.
Lögfræðihandbók með skýringum. Ritstjóri Páll Sigurðsson Reykjavík
2008, bls. 45. Þórður Tómasson, Reiðtygi á Íslandi um aldaraðir, Reykja-
vík 2002, bls. 185–199. Íslenskt fornbréfasafn XII, Reykjavík 1923–
1932, bls. 796–923. Íslenskt fornbréfasafn XVI, Reykjavík 1952–1972,
bls. 811–838. Íslensk orðabók A–Ö. Ritstjóri Mörður Árnason, 3. útgáfa
Reykjavík 2002. Ferðabók Sveins Pálssonar. Dagbækur og ritgerðir
1791–1797 II. Reykjavík 1983. Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands
IV. Kaupmannahöfn 1922. Landsnefndin fyrri 1770–1771 I. Ritstjórar
Hrefna Róbertsdóttir og Jóhanna Guðmundsdóttir. Reykjavík 2016.
Lúðvík Kristjánsson, Íslenskir sjávarhættir II. Reykjavík 1982, bls.
116–129. Håndbog for danske lokalhistorikere, Ritsjóri Johan Hvidtfeldt,
Kaupmannahöfn 1952–1956. Björk Ingimundardóttir, Orðskýringar og
hugtök. Handrit í vörslu Þjóðskjalasafns Íslands. http://ordnet.dk/ods,
Ordbog over det danske sprog, http://meyersfremmedordbog.dk/ og http://
kalkarsordbog.dk/ Auk þessa var stuðst við lénsreikningana og önnur
frumskjöl þegar hægt var að skilja merkingu orðanna af samhenginu. 

Þakkir fá Guðrún Ása Grímsdóttir, Björk Ingimundardóttir og Jóhanna Þ.
Guðmundsdóttir fyrir ýmsar góðar ábendingar og séstakar þakkir fá Helgi
Skúli Kjartansson og Sveinbjörn Rafnsson fyrir aðstoð við lausn sérstaklega
erfiðra og illskiljanlegra orða. Nokkkur orð eru þó enn óskýrð.

Leitast er við að skrifa orðin á sama hátt og þau koma fyrir í megintexta
eða og í uppskriftinni. Jafnframt er leitast við að vísa á milli sömu orða á
dönsku og íslensku og einnig til frekari skýringar þegar það á við. 
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Ad gratiam, í þökk/náð
Afgjald, leigugjald
Afgjaldslén, þá tók lénsmaður landið

á leigu gegn föstu gjaldi og fékk
allar vissar tekjur af léninu. Hann
þurfti að halda reikning yfir óviss -
ar tekjur og fékk ¹/3 hluta þeirra.
Hann þurfti að standa skil á af-
gjaldinu í rentukammeri og þar
voru reikningar hans endurskoð -
aðir

Alb., Albus, hvítur, smámynt, nafn
dregið af hvíta litnum sem var á
peningunum, ¹/3 skildingur

Alin, verðeining, ein alin var jafngildi
2 fiska, lengdareining, rúmlega
57cm

Annammet, taka á móti, móttekið
Antegnelse, listi yfir athugasemdir við

lénsreikninga sem urðu til í rentu-
kammeri við endurskoðun þeirra
þar

Áreið, ride på, fara eftir landamerkj -
um jarða til þess að rifja þau upp
og staðfesta eða ákveða. Samkvæmt
Jónsbók bls. 125, ganga á merki. 

Advenant / eftir advenant, hlutfalls-
lega, í hlutfalli við.

Bagetruff, e.t.v. deigtrog, bökunar-
trog

Bandstager, tunnugjarðir
Beeg, bik
Beholdningen, innistæðan/gróðinn í

lénsreikningi, eftirstöðvar
Behollendis, afgangur frá fyrra ári í

lénsreikningi
Bevis, sönnun máls
Birgðahús konungs, sjá próvíant hús
Bilag, skrifað fylgiskjal
Bordkrandtz, Bordkrannz, járnhring -

ur á fótum notaður sem undir lag
undir heitan pott sem settur er á
matarborð

Brabucker, búkkar til að hafa undir
steikarteininum svo hægt sé að
snúa steikinni

Bradspeed, steikarteinn
Brevkister, kistur til varðveislu á

skjölum, bréfakistur
Bugget Thónne, tunna digrust um

miðj una
Bódeker, ættarnafn eða starfsheiti

þ.e. beykir 
Bógge, bika bátana
Dalur, hér er átt við ríkisdal, sjá ríkis -

dalur
Delle (dælle), borð, planki
Deputat, notað um ákveðnar tekjur

sem embættismenn gátu fengið
fyrir utan sín föstu laun. Deputat
samanstóð af vörum t.d. korni eð
brenni.

Deygentrog, trog til þess að hnoða
deig

Dreeg, lítið akkeri
Dýrleiki, verðgildi jarða. Dýrleikinn

fór einkum eftir því hve margt búfé/
skepnur jörð gat borið og auk þess
eftir hlunnindum sem fylgdu jörð

Egesckifffe, eikarskífur
Essinger, plankar, bjálkar sem eru

efsti kantur á skipi, borðstokkur
Etcetera, og svo framvegis
Extrakt, útdráttur úr lénsreikningi
Extrakter, staðfestar afskriftir alþing-

isbréfa
Fatabúr konungs, sjá kledekammeret
Festupeningar/gjald, indfestning, steds -

mål, tryggingargjald svo að kaup-
eða leigusamningur haldi              

Fjerdinge, Fóyringe, sjá fjórðungur
Fjórðungur, þyngdareining, 4.96 kg
Fiskur, verðeining, eitt hundrað fiska

var jafngildi 240 fiska eða 120 álna,
ein alin var því jafngildi tveggja
fiska

lénið ísland 1541–1683
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Forleningsbrev, sjá veitingarbréf 
Forleningsbøger, sjá veitingarbréfa-

bækur 
Forordning, lagafyrirmæli, tilskip-

un
Fógetadrengur, fogeds dreng, þjónn

lénsmanns
Frii mend, sjá fríir menn
Fríður peningur, lifandi búpeningur
Fríir menn, sennilega menn sem sendir

voru hver úr sinni sýslu til þess að
róa á bátum konungs um vertíð -
ina. Vinna þeirra hefur þá verið
hluti afgjalds sýslunnar. Sjá einnig
thilkommende mend og sýslugjalds -
menn

Frítt, í fríðu, kvikfé, skepnur
Fólgebrev, sjá leiðarbréf
Gemak, hér sennilega lítið rými. Sjá

heimulegt gemak
Gjaftollur, skattur greiddur af lausafé

sem virt var til tíundar, rann
óskipt ur til konungsvalds

Grandeller, greniborð
Greesleer, grasljár
Grovsmed, járnsmiður
Haffstocke, hástokkur, tré fyrir mið -

hluta borðstokks, fellt innan á efsta
byrðingsborð

Hafnartollur, danskir kaupmenn
greiddu 16 ríkisdali fyrir hverja
höfn sem þeir leigðu

Handkleffuer, e.t.v. krókar í steðja,
notaðir þegar hann var færður eða
fluttur, einhvers konar handföng

Heimulegt gemak, þýðir hér sennilega
leynihólf, sjá gemak

Herredsfogder, sýslumenn
Hesteschor, skeifur
Huedsteener, slípisteinar
Hundrað, hundred, verðeining, eitt

hundrað á landsvísu í lausaaurum
var jafngildi 4 ríkisdala, eins

hundr aðs álna (120) eða einnar
kýr 4–8 ára gamallar

Húsmannstollur, gjald manna í hús-
mennsku. Bændur greiddu 10 fiska
fyrir hvern húsmann, sem tíundaði
eitt hundrað eða meira, ef hús -
maðurinn tíundaði ekkert þurfti
engan toll að greiða

Hóeleer, heyljár
Ibidem, sama og áður, sama stað
Iffrer (ífærur), stór fiskikrókur not -

aðir til að krækja í fiska og draga
þá úr sjónum upp í bátinn

IHM, In Honorem Mayestatis
Indfestning, sjá festupeningar/gjald 
Indholtte, timburstykki innanvert í

skipi þvert á kjölin, röng
Innistæða, inventar, þýðir hér skepn -

ur og munir sem fylgja jörð og eru
lögð með henni, fylgifé jarðar 

Instrux, erindisbréf, sérstök fyrirmæli
konungs til lénsmanna um hvað
þeir áttu að gera í léninu, t.d. að
fara eftir veitingabréfinu. 

Inventar, sjá innistæða
Inventarie, innistæðuskrá, upp-

skrifaður listi yfir eigur bús, oftast
gerður við uppgjör búsins, afhend-
ingarskrá

Jernfiedder, e.t.v. járnfjötrar vegna
fanga

Johanni, Jónsmessa, 24. júní og getur
einnig verið 27. desember

Kansellí, æðsta stjórnarskrifstofa kon -
ungs sem sá um öll málefni kon-
ungs fyrir utan fjármál sem rentu-
 kammer annaðist

Kapler, hryssur
Kielle, katlar
Kiere, kiernner, kirnur eða trog til

þess að búa til smjör eða skyr
Kippen och Velester, kippen, keipar

þ.e. umbúnaður á borðstokki til

orðskýringar
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þess að halda árinni við róður og
velester, keiparstokkur eða listi
sem árin leikur á milli keipanna

Kirkjustóll, bók yfir árlegar tekjur og
eignir kirkjunnar og gripi og breyt-
ingar á þeim, visitasíur biskupa og
úttektir

Kiólltree, kjöltré, kjaltré
Kledekammer, fatabúr konungs í

Kaupmannahöfn, klæðakammer. 
Kleiber, klyfberi, klóber, klyfberar
Klenn (Klen), lítill
Klinnkesómb, ákveðin gerð nagla ró-

naglar notaðir til bátasmíði
Klippinger, lambsgærur
Klaustraumboð, klaustrin voru lögð

niður við siðaskiptin en héldust
sem jarðaumboð vegna þeirra jarða
sem þeim höfðu tilheyrt og kon-
ungur leigði út til umboðs manna
gegn ákveðnu gjaldi, sjá einnig
umboðsjarðir

Kommissar, umboðsdómari
Kordeler, taugar, reipi, dráttarreipi

sem vera áttu í hverju skipi, notuð
til að draga inn kaupmannsvörur
og færa þær úr skipi

Kost peningar, peningar til framfærslu
lénsmanns, fæðispeningar

Kópí, afrit
Krumholter, timbur notað sérstaklega

til skipasmíða, boginn viður í
skipi, röng, rengur

Kúgildi, verðeining, ein fullfær kýr,
jafngilti 6 vættum af fiski eða 240
fiskum eða 6 ám loðnum og lembd -
um. Fylgifé leigujarða sem hver
ábúandi varð að afhenda þeim sem
tók við jörðinni af hon um. Sjá
einnig leigukúgildi, inni stæða

Kvittancer, kvittanir 
Kvittanceregister, skrá yfir kvittanir,

veitingarbréf og innistæðuskrár

Kvittantiariumbilag, uppgjörsgögn
lénsmanns í rentukammeri, fylgi-
skjöl með lénsreiknigi

Kólle, e.t.v. tréhamar
Landskyld, landskuld, afgjald til jarð -

eiganda af leigujörð
Landsvísu, á landsvísu, hér er átt við

íslenskan hundraðsreikning, 120
álnir, 240 fiskar í hundraði

Lappesómb/negler/orlogssómb,
ákveðnar gerðir nagla e.t.v. við -
gerðarnaglar, sennilega til báta smíði

Lausamenn, menn sem starfa hér og
þar án fastráðningar 

Lausamannstollur, 20 álna gjald sem
lausamenn greiddu konungi

Leer, ljár
Leffueret, afhent
Legter, borð, planki, langband sem

liggur langsum innanvert á bátn -
um

Leiðarbréf, følgebrev, var stílað á alla
íbúa í léninu og þeim tilkynnt hver
þeirra nýi yfirmaður væri og að
þeim bæri að hlýða honum. Sjá
einnig kúgildi og innistæða

Leigukúgildi, ær og kýr sem leigðar
voru með jörðum voru kallaðar
leigukúgildi, stundum aðeins nefnt
kúgildi, sjá einnig kúgildi

Lheer, ljáir
Lispund, þyngdareining sem svarar til

8 kílóa. Var 16 skálapund og 20
lispund jafngiltu einu skippundi

Liusskuller, ljósakolur
Lit., Litera, merki, númer
Lífsbréf, jarðir leigðar með lífsbréfi,

bréf sem heimilar lífstíðarábúð
Ljóstollur, skattur ætlaður til þess að

standa straum af kostnaði við að
lýsa upp kirkjur og til að útvega
vín og brauð, lagður á hvern tí-
undarskyldan bónda

lénið ísland 1541–1683
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Lokað bréf, sjá missive
Lægter, prammi notaður til þess að

flytja vörur 
Laasse, lás 
Makaskiptabréf, bréf um skipti eig-

enda, einkum á fasteignum, skipti
á sambærilegum eignum, t.d.
jörðum

Makaskipti, skipti eigenda, einkum á
fasteignum, jarðaskipti

Mandat, umboð, tilskipun, konungs-
bréf

Mannslán, róðrarkvöð. Skylda lei-
guliða og hjáleigubænda til að róa
á bátum landeigenda eða umsjón-
armanna jarða á vertíð eða sinna
flutningum. Róðrarkvaðir fylgdu
oft konungsjörðum

Mark, mynteining, í einum ríkisdal
voru 6 mörk, í einum sléttum dal
voru 4 mörk

Marteinsdagur, Marteinsmessa, 11.
nóvember

Memorial, minnisblað, tillaga eða
umsókn. Slík blöð voru samin m.a.
í rentukammeri yfir ýmislegt sem
varðaði Ísland og varð til við
skoðun á íslensku lénsreikning-
unum

Mielchetrauffe, mjólkurtrog
Minnisblað, sjá Memorial
Missive, lokað bréf. Lokuð bréf eða

„missive“ voru skrifuð beint til
embættismanna og höfðu ekki
réttargildi og því ekki ætlast til
þess að þau væru lesin upp á
þingum. Slík bréf hefjast á
orðunum „[nafn konungs og titill]
Vor gunst til forn“ 

Mörk (flt. Merkur), þyngdareining,
eftir 1619 248 grömm, 20 merkur
jafngiltu einum fjórðungi eða um
5kg

Nagelitt e.t.v. löð ttil naglasmíði
Neffuefisck, óvíst hvað merkir
Noed, t.d. hnúður á nagla, hnoð
Nota, athugasemd, til upplýsingar
Obne breve, opin bréf. Í opin bréf er

skráð það sem hefur réttargildi
eins og t.d. lög (forordninger), al-
mennar fyrirskipanir konungs og
yfirlýsingar, jarðabréf, kvittanir og
fleira þess háttar. Þau hefjast á
orðunum „Vi [ nafn konungs og
titill] gøre alle vitterligt“

Offurens, þýðir við endurskoðun á
lénsreikningum að reikningsfærsl-
unni beri saman við veitingar-
bréfið, færslur í reikningi fyrra árs
eða framlagðar kvittanir

Offurslag, yfirlit yfir vissar tekjur
konungs, reikningsáætlun

Opin bréf, sjá obne breve
Ornamenter, skraut/kirkjugripir,

skrúði
Ort, ¼ ríkisdalur, 20 eða 24 skild-

ingar, sjá ríkisdalur
Otting, rúmmálseining, ⅛ tunna
Pallrecher, pálrekur, pálar
Paryck, med stor Paryck, e.t.v. siglt

skipinu út úr höfn eftir glæsilega
frammistöðu

Penning, smámynt
Philippi Jacobi, Tveggjapostulamessa,

1. maí
Pilot penge, lóðspeningar, greiddir

hafnsögumanni
Portúgalóser, portúgölsk mynt, 20–

22 ríkisdalir
Portugollser told, hafnartollur sem

útlenskir kaupmenn (aðrir en
danskir) greiddu af hverri höfn á
Íslandi

Próventa, þýðir hér fé, gefið ein-
hverjum með því skilyrði að hann
sjái fyrir gefanda í elli hans

orðskýringar
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Próventubréf, bréf þar sem próventu
er lýst

Próvíanthús, birgðahús konungs í
Kaup mannahöfn

Pulshest, vinnuhestur, áburðarklár,
dráttarhestur, púlshestur

Pund, þyngdareining, jafngildi tveggja
marka eða 32 lóða

Pundari, vog 
På tjeneste, sjá þjónustulén
Quern, kvörn
Quintin, þyngdareining, ¼ lóð
Qvarter vadmell, ¼ alin vaðmáls
Recess, lagabálkur
Reckesómb, reksaumur, stórir naglar
Reff på heste, e.t.v. reipi fyrir klyfja-

hesta
Register, skrá, registur yfir skjöl.

Einnig þær bréfabækur kansellís-
ins þar sem afrit af opnum bréfum
voru varðveitt

Registerbóger, í þær voru kvittanir
skráðar við endurskoðun reikn-
inga í rentukammeri

Reikningsjarðabók, jarðabók sem var
færð inn í lénsreikning og var hluti
hans þegar landið var reikningslén

Reikningslén, þá var landið veitt gegn
föstum launum og árlega gerður
reikningur yfir vissar og óvissar
tekjur og honum skilað til rentu-
kammers til endurskoðunar, sjá
afgjaldslén

Rentukammer, stjórnarskrifstofa kon -
ungs sem sá um fjárhagsmálefni,
sjá Kansellí

Rentuskrifari, endurskoðandi, und-
irmaður rentumeistara í rentu-
kammeri. Þeir sáu um að endur -
skoða lénsreikningana

Restancebóger, bækur yfir ógreiddar
eftirstöðvar afgjalda og skatta

Revision, endurskoðun

Ride på, sjá áreið
Riisskull, viðarkol
Ríkisdalur, mynteining. Einn ríkis-

dalur var jafngildi 96 skildinga og
fjórir ríkisdalir voru jafngildi eitt
hundrað álna (120), einn ríkis-
dalur var jafngildi 6 marka

Rostjeneste, herskylda, eða skylda til
þess að leggja til menn og hesta í
ófriði

Rostocker Thónder, tunnur kenndar
við Rostock

Ryssler, reislur, vogir með löngu skafti
(armi) og einu lóði

Rób, reipi
Róst, rostastampur, e.t.v. bruggker

eða stampur fyrir úrgang, afganga
Sagefald, sakeyrir, sektargjald vegna

lögbrots
Sagefaldsregistre, listar yfir sakeyri,

oftast raðað eftir sýslum, sakeyris-
skrár

Sakeyrir, sjá sagefald
Sakeyrisskrá, sjá sagefaldsregistre
Sauge, sagir
Saugdeler, partar úr sög
Scharlepper, Vadmell til scharlepper

i skibene, tjöruborið vaðmál til að
setja á milli borða

Sije, uld til ad sije i skiberne, ull vætt
í tjöru, notuð m.a. til að þétta báta

Skattemandtal, skrá yfir skatt-
greiðendur, skattskrá

Skatthald, e.t.v. skatthol
Skálapund, mælieining 496 grömm,

jafngildi 2 marka eða 32 lóða
Skiffue, e.t.v. skeifur
Skiffue med en Skiffliddch, e.t.v.

skeifur með skafli, skaflaskeifur
Skildingur, mynteining til 1602 ¹/64

dalur, en frá 1625 ¹/96 ríkisdalur
Skillinge, sjá skildingur
Skippund, þyngdareining, 160 kg

lénið ísland 1541–1683
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Skipshlutur, hlutur skipseiganda í afla
skips

Skipsleigur, leiga annarra en manna
konungs fyrir skip konungs, 20
fiskar fyrir hvert hundrað fiska

Skjalaflokkur, hver einstakur skjala-
flokkur verður til í skjalasafni
skjala myndara við lausn verkefna
vegna sérstaks efnisinnihalds skjal-
anna, notkunar þeirra og/eða
forms

Slaugbeenke, slagbeecke, slagbekkur,
bekkur sem hægt er að opna og
nota sem rúm

Sleffner, sleffuer, sleifar
Slette daler, mynteining, jafngildi 4

marka
Slippingsskinnum, sjá klippinger
Slottskriver, hallarskrifari og sá sem

færir reikningana
Snapperi, smáþjófnaður
Sorenskriver, svarinn skrifari
Spanner, tréfötur til þess að bera í

vökva, fata, skjóla, spanda
Splitter, höggvin lítil stykki af tré,

geirnaglar
Staffner, stefni
Stedsmål, sjá festupeningar/gjald
Stob, gæti verið bikar eða drykkjar-

krús jafn víð að ofan og neðan.
Staup, rúmmálseining fyrir fljót-
andi vökva, 2 pottar eða ½
kanna. 

Styere Feire, stjórafæri, líkt og akkeris -
festi

St. Hans Babtistedag, Jónsmessa, 24.
júní, kenndur við Jóhannes skírara

St. Hansdag, Jónsmessa, 24. júní, sjá
Johanni

St. Poulsdag, 25. janúar
Syere, syhere, sýra, súr vökvi 
Sýslugjaldshlutar, Sysselgields Lótter,

gjald af hverri sýslu, greitt vegna

útgerðar konungs, sennilega hluti
af afgjaldi

Sýslugjaldsmenn, Sysselgields Mænd,
menn úr hverri sýslu sem reru á
bátum konungs, sennilega hluti af
afgjaldi sýslunnar. Sjá einnig fríir
menn og thilkommende mend

Sóckener, e.t.v. sökkur
Sóckneer, sóknir, hákarlafæri
Sóevanter, sjóvettlingar
Sómb, saumur, naglar. Margar gerðir

voru til, t.d. Klinnkesómb, Recke-
sómb og Lappesómb sem erfitt er
að greina á milli til hvaða smíða
þeir voru ætlaðir hver fyrir sig

Suppliker, bænarskrár til konungs,
bónarbréf, umsókn til konungs

Tegnebøger, bækur færðar í rentu-
kammeri yfir þær greiðslur af lén-
inu sem voru greiddar í peningum
eða fríðu og höfðu verið greiddar
til annarra aðila eða til konung-
legra embættismanna

Tegnelser, sá hluti bréfabóka kan-
sellís sem afrit af lokuðum bréfum
(missiver) voru færð í

Teug, e.t.v. taug
Thaffll, þunn lengja af blýi
Thalfisck, tuttugasti fiskur gefinn sem

uppbót
Thallig, tólg
Thexet, þexla, beykishamar
Thierre, tjara
Thilkommende Mend, Tilkomnir

menn, menn sem sennilega hafa
róið á bátum konungs. Aðkomu-
menn, ókunnugir. Sjá einnig fríir
menn og sýslugjaldsmenn

Thilskætt, óvíst hvað merkir
Thónne, Thónde, Tónne, sjá tunna
Tialtt, e.t.v. tjald
Tíund, skattur af skuldlausri eign.

Tíund skiptist í fjóra staði milli

orðskýringar
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biskups, prests, kirkju og fátækra.
Eftir siðaskipti tók konungur yfir
hluta biskupstíundar

Tollar, gjöld, afgjöld
Torfkrager, torfkrókar
Traffee óvíst hvað merkir, e.t.v. trog
Trann, traffen, tramm, lýsi
Truff, trog
Tunna, rúmmálseining. Ein tunna öls

(lagartunna) jafngilti 163 pottum,
17 kútum eða 131 lítra. Ein tunna
korns jafgilti 144 pottum eða 139
lítrum. Ein tunna kola var jafngildi
176 potta eða 170 lítra. Grjón,
hveitimjöl, baunir, kjöt, fiskur,
smjör, tólg og sápa voru mæld í
öltunnum en salt í kolatunnum. 

Tórfisk, harðfiskur
Tóslinge, þyrsklingar
Udspisningsregnskab, skrá yfir út-

gjöld vegna uppihalds starfsfólks
og annarra sem dvöldu í bústað
lénsmanns í léninu

Umboðsjarðir, jarðir í eigu konungs
eða biskupsstóla, yfirleitt nokkrar
saman sem ákveðinn aðili hafði
umsjón með og innheimti tekj-
urnar. Sjá einnig klaustraumboð

Undergifter, leyfisgjald, þóknun, fæðis -
peningar

Veitingarbréf, forleningsbréf, veiting-
arbréfið segir með hvaða kjörum
lénsmaðurinn hefði lénið og hver
verkefni hans væru.

Veitingarbréfabækur, forleningsbó-
gerne, bækur í rentukammeri sem
höfðu að geyma afrit af veitingar-
bréfunum

Velester, keiparstokkur, sjá kippen og
velester

Voegenshoed, vagnskot, byrðings-
borð á bát

Voegh, vegið
Vrag, vogrek, konungur átti það sem

kallaðist vogrek, t.d. skipsflök,
reki sem mannaverk sáust á, t.d.
smíðisgripir úr timbri, en ekki
óunninn rekaviður

Vætt, þyngdareining og verðeining,
breytileg á ýmsum tímum. Eftir
1619 39.68 kg, um 8 fjórðungar,
20 álnir, 40 fiskar

Þjónustulén, på tjeneste, þá fékk
lénsmaðurinn tekjurnar í kaup
fyrir veitta herþjónustu. Engir
reikningar voru þá gerðir

Øgh, eyki, dráttarhestur

lénið ísland 1541–1683
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viðauki 6

Viðburðaskrá 1541–1683

Í þessari viðburðaskrá 1541–1683 er á vinstri hlið getið danskra konunga, styrjalda sem
þeir tóku þátt í og tilkomu einveldis. Á hægri hlið er getið lénsmanna konungs á Íslandi,
biskupa og lögmanna. Einnig er getið atburða sem vísa til þróunar stjórnsýslunnar.

Heimildirnar sem stuðst er við eru greinargerðin hér að framan frá bls. 4–141, viðauki
1 lénsmenn og fógetar 1541–1683, Einar Laxness, Íslandssaga I, Reykjavík 1995, bls. 70
(biskupar), Einar Laxness, Íslandssaga II, Reykjavík 1995, bls. 141 (lögmenn) auk Scocozza,
Benito, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 8. Ved afgrundens rand 1600–1700.
Ritstjóri Olaf Olsen. København 1988–1991.

                                                              1521–1553     Erlendur Þorvarðsson lög-
                                                                                    maður sunnan og austan
Christian 3               1534–1559            1524–1550     Jón Arason biskup (H)
Stríð við Niðurlönd  1542–1543            1541–1542     Christoffer Huitfeldt lénsmaður
                                                              1541–1546     Þorleifur Pálsson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1541–1550     Siðaskipti
                                                              1542–1547     Otte Stigsen eða Stigesen léns-
                                                                                    maður
                                                              1547–1551     Lafris eða Lafrids Mule léns-
                                                                                    maður, fulltrúi K.hafnar
                                                              1547–1553     Ormur Sturluson lögmaður 
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1549–1556     Marteinn Einarsson biskup (S)
                                                              1550               Innsigli sent til landsins
                                                              1551               Otte Stigsen eða Stigessen 
                                                                                    lénsmaður
                                                              1552               Eggert Hannesson (íslenskur)
                                                              1552               Söfnun eignarskjala fyrir
                                                                                    konung hefst
                                                              1552–1554     Poul Huitfeldt lénsmaður
                                                              1552–1569     Ólafur Hjaltason biskup (H)
                                                              1553               Skjalasafns Bessastaða fyrst getið
                                                              1553–1556     Eggert Hannesson lögmaður
                                                                                    sunnan og austan
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                                                              1554–1556     Oddur Gottskálksson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1554–1559     Knud Stensen lénsmaður
                                                              1556–1568     Eggert Hannesson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1556–1569     Páll Vigfússon lögmaður
                                                                                    sunnan og austan
                                                              1558–1587     Gísli Jónsson biskup (S)
Frederik 2                1559–1588            1559–1566     Poul Stigesen lénsmaður
Sjö ára stríðið           1563–1570            1563               Lénsmenn skipa presta í embætti
                                                              1563               Stofnun yfirdóms
                                                              1564               Stóridómur
                                                              1567–1569     Hendrik Krag til Trenderup
                                                                                    lénsmaður
                                                              1568–1572     Ormur Sturluson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1569–1570     Christoffer Valckendorf eða
                                                                                    Valckendorp lénsmaður
                                                              1570               Færsla alþingisbóka hefst að því
                                                                                    talið er af eigin hvötum lögmanna
                                                              1570               Hafin samning elstu varðveittu
                                                                                    jarðabókar yfir konungseignir
                                                              1570               Bessastaðabók, afritabók eigna-
                                                                                    skjala talin rituð
                                                              1570–1606     Þórður Guðmundsson lögmaður
                                                                                    sunnan og austan
                                                              1571–1627     Guðbrandur Þorláksson biskup (H)
                                                              1573–1606     Jón Jónsson lögmaður norðan
                                                                                    og vestan
                                                              1574–1586     Johan Bocholt eða Bucholt
                                                                                    lénsmaður
                                                              1578               Prentun Jónsbókar hefst
                                                              1582               Lénsmenn áminntir um að sjá til
                                                                                    þess að fyrirmæli konungs í opnum
                                                                                    bréfum séu virt og eftir þeim farið
                                                              1587–1588     Peder Thomassøn eða  Thame-
                                                                                    sen konunglegur fógeti
Christian 4      1588–1648                     1588–1591     Lauridts Kruse Tygissøn, lénsmaður
                                                              1589–1630     Oddur Einarsson biskup (S)
                                                              1591–1595     Hendrik Krag til Trenderup
                                                                                    lénsmaður
                                                              1592               Óskað eftir nýju innsigli og
                                                                                    alþingisskrifara

lénið ísland 1541–1683

324

6_Fylgiskjöl 1-7A .qxp_Layout 1  1.11.2020  10:29  Page 324



                                                              1593               Yfirréttur ítrekaður
                                                              1593               Nýtt innsigli sent til landsins
                                                              1593               Ákvæði um að halda skjala -
                                                                                    söfnum léna í röð og reglu og
                                                                                    að skilja þau eftir í léninu
                                                              1595–1597     Brostrup Giedde til Trommerup
                                                                                         lénsmaður
                                                              1597–1602     Johan Bocholt eða Bucholt léns-
                                                                                    maður
                                                              1602–1606     Enuvold Kruse til Vinggegaard
                                                                                    lénsmaður
                                                              1606–1614     Gísli Þórðarson lögmaður sunnan
                                                                                    og austan
                                                              1606–1618     Jón Sigurðsson lögmaður norðan
                                                                                    og vestan
Kalmarstríðið  1611–1613                     1606–1619     Herluof eða Herluf Trolle Daa
                                                                                    til Snedinge lénsmaður
                                                              1614–1631     Gísli Hákonarson lögmaður
Keisarastríðið/                                                               sunnan og austan
30 ára stríðið   1618–1648                     1619–1620     Frederik Friis lénsmaður
                                                              1619–1638     Halldór Ólafsson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1620               Krafa um undirskrift lénsmanns
                                                                                    á fylgiskjölum lénsreiknings
                                                              1620–1633     Holger Rosenkrantz léns-
                                                                                    maður
                                                              1626               Krafa um að lénsmenn skrifi
                                                                                    undir sjálfan lénsreikninginn
                                                              1628               Fyrirskipun um að öllum léns-
                                                                                    mönnum beri skylda til að
                                                                                    skila inn reikningi í rentu-
                                                                                    kammer á tilsettum tíma sam-
                                                                                    kvæmt veitingabréfinu
                                                              1628–1636     Þorlákur Skúlason biskup (H)
                                                              1631               Skipað í stöðu alþingisskrifara
                                                              1631–1663     Árni Oddsson lögmaður
                                                                                    sunnan og austan
                                                              1632–1638     Gísli Oddsson biskup (S)
                                                              1633–1645     Pros Mund til Birkesvold léns-
                                                                                    maður
                                                              1635               Ítrekun á að lénsmönnum beri
                                                                                    skylda til að skila inn reikningi
                                                                                    í rentukammer á tilsettum tíma

viðburðaskrá
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                                                              1636–1645     Afritun og söfnun eignarskjala
                                                                                    til Bessastaða
                                                              1638               Fyrirmæli um störf alþingisskrifar-
                                                                                    ans og ákvæði um kaup hans
                                                              1639–1662     Magnús Björnsson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1639–1674     Brynjólfur Sveinsson biskup (S)
                                                              1645–1648     Jens Søffrensen konunglegur fógeti
Frederik 3                   1648–1670         1648–1683     Henrik Bjelke lénsmaður
                                                              1650               Sýslumenn verða að mæta í
                                                                                    eigin persónu á alþingi
Fyrsta sænska stríðið  1657–1658         1657               Fyrirskipun um að sýslumenn
                                                                                    búi innan sinnar sýslu
Annað sænska stríðið  1658–1660         1657–1684     Gísli Þorláksson biskup (H)
Einveldi komið á         1660                   1662               Einveldishylling Íslendinga
                                                              1662–1679     Þorleifur Kortsson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan
                                                              1663–1677     Sigurður Jónsson lögmaður
                                                                                    sunnan og austan
                                                              1665               Veitingabréf lénsmanns til fógeta
                                                                                    útgefið
Christian 5                  1670–1699         1666               Veitingabréf fógeta til umboðs-
                                                                                    manns fógeta útgefið
Skánska stríðið           1675–1679         1674–1697     Þórður Þorláksson biskup (S)
                                                              1677–1705     Sigurður Björnsson lögmaður
                                                                                    sunnan og austan
                                                              1679–1694     Magnús Jónsson lögmaður
                                                                                    norðan og vestan

lénið ísland 1541–1683
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viðauki 7

Uppskriftir lénsreikninga

ÞÍ. F/1 1588–1602 Lénsreikningar.
Reikningur 1590/1591 og kvittanir, afgjaldslén

ÞÍ. F/6 1645–1650 Lénsreikningar.
Reikningur 1647/1648 og kvittanir, reikningslén

Uppskriftaraðferð

Uppskriftin er stafrétt og hefjast öll nafnorð, mannanöfn, staðarnöfn og
hátíðleg ávörp á stórum staf, en annars er skrifaður lítill stafur þó svo sé ekki
ætíð í handriti. Leyst er upp úr öllum táknum yfir verð og mælieiningar eins
og Thónde, Fisk, Mark, Lispund, Hundred og Alen og einnig er leyst upp úr
styttingum án athugasemda svo sem forne verður forschreffne. Þetta er þó ekki
gert þegar ljóst er af samhenginu hvað þær merkja þá eru þær látnar halda
sér, t.d. K M eða Kongl: Maytz þ.e. Kongelig Mayestatis, Ao 1593 þ.e. Anno
1593, eða m e h, med egen Hand, með eigin hendi. 
Hér fyrir utan er leyst upp úr skammstöfuninni IHM og lagt til að hún

merki In Honorem Mayestatis þó að það sé ekki fullvíst. 
Ef föðurnafn endar á ss t.d. jonss, er on bætt í endann án athugasemda. 
Lítið ö er skrifað ó og stórt Ø.
Ef samsett nafnorð eru skrifuð í tveimur orðum er það látið halda sér. 
Við uppskrift textans var einkum stuðst við leiðbeiningarritin, Knut Jo-

hannessen, Den Glemte Skriften, Gotisk Håndskrift I Norge, Universitets-
forlaget- Riksarkivarens Skriftserie 29 2007 og E. Kroman, Skriften historie I
Danmark fra reformationen til nutiden. Viborg 1975.
Guðrún Ása Grímsdóttir las yfir reikninginn frá 1590 og kom með ýmsar

góðar ábendingar. Björk Ingimundardóttir las yfir reikninginn frá 1647, og
kom einnig með góðar ábendingar auk þess að færa til nútímamáls ýmis bæjar -
heiti. Loks var Gunnar Örn Hannesson mér hjálplegur við torlesin orð og
verðeiningar.
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Lénsreikningur fyrir reikningsárið

1590 til 1591

ÞÍ. Rtk. F/1. Lénsreikningar
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Lauritz Kruses Regenschab
Kon: Maytz Befalinngsmand offuer Islannd, paa hanns Aff-
gifft och nogen anden Indtegtt mehre paa Kon: Maytz
wegne ther paa Landett, beregnnett fra Sannte Hanns Mid-
sommer Dagh Anno 1590 hannd hanns siste Regenskabff
thil sluttett, och thill S. Hanns Aarsdagenn ther nest effter
Ano 91, hannd Landett egienn quitt bleff, och Hinrich
Kragh tett egienn i Befaling fick Beregnnet 4 Mark thill
Daleren effter som Mónttenn fór giek

Item

1 Mark Islanndtz er 50 Fiscke paa Landtzwiis

Annammedt som wor Beholldendis, och Lauritz Krussse
bleff Kon: Maytz: schyldig aff hanns siste och neste for -
ledenn Aars Regenschabff aff Islanndt och er aff thett Inu-
entarium hand annammede paa Beessestedgaardt then
hannd Landett fórst i befaling fick then S: Hanns Dags thide
An 1588

Miell                                          6 Thónner
Maltt                                       16 Thónner
Øll                                             6 Thónner
Eddieke                                      1 Thónne
Hamble                                      2 Thónner
Smór                                        31 Vett 2 Fiórig 4 ½ Mark
Fisck                                          1 ½ Lester 3 Hundred 16
                                                     Fisck
Smaatt Saltt                                1 Thónne 1 Quintin
Groffsaltt                                   6 Thónner
Traffen                                       1 Thónne
Wattmell                                  12 Woder 2 Alener 3 Quar-
                                                     ter
Vld                                             2 Thónner
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Kommer offuer enns med
Beholldingenn aff neste for-
gange Aars Regenschab aff
Bessestedt Gaardt, thill
Sanctj Hanns Dag 90
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Kohud                                        1
Klippingskinnd                        52
Beeg                                           3 Fiering
Thiere                                        1 Thónne
Kór                                          35
Quier                                       16
Gieldnódt                                 30
Faar och Lamb                           2 Hundred 15
Heste                                       15
Øgh                                         12
Gryder                                       2
Brógge Kedell paa 4 ½ Mark     1
Smaa Kedle                              11
Jernn                                          1 Fad
Brand Jernn                               1
Bradspeed                                  1
Brabuck                                     1
Amboltter                                  3
Hambre                                     2
Klinnkesómb                              1 Hundred
Reekesómb                                1 Hundred 43
Jernnskauffll                              1
Greesleer                                  11
Smede Belge                              2
Nagelitt                                      1
Wagenskud                              67 Blad
Thomme Tónner                        1 ½ Lester 5 Thónnd
Kipper och Indholtte                30 Stócker
Aarer                                         1 Hundred 3
Liner                                        59

Skibe, som er
10 erring                                    1
8 erring                                      3
6 erring                                      3
5 erring                                      4
Sengedynner                               5
Huedsteener                               2
Bryggekar                                  3 store
Bryggekar                                  9 smaa, vnde och gode

lénið ísland 1541 –1683
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Kommer offuer enns med
Behollingen aff neste for-
gang Aars Regenscha

Kommer offuer enns med
Behollingen aff neste for-
gang Aars Regenschab
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Salttkar                                      1
Bagetruff                                   1
Kiereer                                       4
Mielckeetrauffe                        31
Spanner                                    15
Kiste                                          1
Skabe                                         3
Piffe Fad                                    6
Malttquerne                               1
Senneps Quernn                         1
Riffuer                                     12
Kierrer                                       1
Reff paa Heste                           8
Tialtt                                          1

Thette effterschreffne haffuer Lauritz Krusse annammedt
thill Inuentarium paa Kon: Ma: Gaardt Arnnestappenn paa
Islannd, ther hannd Landet fórst i Befalningh fiek, then S:
Hans Ao 88
Huilckett Inuetarium, hand iecke fórend nu vdj thette

hanns sidste Regenskabff aff Islandt, haffuer schreffuitt sig
thill Indtegtt

Miell                                          1 Thónne
Smór                                        37 ½ Weter 3 ½ Fióring
Fiske                                          6 Lester 4 ½ Hundred 2
Fiske
Smaatt Saltt                                1 Thónne 2 ½ Otting
Groffsaltt                                   5 ½ Thónner
Traffen                                       1 Thónne
Vattmell                                     9 Woder 2 ½ Alen
Huder                                        6
Klippingskind                            7
Thiere Beeg1                               2 Fiering
Kór                                          13
Gieldnódt                                 19
Ulld                                            3 ½ Mark 1 ½ Wett

lénsreikningur fyrir reikningsárið 1590 til 1591

333

Kommer offuer enns med
Udgifften i Peder Thomme-
sens Regenskabff fraa S.
Hans Dag 87 thill 88 paa
huis hand haffuer leffueritt
Lauritz Krusse thill Inuenta-
rum paa Arnnestappenn

1 Beeg skrifað í línu en yfirstrikað og Thiere skrifað ofan línu.
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Faar och Lamb                           2 ½ Hundred 44
Heste                                         8
Øgh                                           2
Gryder                                       3
Kiedle unde och gode                 9
Jernn                                          1 Fad
Amboltt                                     1
Hammer                                    1
Skibssómb                                  7 Hundred
Greesleer                                    5
Wogneskud                              56 Blad
Kipper och Velester                  22 Stócker
Aarer                                       47
Liner                                        12
Skibe                                          5
Sengedynner                               6
Bróggekar                                  1
Skórkar                                      5
Malttquernn                              1
Reff                                            3 Par
Kiódt                                         1 Krop
Hoffueddynner                          3
Thinfade                                    2
Bordkrannze                              2
Lyssestager                                 2
Brugge Pannde                           1
Gryder                                       3
Smedetenger                               1
Jerneboltter                                1
Rist                                            1
Spader                                        2
Tunskere                                    2
Punder                                       1
Jffner                                         4
Sóckener                                    2
Kólle                                          2
Sleffner                                       4
Trefade                                      5
Tretallerekene                          10
Borddug                                     1

lénið ísland 1541 –1683
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Kommer offuer ens med Ud-
gifftenn i forskreffenn Peder
Thommess Regenskabff paa
huis som er leffueritt Lauritz
Krusse thill Inuentarium

Kommer offr enns medt Ud-
gifftenn och leffuering i for-
sckreffne Peder Thomssen
Regenschabff
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Kierold                                       9
Troge                                       15
Spanner                                      4
Skaaler                                       4
Kohll                                        15 Thónner
Orpfe                                         4
Kleiber                                       4
Tórffkrage                                 1 Par
Gamble Thónner                      10

lénsreikningur fyrir reikningsárið 1590 til 1591
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Indtegtenn udi thette Aar 90
Annammed som Lauritz Kruse effter hanns Forlennings
Breffs lyudelse, giffuer Kon: Maytt: thill aarlig Affgifft for
thenndt wisse Rentte, sampt ald andenn Indkomst aff Is-
lanndt. Vndertagendis Sagefaldenn, som sckall giórris Kon
Ma: serdelis Regensckabff forre

Gamble Daller                     3 Thusind 2 Hundred

Sagefald
Annammed och oppeborn aff Allmugenn paa Islannd udi
epterfólgendis 16 Sysseller
Och er her hos att agtte aatt Syssellmendenne ther paa

Landett, huer vdj sitt Syssell, effter Kon: Maytz: Naade Be-
willing och gammell Sedvane, annammer och bekommer
forladdis vdt for theris Vmage och Beswering, thend thridie
Partt af ald Sagefaldenn. Vndertagendis aff 13 Marcks
Sager och ther offuer, som Kon: Maytt: er aldenne forbe-
holden.

Och annammis och beregnnis samme Sagefaldt paa Landtz-
wis effter Friitt, och betalis saa for huertt Hundrede Friitt,
3 gamble Daler, eller och 2 Lod Sólff for huer Daler

                                       Item

1 Hundred Friitt regnis for      20 Øre, som er
                                                  1 Hundred 20 Alner

lénið ísland 1541 –1683
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Thenne Affgifft kommer of-
fuer ens medt Lauritz Krus-
ses Forlenings Breff och
finnds och lige saa forgan-
gen Aar

Huad disse effterskreffne 16
Sysseler vdj sig sielff belanger,
findis lige saa forgangen Aar

Er hermedt udj legemaade
saaledis forholden forgan-
gen Aar

NOTA Aff Borgefiord Sys-
sell haffuer Ko: Ma: ekonn
Halffparten och Syssellman-
denn anden Halffpartt aff
Sagefaldenn
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1 skagefiord syssell
Jonn Jonnsenn gaff i Hordoms Sag 6 Marker

For Barnsegtt

Hackenn Jonnsenn                         10 Ørre.
Eiolber Svendsenn                            6 Ørre.
Elannder Gundsenn                          6 Ørre.
Paffuell Ormsenn                            12 Ørre.
Paffuell Haldsenn                             6 Ørre.
Gudmunder Ottersenn                    18 Alner.
Swend Didriksenn                            6 Ørre.
Jonn Jonnsenn                                  6 Ørre.
Biórnn Thommesenn                        6 Ørre.
Jonn Thordersenn                          12 Ørre.
Olaffer Thommessenn                    12 Ørre.
Sigurder Oluffsenn                         12 Ørre.
Jonn Jonsenn                                    6 Øre.

summarum
annammed i sagefald aff skagefiordt syssell

Udi Fritt                                     7 ½ Hundred 18 Alner
Belóber i Penninge                   22 ½ Daler 1 ½ Ortt 6 Skil-
                                                         linge
Konn: Ma: the tho Partter
Er                                             15 Daler 20 Skillinge danske

2 hunnevadtz syssell
Udi Barnnsegtt
Paffuell a Vollum                             6 Ørre.
Arne Sigursenn                                 6 Ørre.
Jonn Olaffsenn                                 6 Ørre.
Willom i Gillet                                  6 Ørre.
Ormeer i Huamme                           6 Ørre.
Biórnn Gundsenn                             6 Ørre.
Lofteer Jonnsenn                              6 Ørre.
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Forgangenn Aar haffuer
Kon: Ma i lige maade hafft
the tho Parter aff Sagefalden
aff dhenne Syssell och Sys-
selmandenn thend thridie
Partt effter gammell sedvanie
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Torder Asmundsenn                         6 Ørre.
Peder Jonnsenn                                 6 Ørre.
Jonn Eilsenn                                     6 Ørre.
Willam Jonnsenn                              6 Ørre.

summarum
aff hunnewadtz syssell

Vdi Friitt                             3 Hundred 36 Aleen
Belóber i Penninge               9 ½ Daler 1 ½ Ortt 7 Skillinge
Kon: Maytz the tho Parter
Er                                        6 ½ Daler 10 Skillinge danske

3  eifiord syssell
For Barnsegtt
Jonn Magnusenn                 1 Hundred 4 Øre
Torckell Iffuersenn              1 Hundred 4 Ørre
Tocstenn Ottsenn                3 Ørre

summarum

Vdi Friitt                             2 ½ Hundred 6 Alne
Belóber i Penninge               7 ½ Daler 15 Skillinge
Kon: Maytz: the tho Parter
Er                                        5 Daler 10 Skillinge Vas danske

4 ostfiord syssell
Sysselmandenn vdj thette Syssell var suig, och giorde ingen
Regenschabff for Sagefaldt i thette Aar

5 issefiord syssell
For Hordom Sag
Jonn Ottersenn                                                  8 Daler.
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Forgangen Aar fiek Ko: Ma:
i lige maade the 2 Parter och
Sysselmanden thend thriede
Partt

Kon Ma: haffde och the
2 Parter forgangen Aar

Sagefaldenn for thette Aar,
schall vdj neste thillkom-
mende Aars Hinrich Kragis
Regenschabff thill Indtegtt
fóris aff thette Syssell
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For Frilleleffnnett
Thommes Jonsenn och Kolfine Jonnsdatter       1 ½ Daler.
Jonn Jonsenn                                                     4 ½ Daler.

For Barnsegtt
Jonn Ottsenn                                                     1 Daler.
Antonn Suenndsenn                                           1 Daler.
Tostenn Jonsenn                                                1 Daler.
Thommes Stensenn                                            1 Daler.
Eill Jonnsenn                                                     1 Daler.
Einer Magnussenn                                             1 Daler.

summarum

Vdj Fritt                                0.
Vdj Penninnge                    20 Daler.
Kon: Maiz: the tho Partter
Er                                        13 Daler 22 Skillinge danske.

6 dalle syssell
Enn Kone i Hordom                                          6 Mark.
Jonn Jonssenn i Barnsegtt                                 12 Ørre.
En Mand N. Barnsegtt                                     40 Alner.

summarum

Udi Fritt                                   3 hundred 52 Alner.
Belóber i Penninge                 10 Daler 1 Ortt 4 Skillinge.
Kon: May: the tho Partter
Er                                             6 ½ Daler 1 ½ Ortt.

7 ragneweile syssell
Jonn Berttingsenn faldenn medt sinn Slegtt        1 Hundred.

For Barnsegtt

Herdis N: Datter                                               6 Ørre.
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Forgangen Aar haffde Ko:
Ma: och the tho Parter aff
thette Syssell

Kon: Maytt haffde och for-
gangen Aar the tho Parter
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Thorder Biórnnsenn                                          6 Øre.
Sigurder Siffeursenn                                           6 Ørre.
Jonn Ericksenn                                                  6 Ørre
Enn Quinde i Aas                                              3 Øre
Jonn Beringssenn faldenn medt sin Slegtt           1 Hundred
findis thilfornn

summarum

Vdj Fritt                                     2 Hundred 42 Alner
Belóber i Penninge                     7 Daler 2 ½ Skilling 3 Ort
Kon: Maiy: the tho Parter
Er                                              4 ½ Daler 12 ½ Skilling

8 norder syssell
Jonn Jonnsenn i Hordom                                10 Daler
Jonn Suensen falenn medt sin Slegtt                   2 Daler
Thostenn Fussesenn vdj Barnesegtt                    7 ½ Daler

summarum

Vdj Fritt                                     0
Vdj Penninge                            19 ½ Daler
Kon: Ma: the tho Partter
Er                                            13 Daler

9 strande syssell
Haldore N: for hun sagde enn Quinde
haffde stullett                                           15 Øre.
Kon: Maytz: the tho Parter ther aff en
vdj Penge                                                   1 ½ Daler.
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Haffde och forgangenn Aar
Ko: Ma: the tho Partter

War lige saa forgangenn Aar
Ko: Ma: the tho Parte

Forgangen Aar haffde
Ko: Ma: och the 2 Parter
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10 bardestrand syssell
Jorunn Jonsdatter i Hordom                    80 Alner.
Halduer Haldorsen i Hordom                  12 Mark.
Jonn Biórnsenn i Barnsegtt                         6 Øre.
Biórnn Jonsen i Frilleleffnett                      3 Mark.
Arnne Gundsenn i Barnsegtt                      3 Ører.

summarum

Vdj Fritt                               7 Hundred 44 Alner.
Belóber i Penge                   22 Daler 6 ½ Skilling.
Kon: Ma: the tho Parter
Er                                      14 ½ Daler 15 Skilling danske.

11 myre och borgefiord sysselle
For Barnsegtt
Suennd Asmundsenn                                  6 Daler.
Magnus och Bórge                                     1 Daler.
Theietter Stullasenn                                   1 Daler.
Thormader Augmudssenn                          3 Daler.
Tormadt a Krosss                                      1 Daler.
Torvader och Thórgieder                           1 Daler.
Andres Thordersenn                                  1 Daler.

For Frilleleffnnet
Odder Ellenndsenn                                    3 Daler.
Torder Gudmundssenn                              2 Daler.
Eioller Oluffsenn                                       2 Daler.
Sigurder Thostenssenn                               1 Daler.
Eioller Jonnsenn                                        1 ½ Daler.
Jonn Suendtzenn                                        3 Daler.
Jonn Jonsen for Huinsk                             1 ½ Daler.
Sten Wonnesen for Stenshug                      3 Daler.
Barder Thorloffsen for Thiufferj                3 Daler.
Bertred for sinn Throdtzighedt                   1 Daler.
Peder Einnersen for Throdtzighed              1 Daler.
Gisser Sielffsen for Thiefferij                      3 Daler.
Niclas Grimbssenn for Hug                       3 Daler.
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Haffde och the tho Partter
forgangen Aar
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summarum

                                                               37 ½ Daler.
Kon: Ma: ther aff for Halffpartten           19 Daler 1 Ortt

12 kiosse syssell
Sniolluer Magnusen i Barnsegtt    18 Alne
Gunder Vinnemandt for Frille-
leffnnett                                    10 Øre

Asmunder Oluffsen for Skatthald   1 Hundred
Knud vdj Barnesegtt                       6 Ørre

summarum

Vdj Fritt                                         1 ½ Hundred 54 Alner
Belóber i Penninge                          5 ½ Daler 1 Ortt 7 Skil-
                                                           linge
Kon: Ma: the tho Parter
Er                                                   3 ½ Daler 26 Skillinge

13 siide syssell
Simunder Godtskalcksenn for Thiufferj         2 ½ Hundred
Jonn Theidtsenn i Barnsegtt                          6 Øre
Augmunder Hóskilsenn for vnnde Ord       10 Alenn
Aslacker for sin vnde Ord                             1 Hundred
Gisle for ubequems Ord               20 Alner
Margrete for Frilleleffned med
sinn Frende                                 3 ½ Hundred 12 Alner

Jonn Poffuelsenn i Hordom            4 ½ Hundred 36 Alen
En Qunde i Hordom                      4 ½ Hundred 36 Alner
Poffuell som fialtt med Margrett    1 Hundred
Anthonins for Ord                        80 Alner
En Kione i Annuarffuen2 for
Barnesegtt                                 80 Alner
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Forgangenn Aar haffuer Ko:
Ma: icke heller hafft vden
Halffpartenn aff Sagefal-
denn aff thette Syssell effter
gammell Sedvane

Kon Ma haffde och the tho
Parter aff thett Syssell for-
gangen Aar

2 Ólæsilegt, óvíst hvaða stað átt er við.
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Jonn Anttvarsens Winnmand
udj Barnesegtt                           36 Allner

summarum

Vdi Fritt                                     19 ½ Hundred 46 Alner
Belóber i Penninge                     59 ½ Daler 9 ½ Skillinge
Kon: Ma: the tho Parter
Er                                               40 Daler 1 Ortt 1 Skilling

14 guldbringe syssell

For Barnsegtt
Tostenn Jennsenn                                     6 Ører
Halle Jonnsenn                                         6 Ører
Jonn Svendtsenn                                       6 Ører
Besser Nicalausenn                                   3 Øre
Barder Biennesenn                                  20 Alner
Peder Jonnsenn                                       20 Alner
Bienner Biernensenn                                 6 Ører
Gudluge Jonnsen for Frilleleffnnett           9 Øre
Ingemunder paa Digernes for hand
dólde med en Thiuff                              1 ½ Hundred

Walde Fugelfanger for uloulig Jldeuid      5 Øre
Sigurder Gundsenn for Hordoms Sag       1 ½ Hundred 16 
                                                                   Alner
Jonn Didrichsenn i Hordoms Sag             6 Mark
Jonn Gundtzen for gammell Sag paa
Hans Valtters vegne                            15 Ørre

Guldbrander a Aaghuss                            3 Ørre
Thoris Hórring Skibskock i Badtzande
for wrang 

Kióbmandskaff                                         6 Øurre
Erick Haldsenn i Barnsegtt                       6 Ørre
Jonn Lagmand gialtt for salig Gunder Thostensen 
for Hoffuitt Hug                                     15 Øre
Augmunder Pettsenn paa Guffueskiell,
gialdt for wrang Thiennde                     1 Hundred 42

Alner
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Forgangen Aar haffde Ko:
Ma: och the tho Parter aff
thette Syssell
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Peder Steinnsenn for hand sagde Hanis
Waltten haffde stollett                           1 Hundred 48

Alner
Snore Agnissenn gialtt for Hoffuitt Hug   6 Øre
Annders Jude i Fugleuig, for hand lób
bortt med Boltt och Jern fra M: Jonn    1 ½ Hundred 42

Alner
Johann Friis for hand staeck enn fattig
Mannd I Skulderenn                             1 Hundred

summarum
aff guldbring syssell

Vdj Friitt                                   15 ½ Hundred 20 Alner
Belóber i Penninge                     47 Daler
Kon: Ma: the tho Parter
Er                                             31 Daler 21 Skilling 1 Alb

15 arne syssell

For Hordom
Haldenn Sigursenn                                       2 Hundred
Jonn Keittelsenn                                           2 Øre
Jonn Jonnsenn                                              3 Hundred
Niclas for Thiufferj                                    10 Ører
Jonn Sueennsen for Thiufferj                        1 ½ Hundred
Osmunder Jonsen for Nóutta Thiffe            2 Hundred
Andtortt Thostennsenn for wrang Vrags
fóring                                                       1 Hundred

For Barnesegtt
Odder Jonnsenn                                           3 Ører
Jonn Thordersenn                                        6 Ører
Suennbiórnn Giermundsenn                         6 Ører

summarum

Vdj Friitt                                     11 Hundred 42 Alner
Belóber i Penninge                       32 ½ Daler 3 ½ Skillinge
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Kon: Ma: haffde och the tho
Parter forgangen Aar

War lige saa forgangen Aar
att Kon Ma: haffde the tho
Partter
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Kon: Matz: tho Parter
Er                                               21 ½ Daler 13 Skillinge

16 snefieldtznis syssell som
ligger thill arnestappenn

Jonn Bersesenn betalde for hanns
Hóstru i Hordum                            2 Hundred 10 Alner

Jonn Thorvaldsenn i Hordoms Sag     1 Hundred 48 Alner
Erick Astersenn i Frilleleffnett           40 Alend
Stirmnalber3 i Frilleleffnett                40 Alend
Jonn Kolbensenn for hand slo enn
Mannd                                            1 Hundred 30 Alner

Jonn Kolbensenn i Yttregaarden
for Frilleleffnnett                           35 Alend

Gisle Jonnsenn for Hordom                2 Hundred 10 Alend
Jon Gislesenn gaff for Quinden          1 Hundred
Arne Magnussen i Barnsegtt              40 Alner
Jonn Jonnsen i Barnsegtt                   15 Øre
Arnne Ottsenn betaltt for Jonn
kaldt i Ordebragde                        15 Øre

Ennd gaff Jonn Jonsenn i Hordom Sag 6 Mark

summarum

Vdj Friitt                                12 Hundred 13 Alner
Belóber i Penninge                  36 Daler 21 Skillinge
Kon: Ma: tho Parter
Er                                           24 Daler 14 Skillinge danske

summarum
offuer alld forschreffnne sagefalldt

aff island, som kon: mayttz thillkommer.
foruden sysselmendenis thridie partt

Daler                                        1 ½ Hundred 41 Daler 18
                                                    Skillinge 10 Penninger
Och udj Sólff, huerrj 2 Lod for  1 Daller 60 Lod,
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345

Aff thenne Syssell haffuer
Ko: Ma: och vdj lige maade
forangenn Aar hafft the tho
Parter aff Sagefaldenn

Aff Kon Ma Anpartt aff Sa-
gefaldenn bekommer Lau-
ritz Krusse thenndt thridie
Partt, som straxs hereffter
finndis thill Vdgifft

3 Stendur svo í heimilidinni en óvíst hvaða nafn átt er við.
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[Varer]
Annammedt som Lauritz Krusse sig udi thette Kon: Maytzs
Regennsckabff thill Indtegtt skriffuer och thilberegnner, for
efftersckreffne Kornn fettallis och anndett, som er annam-
mett hos Niels Paascke Slotzsckriffuer paa Kióbennhaffnn,
och vdj Kon: Maytz Skibe heedenn fórtt thill Islannd etce-
tera och leffuerett paa Beessestedt, thill forschreffne Lauritz
Krusses Vdspisnings och anden Nottraffts Behoff

Miell                                   10 Thónner
Thónnenn 1 Daler, er          10 Daler
Maltt                                   20 Thónner
Thónnen 1 Daler, er            20 Daler
Homble                              20 Skippund
Schippen 1 Mark er               2 ½ Daler
Byggrijn                                 1 ½ Thónne
Thónnen 10 Mark, er            3 ½ Daler 1 Ortt
Haffregrynn 1 Fiering, for     2 ½ Ortt
Ertter 1 Thónne for               1 ½ Daler
Eddieke 1 Thónne for            3 Ortt
Flesck 1 Skippund for          10 Daler
Smaatt Saltt                           2 Thónner small Thónne 
Thónner 6 Mark, er               3 Daler
Saugdeler                               3 Thyltter
Thyltten                                6 Mark, er 4 ½ Daler
Reekesómb                            1 ½ Thusind
Thussenndt                            1 ½ Daler 4 Skillinge, er 2
                                                Daler 1 Ortt 6 Skillinge
Lappenagler                           2 Thusind
Thusseendt                            1 ½ Daler 4 Skillinge, er 3
                                                Daler 1 Ortt
Bandstager 1 Hundred som 12 Skillinge
Splitt 1 Thusind som             2 ½ Daler

summarum
belóber forschreffne waahre som ere

annammitt hosss niels paascke slotzsckriffuer
vdj penninge anslagen

Daler 64 ½ Daler 1 Ortt 2 Skillinge
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Disse hosbeneffnde saa vell
som efftersckreffnet Waare,
kannd offuer ens medt
Vdgifften i Niels Paaskes
Regensckabff fraa Philippj
89 thill 90
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Thette effterschreffne Waare ere annammedt hos Poffuell
Peders Kon: Maytz: Kióbmand paa Vespenóe

Osmund Jernn              1 Fad for 4 ½ Daler
Hesteskiffer                  1 Hundred For 19 Mark 4 Skillin-
                                       ger
Fyrre Sparrer                2 Thyltt for 3 Daler

summa

Belóber                       12 Daler 12 Skillinger

summarum
summa offuer alld forschreffnne

indtegtt belóber

Gamble Daller              3 Thusind 4 ½ Hundred 18 Daler
                                       1 Ortt 10 Penninge
Solff                           59 ½ Lodt
Miell                             6 ½ Thónner
Maltt                          16 Thónner
Hamble                        2 Thónner
Øll                                6 Thónner
Eddieke                        1 Thónne
Smór                          68 Vett 5 ½ Fiórding 4 ½ Mark
Fiscke                           8 Lester 2 ½ Hundred 18 Fiscke
N: Kiód                        1 Krop
Smaatt Saltt                  2 Thónner 1 Otting
Groff Saltt                    6 ½ Thónner
Traffen                         1 Thónne
Senggedynner             11
Hoffueddynner             3
Wattmell                    21 Voder 5 Alne 1 qvarter
Vlld                              5 Thónner 1 ½ Vett
Huder                           7
Klippingskinndt          59
Thinnfade                     2
Bordkrantze                 2
Lyssestager                   2
Brygge Pande                1

lénsreikningur fyrir reikningsárið 1590 til 1591

347

Vaarenne kommer offuer
enns medt Udgiftenn i Pof-
fuel Perss Regenschabff for
Ano 90.
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Bryggekedell pa 4 ½ Mark             1
Smaa Kedle vnde og gode             20
Gryder                                            5
Brandjernn                                     1
Brad Spidt                                      1
Brabuck                                          1
Rist                                                 1
Jernnskouffll                                   1
Klinnkesómb och Skibssóm            8 Hundred
Reekesómb                                     1 Hundred 43
Gresleer                                        16
Tórffskere                                       2
Spader                                            2
Punder                                            1
Sóckener                                         2
Jffner                                              4
Jernn                                              1 ½ Fad
Amboltte                                        3
Hambre                                          3
Tenger                                            1
Jernnboltte                                     1
Nagelitt                                          1
Smede Belge                                    2
Beeg                                                3 Fiering
Thierre                                           1 ½ Fiering Thónne
Store Bróggekar                              3
Smaa Bróggekar                           10
Salttkar                                           1
Skórkar                                          5
Baggetruff                                       1
Mielcketrauffe                              46
Kierraldt                                         9
Kiernner                                         4
Spanner                                        19
Skaaler                                           4
Malttquerner                                  2
Sennupsquernne                             1
Kiste                                               1
Skabe                                              3
Piffefadt                                         6
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Bordug                                        1
Trefade                                       5
Tretallerekenn                           10
Reff paa Heste                          11
Kerre                                           1
Kleiber                                        4
Koll                                           15 Thónner
Orffe                                           4
Tórffkrage                                   1 Par
Thomme Thónner                       2 ½ Lester 3 Tónner
Huedstheener                              2
Riffuer                                      12
Tialltt                                          1

Skibe och theris thilbehóring
10 erringe                                    1
8 erring                                       3
6 erring                                       3
5 erring                                       4
Noch Skibe                                 5
Wogennskod                               1 Hundred Klen, 23 Blad
Kipper och Jendholtter              52
Kóller                                          2
Steffnen                                      4
Aarrer                                         1 ½ Hundred Klene
Lhiner                                       71

Leffuondis Queeg
Kóer                                          48
Quier                                        16
Gielldnódt                                 49
Faar och Lamb                            5 Hundred 9
Heste                                         23
Øgh                                          14
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Nota

ther Lauritz Krusse anna-
meede Island er 12 aff disse
Skibe vurderitt for 30
Hundred och 30 Alnner,
effter Vurderingsmandtzs
Beuisis lyud. Och effter
samme Taxs belóber thisse
16 Skibe thilhobe 27 ½
Hundred 37 ½ Alner
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Udgifft och Leffuering
i moed forschreffnne Indtegt

och Oppebóring
Kon: Mayt: bliffuer Lauritz Krusse schylldig aff reede Pen-
dinge, paa neste forleden Aars Regennsckabff aff Islandt,
thill S: Hanns Midsommer Dag Ao 1590

Daler                             6 ½ Hundred 24 Daler 1 Ortt 5 ½
                                        Skilling 1 Alb dannsche

Giffued och fornóiget Lauritz Krusse, hanns Anpartt aff
hues Sagefaldt paa Islandt opbaren er vdj thette Aar 

Effter Konn: Maytz: Naadigste Beevilling, och Lauritz
Krussses Forlenings Breff Lyudellsse er giffuett hannem thri-
die Parttenn aff hues Sagefald vdj thette Aar, effter forskre-
effenn Indtegts lyiud, er annammett och oppebaren, som er
aff 1 ½ Hundred 41 Daller 18 Skillinge 10 Penninge och 59
½ Lodt Sólff

Daller                          63 ½ Daler 19 Skillinge 7 Penninge
Sólff                             19 ½ Lod 1 Quintinn

Er leffueredt paa Regenschabff udi Kon: Maytz: Rentte
Cam mer

Effter Her Renttemesters Enuoldt Krusses Qiutantzis lyu-
delse, er leffuerett vdj Kon: Ma: Rentte Cammer thenndt
13 Septemb: Ano 1591

Sólff                             59 ½ Lodt beregneett huerrj 2 Lod
                                        for 1 Daler
Er                                29 ½ Daler 1 Ortt
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Finndis saa i lige maade rett,
effter forgangen Aars Re-
gennskaffs lydelse, att Kon:
Ma: er Lauritz Krusse ther
aff skylldige bleffuenn

Thennd thride Partt af Ko:
Ma: Anpartt aff Sagefall-
denn er hannem bevillgett
effter hanns Forlenings
Breffs lyidelse och findis
thenn Vdgifft saa rett, effter
Indtegtenns lyudelse paa Sa-
gefaldt vdj thette Aar

Her paa er Hr Rentteme-
sters Enuvoldt Krueses Qui-
tantze, som forskrævet staar
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Pendinge affkortet och quiteret, for hues Smór, Fisch och
Vadtmell, som Lauritzs

Krusse haffuer forsentt thill Kióbennhaffnn, thill Konn:
Maytz: Behoff effter Quitantzers lydelse
Affkorttett for 13 ½ Thónner Smór som er forsentt thill

Kióbennhaffnn och leffueritt thill Niels Paaske Slotzskrif-
fuer sammestetzt effter hans Beivisis lyudelse for Thónden
12 Daler, belóber

Peeninge                          2 Hundred 12 Daler

Vdj lige maade effter thennem forskreffnenn Niels Paaskis
Qiutanttend Lyudelse er forsenntt thill Kióbenhaffnn, och
hannom paa Kon: Maytz: vegnne offuerleffuerett 17 ½ Le-
ster 2 Hundred Islandsche Fiske, beregnnett Lester for 35
gamble Daler, er 

Penninge                          6 Hundred 19 ½ Daler

Sammeledis som forskreffnitt staar, er forsentt thill Kió-
bennhaffn och offuer anttvordett Hanns Michellsenn Rent-
tesckriffuer, effter thennen hans Bevisser och Quitantzers
lyudelse 2 Hundred 41 Voder 3 ½ Alend 1 ½ Qvarter Vatt -
mell, beregnett huer Vode for 2 Daler er

Penninge                          4 ½ Hundred 32 Daler 1 Mark 6
                                       Skillinge danske

Item quiteret och affkortet vdi Lauritz Krusses Affgifft for
efftersckreffnne Fisck, som Anders Frandtzenn, Kon: Maytz:
Fougett paa Vespennóe, paa hanns Maytz: wegnne hafuer
annammett aff disse effterbemelte paa Islanndt, och then-
nom er korttett vdj theris Affgifft som the paa Hogbemeltte
Kon: Mai wegne skulde giffue Lauritz Krussse aff the Clo-
stere och Jorder som ehr vdj Befalinng och Brugh
Haffuer, for huilckenn Fisck forschreffne Annders

Frandtzen skall frembdelis stande Kon: Maytt: thill gode
reede och Regenschabff forre. Effter som hannd sig thett
vdj hanns Qiutantzer thilforpligtt haffuer.
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Her paa er Niels Paaskis
Quitantze och Bevis

En theenne Niels Paaskes
Quitantxer och Beviser paa

Er Hans Michelsens forseig-
lede och vndersckreffne
Beuis her paa

Her paa er thuenne Anders
Frandtzens Beeviser
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Haffuer forskreffenn Annders Frantzenn vdj the maade
som forskreffuitt staar, annammett aff Haekenn Adensenn,
Befalingsmandt offuer Kierckebye Closter 24 Hundred
Fiscke, huertt Hundrede for 3 ½ Daler belóber

Daler                               84

Annammett aff affganngeenn Erick Jacobsenns Hóstru, for
Affgifftenn aff Tyckevabye Closter, som hannd udj Befaling
haffde 20 Hundred Fiscke, beregnitt huertt Hundrede for 3
½ Daler er

Daler                               70

Vdj lige maade som forsckreffuett staar, haffuer forschref-
fen Annders Frandtzenn annammett af Thormoder Kordt-
zenn, hanns Affgifft af nogle Jorder hanndt i Befaling
haf fuer 16 Hundred och fórgetiuffge Fiscke, anslagenn hu-
ertt Hunderdt for 3 Daler giór

Daler                               49

Item annammett aff Haldur Skullesónn, Befalingsmand of-
fuer Bórlanndt Jorder, for huis hand thill Lauritz Krusse skyl-
dig war vdj hans Affgifft aff forsckreffnne Jorder, 9 Hundred
20 Fiscke. Beregnnett huertt Hundrede for 3 Daler giór

Daler                               26

summarum, quiteret och affkorttett
udi lauridtzs

Krusses Affgifft for hans Smór Fisck och Wattmell som er
forsenntt thill Kióbennhaffnn, och vdj andre maade paa
Kon: Maytz: vegnne. som forskreffuittt staar.

Daler                               1 Thusind 4 ½ Hundred 42 ½
Daler 1 Ortt 6 Skillinge

Pendinnge udgiffuedt paa Kon: Maytz: vegnne, thill then-
nom som haffue hanns Maytz: benaadiegs Breffue, aarligen
att maa bekomme aff hanns Maytz: Indkomst ther aff
Lanndett
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Alle disse her hoss bemeldte
Fiscke, findis ligesaa till Ind-
tegdt vdj Annders Frandzsen
Regenschaff aff Wespannöe,
som er beregnidt fraa S:
Hanns Midsommers Dag
1590 till Aars Daggenn ther
nest effter Anno. 1591

Her paa theenne Annders
Franntz Beviser
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Giffuett och fornóigett Hanns Guedmundsenn, Skoleme-
ster vdj Skalholtt paa Islanndt, som Konn: Maytt: hannem
Naadigst beuilgett haffuer, thill hanns Vnderholdning aar-
ligenn. Thilsaalenge hanndt medt nogett Prestekaldt kanndt
bliffue forsórgett. Effter Hogbemeltte Kon: Maytz: Breffs
lyudelse. Daterit Kióbennhaffnn thenndt 10 Marty Ao. 89

Daler                                          20

Er forbyggedt och forflickedt paa begge Gaarde Bessestedt
och Arnnestappenn, och ellers vdi nogle andre maade paa
Kon: Maytz: vegnne vdgiffuitt som effterfóllger
Er vdi thette Aar byggedt och óppsatt ett nytt Portthuss

paa Beessestedt, óch er thill thettz behoff kiófft for reede
Penninge.
Giffuett for 3 Thylltter Saugdeler thill forskreffnne Portt-

 hus, aff huilcke deler och nogeenn ere forflickett paa the
andre gamble Husse paa Gaardenn, giffuett for huer thyltt
6 Mark er

Penninge                                       4  ½ Daler

Therforudenn er forbrugtt thill
samme Portthus, som Them  -
meermendene ther thill haffue
annammett Vogenskud               10  Blad

Giffuett for 2 Thylltter Spareer thill forskreffenn Portthus,
Penninge                                       2  Daler

Item for 3 Thyltter Aare Trær, huor aff en Partt er brugtt
thill forschreffne Portthusss, och en Partt thill the andre
gamble Husse paa Beessestedt och Vidóe saa och en Partt
ther aff giffuitt fattige Bónder, att forbedre theris Huse
medt. giffuett for Thylttenn 3 Mark dansche

Penninge                                       2  Daler 1 Ortt

Item er kiófft for Penninge som vdj thette och thuennee for-
ledenn Aare vdj attskillige maade er opsendt thill Besse-
stedtz och Vidó, samt Stappens Nottrofft och Behoff paa
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Bekommer saa aarligen
effter Kon: Mattz: Breff och
Bevillinng, och fick lige saa
forgangenn Aar

Schall forstaais thenne
Vdgifft fraa thendt 10
Marty 91 till Aarsdag 92
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Kon: Ma: vegnne, och nu endeligenn opsendt thill Hengsler,
Stabler, Sómb och andet, thill forskreffne Portt Huses Be-
hoff, 1 ½ Fad osmudt Jeern, giffuett for Faddett 4 ½ Daler 
Er

Penninge                                       6  ½ Daler 1 Ortt

Giffuett enn Groffsmidt som paa attskillige thider effter
Nottroffen haffuer forsmedt forskreffenn Jernn.

Penninge                                       4  Daler

Item giffuitt Arne Magnusen och Jórgenn Heickellmanndt
thill Arbeizlónn for att opbygge forschreffne Portthus, och
andensleg paa Hussenn at flieke och forbedre

Penninge                                       3  Daler

Item for theris Kost och Theringmidler thidt the arbeidett
Penninge                                       3  Daler

summa
paa forschreffne forbyggening

Daler                                           29  Daler
Vogenschud                                10  Blad

Item er aldelis forslitt och forbrugtt af thett gamble Inuen-
tariums Bosckabff.
Aff the smaa gamble Inuentariums Bróggekar er slett for-

rodnett och faldenn i staffe           8
Bordkrantze                                  2
Borddug                                        1
Brodspid                                       1

Er forbrugtt thill Stole udj Kirckenn, och forarbeidett vdj
Hóffuitzmandens Stuffe

Vogenskud                                  13  ½ Blad
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Er leffueredt Hinrick Krag paa Kon:
Maytz vegnne thill Innuentarium

paa Beessestedt
Gaard Sanntj Hanns Dags Tide Ao 91. Effter Innuetariues
lydelse, som forskreffenn Hinn rich Krag haffuer sielff for-
seiglett och vndersckafft

Traffee                                            3 Fiering
Nytt Vattmell                               25 ½ Voder 3 ½ Alen
Gammeltt Vattmell i Reekevoder    3 ½ Voder 3 ½ Alen 
Smór                                               9 Veter 1 Fióring 8
Mark
Thalfisck                                        3 Leste 1 ½ Hundred
42 Fisck
Neffuefisck                                     3 ½ Hundred 14 Fiscke
Tóslinge                                          8 Hundred 34 Fiscke
Vdskad Fisck                                11 ½ Hundred 26 Fiscke
Miell                                               5 Thónner
Maaltt                                            6 Thónner
Smaatt Saltt                                    3 small Thónner
Grofft Saltt                                   11 Thónner
Humble                                          1 buggett Thónne och
                                                         1 small Thónne
Kór                                               52
Quiger                                          22
Quiekalffue                                    6           28
Gieldnódt                                     16
Nódkalffue                                     4           20
Mielckfaar                                    87
Gieldfaar                                        1 Hundred 2 ½ Hund-
                                                         red 40
Lamb                                              1 Hundred 3
Heste                                            15
Øgh                                                8
Øxehuder                                       3
Klippingskinnd                             15
Uld                                                 4 ½ Thónner
Beeg                                                2 Thónner
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Kommer offuerens medt ett
forseiglede Inuentarium som
Lauritzs Krusse haffuer lef-
fueritt thill Heinrich Krag
paa Beessestett Gaard,
huilckett Inuentarium for-
schreffne Hinrich Krag haf-
fuer sielff forseiglett och
vnderskatt och hos thette
Lauritz Krusses Regenns-
chabff indlagtt och forvaritt

Kommer offuerens medt
forsskreffenn forseiglede
Inuentarium
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Thiere                                             2 ½ Thónner 1 Otting
Osmund Jernn                                3 Fad
Fisckeliner                                    18
Bróggekell paa 4 ½ Hundred          1
Smaa Kobber Kedle                      17
Gryder                                            4
Klinnkesómb                                  2 Hundred 40
Reckesómb                                     6 ½ Hundred
Lappesómb                                     1 Thusind 3 ½ Hundred
Hestesckou                                   80 Gange
Staffner                                           4
Kólle                                               5
Egebielcker 14 Alen                        1
Eg Plannker 7 Alen                         1
Kipper och Velester                        1 Hundred Klentt
Laasse                                             6
Saugdeler                                      11
Aarer                                              1 Hundred 41

Skibe
10 erring                                         4
8 erring                                           8
6 erringh                                         3
4 erring                                           4
Essinger                                          4
Pallreeker                                       8
Kordeler                                       29 Faffne
Thomme Thónner                          2 ½ Lester
Gammell enbonnett Thónder
vbruglig                                      7 Lester

Lybscke Fad                                 10
Halff Thónner                              11
Pibefade                                          9
Fierringer                                        1
Gammell Baadtz Segell                   1
Gammel Segelldug                        60 Alner
Styris Jernn                                   11 Kroge med Lyeker
Iffre                                              10
Jeerne Skouffll                                1
Senge Dyner                                   5
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Kommer offuerens medt
forsskreffenn forseiglede
Inuentarium

Vurderett paa Islandt for 64
Hundred 40 Alner
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Amboltter                                       3
Hambre                                          6
Smedebelge                                     2
Tenger                                            4
Nagelitt                                          2
Koll                                                3 ½ Lester 1 Thónne
Store Bruggekar                              3
Skórkar                                          9
Maltt Querne                                 1
Sennups Querne                             1
1 Kar att male Maltt vdj
Kieraldt                                        40
Spanner                                        15
Kiernner                                         4
Mielcketrauge                               36
Kiste                                               1
Brand Jern med 5 Teug                   1
Brabuck                                          1
Gamell Skabe                                 3
Salttkar aff Thre                             1
Bagetrueff                                       1
Tialtt                                              1
Klióber                                         13
Reff paa Heste                                9
Hóriffer                                        22
Kierre                                             1
Greesleer                                      15
Tórffleer                                         3
Thómmer Saug                               1
Punder                                            1
Smór Skaaler medt Blylod              2
Lheer                                              3 Thónner
Gammell Kirckeblye                      6 Vetter 3 ½ Fióring
Nach paa Hussett                           5 Thaffll Bly
och huer Thouffll                         65 Alend langtt
Gammelle Skiffer                            6
Gammell Beecke                             6
Gammell Stole                                2
Slagbeecke                                      2
Eegebord                                      15 Alen langtt
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Kommer offuerens medt for-
schreffne Inuentariedtt

Kommer offuerens medt
forsskreffenn Inuentarienn
som Hinnrich Krag haffuer
sielff forseiglett och vnder-
skatt
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Leffueredt forschreffne Hinnrich Krag udi lige maade paa
Kon: Maa: wegne thill Inuentarium paa Stappen Gaardt
paa Islanndt som hanndt och fremtdelis skall stannde Hog-
bemeltte Ko: Ma: thill reede och Regenschabff forre

Vadtmell                                    17 ½ Voder 6 Alen
Smór                                          71 ½ Vetter
Fisck                                          78 Vetter
Er                                                 2 ½ Lester 1 ½ Hundred
Miell                                            6 Thónner
Maltt                                            6 Thónner
Lónnbarig Saltt                            1 Thónne 1 Otting
Groff Saltt                                    3 ½ Thónner
Kór                                            28
Quier                                            7
Gieldnódt                                   22
Faar                                             2 ½ Hundred 42
Lamb                                         74
Heste                                            6
Huder                                          7
Faarsckinndt                              12
Skibe                                            8 Vurderitt for 14 Hund-
                                                       red 40 Alenn
Fisckelinner                                22
Aarer                                          48
Jffre                                              6
Sóekeer                                         2
Kólle                                            2
Steffner                                         2 
Knjper och Velester                      8
Skibsbord                                   46 ½
Klinnkesómb                                7 ½ Hundred
Thiere                                           1 Thónne
Kobber Kielle                               8
Thinfade                                      2
Trefade                                        5
Tretallerekener                           10
Lyssestager                                   2
Gryder                                          3
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Kommer offuerens medt ett
her hosliggende Inuentarium
som Hinrich Krags Fogett
paa Stappen haffuer vnder-
skreffuit 

Kommer offerens medt fors-
skreffenn vndersckreffen
Inuenntarium
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Brógge Pande                               1
Brógge Kar                                   1
Kierraltt                                       8
Kiernner                                       3
Mielcketrouffge                          15
Spanner                                        5
Skaaler                                         4
Oseeud Jernn                               1 Fad
Jernnboltt                                     1
Jernnfieder                                   1
Amboltt                                        1
Hammer                                       1
Theneger                                      1
Smedebelge                                   2
Róst                                             1
Spader                                          7
Bresleer                                        6
Tórffsckeer                                   2
Kóll                                            25 ½ Thónner
Punder                                         1
Malttquerne                                 1
Vld                                               1 ½ Wett
Grennebord                                  8
Thónne Bund                               8 Bord
Orffr                                            5
Klóber                                          6
Hrip                                             2 Par
Torffknager                                  1 Par
Sengedynner                                 6
Hoffuedtdynner                            3
Tóeffler                                        1
Thomme Thónner                      29
Øxer                                            2
Skiffue med en Skiffliddch            1
Laasse                                          3
Reff                                              7 Par
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Kommer lige offuer ens med
forschreffen Inuenntariad
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summarum
summa offuer ald forschreffnne udgifft

belóber
Gammell Daler                            2 Thusind 3 Hundred 9
Daler 15 Skilling 3 Penninge
Sólff                                           19 ½ Lod 1 Quintinn
Miell                                          11 Thónner
Maltt                                          12 Thónner
Homble                                        1 buggett Thónde och 1
                                                       small Thónne
Smór                                          81 Vett 1 Fióring 8 Mark
Fiscke                                           8 Lester 1 ½ Hundred
56 Fisck
Smaattsaltt                                   3 ½ Thónner 1 Otting
Groffsaltt                                   14 ½ Thónner
Traffee                                         3 Fiering
Senggedynner                             11
Hoffuettdynner                            3
Wattmell                                    47 Boder 3 Alne
Vlld                                              4 ½ Thónner 1 ½ Wett
Huder                                        10
Klippingsckinndt                        27
Bordkrandtze                               2
Thinnfade                                    2
Lyssestager                                   2
Brógge Pannde                             1
Bróggekedell paa 4 ½
Hundred                                   1

Smaa Kobber Kielle                    25
Gryder                                          7
Brand Jernn                                  1
Brabuck                                       1 och 1 Bradspid
Rist                                              1
Jernnskouffll                                1
Klinnkesómb och Skibssóm          9 ½ Hundred 40
Reekesómb                                   6 ½ Hundred
Greesleer                                    21
Tórffskeer                                    2
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Spader                                          7
Punder                                         2
Sóckener                                       2
Jffere                                          16
Osunned Jernn                             4 Fade
Amboltte                                      4
Hambre                                        7
Tenger                                          5
Jernnboltt                                     1
Nagelitt                                        2
Smedebelge                                   4
Beeg                                             2 Thónner
Thierre                                         3 Thónner ½ Otting
Store Brógge Kar                          3
Smaa Brógge Kar                        10
Salttkar                                        1
Skórkar                                        9
Bagetruff                                      1
Mielcketrauffge                          51
Kieralldt                                     53
Kiernner                                       7
Spanner                                      20
Skaaler                                         4
Malttqeerner                                2
Senneps Qeurne                           1
Kiste                                             1
Skabe                                           3
Pibffe Fadt                                    9
Bordug                                         1
Trefade                                        5
Tretallerekenn                            10
Reff paa                                     16 Heste
Kierre                                           1
Klieber                                       19
Koll                                              5 ½ Lester 2 ½ Thónner
Orffer                                           5
Tórffkrage                                    1 Par
Thomme Thónner                        4 ½ Lester 5 Thónner
Halffue Thónner                        11
Fierringer                                     1
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Gammell vbrugelige
enbanditt Thónnder                  7 Lester

Huedsteener                                 2
Riffuer                                        22
Tialtt                                            1

Skibe och theris thillbehóring
10 erring                                      4 vurderitt for 64 Hund-
red 
8 erring                                        8 40 Alnner
6 erring                                        3 Summa 79 Hundred
20 Alne
4 erring                                        4 vurderitt for 14 Hund-
red
Noch Skibe                                  8 40 Alner
Wogenschud                               ½ Hundred kleen 20
Blad
Kipper och Velester                      1 Hundred kleen och 8
Kólle                                            7
Steffner                                         6
Aarer                                            1 ½ Hundred klenn och
39
Fisckeliner                                  40

Leffuendes Queegh
Kór                                            80
Quier                                          35
Gieldnódt                                   42
Faar och Lamb                             6 ½ Hundred 6
Heste                                          21
Øgh                                              8

Item
Lappesómb                                  1 Thusind 3 ½ Hundred
Hesteskoe                                   80 Gange
Laasse                                        14
Styreis Jernn                               11
Tórffeleer                                     3
Thómmer Saug                             1
Jernnfiedder                                 1
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Her hos findis thuenne Co-
pier aff wurderings Mantz
Breff, som haffue wurderitt
disse Skibe, huilcke Copier
Hinnrich Krag haffuer
vndersckreffuett thj hand
beholtt sielff haffd Breffen.
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Øxer                                            2
Eegebielcker 14 Alenn                  1
Eege Plannker                               7 Alne 1
Saugdeler                                    11
Lybske Fade                               10
Gammell Baad och Seigll              1
Gammell Seigelldug                    60 Alne
Leeier                                           3 Thónner
Grannebordt                                8
Thónne Band                               8 Baad
Smór Skaaler med Blye Lodt        2
Gammeltt Kircke Blye                  6 Vetter 3 ½ Fióringh
Noch paa Husseett paa Besse-      5 Tauffller Blye, och huer
stedt                                             Tauffll 5 Alend lang

Egebord 5 Alne langtt                  1
Skiffuer med Skuffleddih              1
Gamble Skiffuer                           6
Gammell Bennke                          6
Gamble Sthole                              2
Tresenge                                       4
Slagbeenke                                   1
Hrip                                             2 Par
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Ligned och lagdt forschreffne
Inndtegt och Vdgifft

imod huer andre tha fórst befinndes att Lauritz Krusse blif-
fuer Kon Ma: paa thze hanns Regensckabff skyldig aff reede
Penninge och andre medfólgende Verseler och Vaare

Gamble Daller              1 Thusind 1 ½ Hundred 9 Daler
                                        1 ½ Skillinger 
                                        1 Penninge
Sólff                             39 ½ Lod 1 Qzin, beregnett for
                                        huer 6 2 Lod 1 Daler,
Giór                             19 ½ Daler 1 Ortt 4 Skillinger

End bliffuer Lauritz Krusse desse effersckreffnet Vaare skyl-
dig, som ere Taxeritt och Anslagenn vdi friitt, effter Jslantz-
viis. 

Maltt                             4 Thónner Thónne- 40 Alner, er
                                        1 Hundred 40 Alner
Øll                                 6 Thónner Thónnen 40 Alner, er
                                        2 Hundred
Eddieke                         1 Thónne, er 40 Alner
Nódekiódt                     1 Krop, 1 Hundred
Fiscke                          82 Fiscke
Er                                36 Alner
Traffen                          1 Fóringe, er 30 Alner
Vld                                1 Thónne, er 10 Alner
Klippingsckind            32 stóckett 2 Alner, er 1 Hundred
                                          4 Alner
Wogensckud                80 Blad stóckett 2 ½ Alner, er 1 ½ 
                                        Hundred 6 ½ Alner
Fisckelinner                 31 stóckett 10 Alner, er 2 ½ Hund-
                                        red 10 Alen
Gielldnód                      7 huertt, 1 Hundred er 7 Hundred
Heste                             2 huer 1 Hundred, er 2 Hund red
Øgh                               6 huer 15 Ørrerr 4 ½ Hundred
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Huad thenne effterschref-
fenn Taxs belanger, er giórtt
effter Sóffred Islenders och
Enuoldt Christensens Berett-
ning som haffuer weeritt
Lauritz Krusses Fogeder ther
paa Islandt effter som
samme Vaare ther samme-
stetzs schall gielde effter
Landtzvisenn
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summarum,
belóber forschreffenn

Friit 22 ½ Hundred 56 ½ Alneer

Beregneett huertt Hundrett for 3 Daler , er 69 Daler 4 Skil-
linge

Giór saa vdi enn Summa, medt forsckreffenn reede Pen-
ninnge

Gamble Daler 1 Thusind 2 Hundred 47 Daler 1 ½ Ortt 1
½ Skilling 1 Penninge

Ther emoed haffuer Lauritz Krusse thette epterschreffnne
ydermere fraa sig leffueredt thill Hinrich Krag paa Kon:
Ma: vegnne, thill Inuentarium paa Bessestedt och Stappenn.
End hannd sammestetz annammede, thett hannd fórst fiek
Landett i Befaling, eller hans Indtegtt i andre maade sig
kanndt belange.
Och samme Vaare vdj lige maade effter Landtzviissenn

taxerett och anslagenn vdj fritt, som fóllger.

Miell                   4 ½ Thónner Thónneen 40 Alner, er 1 ½ 
                              Hundred
Smór                 12 Vetter 1 ½ Mark Vetter 80 Alner, er 8
                              Hundred 4 Alner
Smaatt Saltt        1 ½ Thónne 1 Otting Thónnen  80 Alner,
                              er 1 Hundred 5 Alner
Groffsaltt            3 Thónner, Thónnen 10 Ørre, er 1 ½ 
                               Hundred
Wattmell           25 ½ Voder, 7 ½ Alen 1 Qvarter
Wodenn              2 Daler, effter Lauritz Krussis Forlennings 
                              Breffs lyudelse, er 51 ½ Daler 1 Ortt
Huder                  3 Stóckett 40 Alneer er 1 Hundred
Beeg                    1 Thónne 1 Fiering Thónnen 80 Alner, er 
                              1 Hundred 40 Alner
Thierre                1 ½ Thónne 1 Otting Thónnd- 80 Alner, 
                              er 1 Hundred 5 Allner
Kobber Gryder    2 Regnett for 1 Hundred
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Kobber Kielle      5 nye och gamble wege paa wigtt, mere 
                              end som bleff annammett 11 Fió-
                              ringe regnitt huer Mark for 3 Alner, 
                              er 5 Hundred 30 Alner
Osmund Jernn     2 ½ Fad Fadett 1 ½ Hundret, er 3 ½ 
                              Hundred 30 Alend
Klinnkesómb       1 ½ Hundred 40. Hundreditt 20 Alner, 
                              er 37 Alend
Reekesómb          5 ½ Hundred 17 Hunderditt 10 Alner, er 
                              58 Alner
Lappesómb         1 Thusind 3 ½ Hundred Hunderd 5 Alner,
                              er 1 Hundred 7 ½ Alner
Hestesckoe        80 Gange Gangen 5 Alner, er 3 Hundred 
                              40 Alner
Styrris Jernn      11 Par Parritt 5 Alner, er 55 Alner
Thómmer Saug    1, for 40 Alner
Greesleer             5 Stóckett               5 Alnner, er 25 Alner
Tórffleer              3 Stóckett               6 Alner, er 18 Alner
Spader                 5 Stóckett               4 Alner, 20 Alner
Jffere                 12 Stóckett               5 Alner, er 1 Hundred
Smede Hambre    4 huer                     8 Alner, er 32 Alner
Tenger                 4 huer                     6 Alner, er 24 Alner
Laasse                 9 Stóekett               3 Alner, er 42 Alner
1 Eegebieleke     14 Alner lang for    40 Alner
1 Ege Plannke      7 Alenn lanng for 30 Alner
Saugdeler           11 Stóckett               5 Alner, er 55 Alend
Grannebord         8 Stóckett               2 ½ Alner, er 20 Alner
Baatz Kólle          5 Stóckett             25 Alner, er 1 Hund-
                                                             red 5 Alend
Steffner             2 Stóckett               10 Alner, er 20 Alner
Kipper och
Velester           56 Stócker Stóekett     1 Alen, er 56 Alend
Aarer               39 Stóckett                 2 ½ Alner, er 1 Hund-
                                                             red 37 ½ Alb
Pibe Fadt           3 Stóckett               25 Alner, er 1 Hund-
                                                             red 15 Alner
Lybscke Fade  10 Stóckett                 6 Alner, er 1 Hundred
Thomme
Thónner            2 ½ Lester                4 Alner, er 1 Hundred
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                            1 Thónne              4 Alner
                            Stóekett
Koll                   4 Lester 5 ½ Thón- 18 Alner, er 8 Hund-
                            ne Thónnen           red 3 Alner
Reff paa            5 Heste Parrett       20 Alner 1 Hundred 40
                                                                 Alner
Kleiber            15 huer                       5 Alner, er 1 Hund-
                                                             red 15 Alner
Riffuer            10 Stóckett                 2 Alner, er 20 Alner
Kierolde          44 Stóckett                 1 ½ Alner, er 1 Hund-
                                                                   red 6 Alner
Leyer                 3 Thónne, er           20 Alner
1 gammell Baatz Segell, Regneett for 40 Alner

60 Alne gammell Seigeldug, regnett 3 Alend for 5 Alner 1
Hundred 40 Alner

Kór                 32 huer 1 Hundred, er 32 Hundred
Quier              19 Stóckett 1 Hundred er 9 ½ Hundred
Faar och Lamb  1 Hundred 47 Stóckett offuer hoffuett 15
                            Alner er 18 Hundred 45 Alner

Item, effter Wurderingsmanndtz Bevises lydelse, som haffur
beseett och wurderett hues Skibe och Baade som Lauritz
Krusse annammede paa Islandt effter Peder Thómmesenn,
saa och thennom hand eginn haffu fraa sig leffueritt thill
Hinrich Krag, ther hand Landett quitt bleff, tha befiendis
effter sammme 
Wurderinng, att forschreffne Lauritz Krusse haffuer udj

the maade fraa sigh leffueritt thill forschreffne Hinrick Krag
paa Kon: Ma: vegene, Sóleere och bedere Skibe och Baade,
ennd hand annammeiett haffuer som forskreffuitt staar,
som belóber vdj fritt beregnnett effter Landtzwisen, 

41 Hundred 42 ½ Alener

summarum
belóber forschreffne

Waahre thise thillhobe vdj Islantzs friitt, beregneett

1 ½ Hundred Thusind 46 ½ Alneer
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Beregneett huertt Hundrede paa Landtzwiseett for 3 Daller
Giór saa thilhobe vdj enn Summa med forsckreffenn 51

½ Daler 1 Ortt Reede Penninge

Daler          5 Hundred 2 ½ Daler 1 Ortt 2 Skillinge 2 Alb

Och naar forscheffnne 5 Hundred 2 ½ Daler 1 Ortt 2 Skil-
linge 2 Albd. Bliffue korthett och afftagenn, aff fórste be-
melltte Summa Penninge, som ere

1 Thusind 2 Hundred 47 Daler 1 ½ Ortt 1 ½ Skillinge 1
Penninge

Tha offuer altt bliffuer Lauritzh Krusse Kon: Maytt: aff
thette hanns Regennsckabff endeligenn skyldig
Gamble Daler 7 Thusind 44 ½ Daler 6 ½ Skilling 1 Albd 1
Penninge
Her thill beregnnett 16 Daler, som vdj neste forgangenn

Aar, 89 er giffuitt for en Jern Kackeloffnn, och 1 Daler for
en stoe Thómmer Sauge, huilckenn Kackeloffnn och Sauge,
Lauritz Krusse schall sielff lade annamme och behollde, och
betale hues hannd Ko: Ma: i the maade haffuer thill Vdgifft
skreffett 
Belóber saa thilhobe

Daler 7 Hundred 61 ½ Daler 3 Skilling 5 ½ Penninge værdi

Ennd haffuer Lauritz Krusse effter thette Hanns Regen -
sckaffs lyudelsse disse efftersckreffenn Waahre vidermere
fraa sig leffuerett thill Hinrich Kragh i mod hanns Jnuenta-
rium hanndt haffuer annammett, eller anndenn Indtegt paa
Kon: Ma: wegnne, sig kanndt belange eller medtfórer
Huileke Waare, her aldenniste for ett Nota, er Indfórtt, och
Lauritz Krusse sig thermettd indtet haffuer thilskætt

Gammell Kirekeblie                      6 Vetter 3 ½ Fióring

Noch paa Hussenne paa Bessested 5 Tauffler Blye, och huer
Tauffll 5 Alen lang
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Punder                                          1
Smór Skaaler med Blylod              2
Jernfieder                                      1
Øxer                                             2
Nagelitt i Smiedenn                      1
Smede Belge                                  2
Egesckiffe                                     5 Alen lang 1
Skiffue med Skuffleddich              1
Gamble Skiffuer                           6
Gamble Beenke                             6
Gamble Sthole                              2
Thresenger                                    4
Slaugbeenke                                  1
Skórkar                                        4
Mieleketrauffe                              5
Orffe                                            1
Hrip                                             2 Par
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Fylgiskjöl

ÞÍ. Y/ 1 Fylgiskjöl með lénsreikningi
1590–1591

Quitantzer och Bewiser thill Lauritz Kruises Regenschabff paa Kon:Maytz
wegne aff Islannd fraa S: Hans Dag Anno 1590 och thill sanntj Hanns Dag 91.

Sett er íslenskt heiti á hvert skjal og fyrir neðan uppskriftina er textinn sem
stendur aftan á skjalinu þegar svo er.
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Virðing á hestum, kindum, kúm og dráttarhestum á Bessa-
stöðum 24. júlí 1589
Kiendis wy eptterschreffne Mendt Narffue Ormmsson Tomitz Jonnsson Ol-
afuer Gundsson och Jon Jonsson som war tilkaallette atte forfarre och ij Sand-
hedt wordere allt huis Queeg Øxen Kiór Heste och Øgh Faar och Lamb som
den tiidt bliffue befunden paa Kong Maytz Gaarder Bessestedt och Wiidóe
vdij Islandt eptter dett Inuentariumz liudelsse som welbiórduge Lauritz Krusse
anammidt aff Peder Tommitsson paa Kong Maytz wegne. Fórsth Kiór vnnge
och gammell 47 som er worderith huer serdelis paa Islanndsk Landzuis
Summa for 40 ½ Hundred och 20 Alln. Gielde Queer er 8 worderith for 3
Hundred 45 Alln. Gialde Nóedt 23 som bliffue worderith for 12 ½ Hundred
50 Alln. smaa vnnge Queerkaalffue er 9 worderith for 1 ½ Hundred. Heste
onde och guode 15 worderith for 11 ½ Hundred 30 Alln. Øgh 11 worderith
for 5 Hundred 10 Alln. Faar och Lamb bliffue saalidis worderith fórsth 12
Faar huer tho Aar gammell noch 12 Faar huer three Aar gammell. Noch 12
Faar huer sex Aar gammell er 36 Faar och der till 36 Lammb worderith till-
sammen for 6 Hundred. Noch 8 Faar huer fierre Aar gammell medt 8 Lammb
for 1 Hundred. Noch 9 Faar huer fem Aar gammell medt 2 Lamb for 1 Hund-
red. Noch 19 affgammell Faar som eckij haffde Lamb eller Meelckit och 2
Weederer till sammen worderith for 1 ½ Hundred. Summa 74 Faar och 46
Lamb tillsammen worderith for 9 ½ Hundred paa Landzuis. Dette forshrif-
fuene bekiender wy forschreffne Mendt och till Wittelichedt atte saa ij Sand-
hedt er daa findis woris Besegling her neden for og egenn Hender vnder -
schiffuith. Actum Bessestedt den 24 Julij Ao 1589.

Narffe Omsson med eiginn Hand         Thomas Jonsson med eigin Hand

Olauer Gunnersson med eygenn Handt

Beviss paa for Faar Heest och Øgh huorledis de bliffue worderit paa Bessestedth
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Virðing á skipum og bátum sem Lauritz Kruse hefur tekið við á
Íslandi og síðan skilað af sér. Undirritað á Bessastöðum 23. Júlí
1589

Kindis wy eptteschreffne Mend Narffue Ormmsson Tomitz Jonsson och Jon
Jonsson som er tilkallidt atte forfare och vdj Sandhedt wordere nogen Fieskeer
Baadde som Erlige och Welbiórduge Lauritz Krusse anamidt och Peder Tom-
mison leffuerith vdij Islandt paa Kong Mattets wegnne fórsth ein gammell
Baadt paa Huchzhuss for 1 ½ Hundred. paa Kaasthus ein liiden Baadt for 1
½ Hundred. paa Bessestedt ein Baadt for 4 Hundred. paa Gubenis ein halff
Baadt for 1 ½ Hundred och paa Wiidøe ein gammell Baadt for 20 Alln paa
Islandzuis. dette forshreffne bekinder wij forschreffne Mendt. Thill wuttelig-
hedt daa findis woris Besegling och woris egenne Haandt vnderschriffuith
Actum Bessestedt den 23 Julij Ao. 89

Narffe Ormsson med eigin Hand          Tomas Jonsson med eigin Hand

Wurderinngs Breffue paa hues Skibe och Baade Lauritz Krusse haffuer an-
nammitt paa Islanndt, och ther sammestetz egien faar sig leffueritt.

Virðing á skipum og bátum sem Lauritz Kruse hefur tekið
við af Peder Thommesøn. Undirritað á Bessastöðum 22.
Júlí 1589
Kendis wij eptterschreffne Mendt Narffue Ormsson Jon Asbiórnsson Arne
Magnusson och Surder Skeegesson som er tillkaalledt atte forfare och vdij
Sandhedt wordere nogen Fieskere Baade som Erlige och Welbiórdiige Lauritz
Krusse anammidt och Peder Tomissson vdij Islandt leffuerith paa Kong Mat-
tets wegnne fórsth ein liiden gammell Baadt pa Brónelstadt for 1 Hundred paa
Landzuis. noch ein Baadt paa Skullehusse for 1 ½ Hundred. paa Lamestaadt
ein Baadt for 1 ½ Hundred och 20 Alln paa Hualznis ein Baadt for 4 ½ Hund-
red. paa Sternis ein Baadt for 6 Hundred noch sammesteedz 1 Baadt for 1 ½
Hundred 30 Alln. paa Gaalmatier1 ein Baadt for 1 Hundred 20 Alln. och vdij
Greneuig ein Baadt for 4 Hundred. Summa 7 ½ Baadter er worderith for 21
½ Hundred och 10 alln. paa Islandzskewiss dette forshreffne bekender wij for-
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schreffne Mendt och till wittelighedt daa findis woris Besegling och woris
egenn Haandt vnderschriffuith. Actum Bessestedt den 22 Julij Ao 89

Narffe Ormsson med eigin Hand          Jon Asbiarnarson m eigin Hand
Arne Magnusson med eiigin Hand Sigurdur Skieggiason med eiginn Hand

Wurederings Brueffs paa hues Skibe och Baade Lauritz Krusse annammede
paa Islandt effter Peder Thomesenn.
Summa 7 ½ Ficskerbaade worderit for 21 ½ Hundred 10 Allner

Virðing á Bessastöðum og Viðey á skipum og bátum sem
Henrik Krag tók við af Lauritz Kruse. Undirritað á Bessa-
stöðum 16. Júlí 1591
Kindis wy eptteschreffne Mendt Narffue Ormsson Tometz Jonsson och Sóffrin
Nielsson som var tillkallede att forfarre och vdy Sandhedt wordere de Ficsker
Baade som Erlige och Welbiórdige Hendrich Kraag anamidt y Islandt aff Erlige
och Welbiórdige Lauritz Kruss som dennomm Lodt loffuere paa Kong Mays
wegne fórst ein 8 Ering udy Grendeuig paa Ronne war 2 Aar gamill for 5
Hundred paa Landszuiss. paa Huossetofft ein gammell 10 Ering for 2 Hund-
red samestedz ein ney 10 Ering for 9 Hundred paa Liiden Hóben2 ein 8 Ering
for 2 Hundred. paa Starnis ein 8 Ering war 3 Aar gamill for 5 ½ Hundred
noch ein 8 Ering 2 Aar gamill for 6 Hundred noch ein nie 10 Ering for 9 Hund-
red noch ein 8 Ering war 4 Aar gammill for 5 Hundred noch paa Stórnis ein
gammill 8 Ering for 1 Hundred paa Hualznis ein 8 Ering for 4 Hundred paa
Skollehuoss ein 6 Ering for 1 Hundred 20 Allen paa Holme ein 6 Ering for 1
Hundred 40 Alln paa Sandhuss ein Baadt for 1 ½ Hundred paa Hógshus ein
Baadt for 1 Hundred paa Kaasthus ein Baadt for 1 Hundred 40 Allen wed
Bessestedt ein 8 Ering war 2 Aar gamill for 6 Hundred noch ein 6 Ering for 1
½ Hundred och paa Wiidóó ein gamill 10 Ering for ½ Hundred noch ein
Baadt 2 Aar gammill for 1 ½ Hundred. Summa forshriffende 19 Skiib och
Baader war worderith paa Lantzuis for 64 Hundred 40 Allen dette for-
schreffne bekinder wy forshriffuene Mendt och till windissbiórdt daa haffuer
wy trickt woris Singnetter her neden for och med egene Haander vndershrif-
fuit. Actum Bessestedt den 16 Jullij Ao. 1591
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Kindis jeg Hendrich Kraag att haffue iett saadantedt beseglet Breff Ordt fraa
Ord som dett forshriffuene vduisser

Henrich Krach 
m e H

Virðing á Arnarstapa á skipum og bátum. Undirritað Arnar -
stapa 8. júlí 1591
Wy epttershriffuedne Mendt Arndt Odtson Jon Gisleson Gissell Jonsson Dade
Arnesson Pouill Tumerss och Helge Odgeirsson bekinder for alle medt dette
wort obnne Breff att wy haffuer werit ombedit aff Erlige och Welbiórdige
Mandt Hendrich Kraag till Threnderup Kong Mayts befallings Mandt offuer
Islannd att skulle skoude och besee huad os kunde tióckis att Kong Mayts Fi-
esker Baade kunde werre werdt som nu fantis y Innuetarium paa Arnestapen
saa wy der och wurdierith alle Kong Mayts Fisker Baade vnde och guode
storre och smaa. er altz 8 Baader till sammen regnit for 14 Hundred 40 Allnner
vdy ein Sum och haffuer wy saledis beseett och worderit forschreffne Baade.
siuntis os dennom eckij better att werre werdt. huad heller wy skulle kiøbbe
eller sellie dem. thill ydermere windissbiórdt haffe wy thrióckt woris Indzegell
needen for dette Breff schriffuitz paa Stappen den 8 Julij Anno 1591

Kindis Jeg Hendrich Kraag att haffue i ett saadanit beseglitt Breff Ord fraa
Ordt som dette forschriffnuen vduisser 

Hendrich Kragh
m e H

Coppie huorlediss alle Skiebb och Baader som Welbiórdig Las Kusse lodt wor-
dere och haffuere y Islanndt Ao. 91 Bliffur worderith paa Bessestadt och weedt
Stappen 
Summa altz 27 Fisker Baade wurderit for 78 ½ Hundred 20 Alner

Virðing á Arnarstapa á skipum og bátum. Undirritað Arnar -
stapa 8. júlí 1591
Kiendis wy efftterschreffne Mend Aredt Odssón Jon Giselsson, Gissell Jonssón
Dade Arnessón Pouell Einerssón, och Helge Odgirssón, adt wy haffuer werrit
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ombedit, aff Erlig och Welbyrdige Mand Henrich Kragh til Tvenderup,
Kon:Maittz: Befalingsmand offuer Islandt, adt skulle skoude och besee huad
oss kunde thókis, dett Kon:Maittz: Fisker Bode kunde werre werdt, sóm nu
fantis y Inuintarienn paa Arnestappen, saa haffuer wy der fórst beseet. — En
Seex ering som och kunde finnes at weere wert for 2 ½ Hundred item en Sex
ering for 2 ½ Hundred och vóre item en gamell Sex ering for 1 ½ Hundred 5
Øre. Noch en gamell for 40 Alner, item en Sex ering for 1 ½ Hundred noch
en gamell Sex ering for 1 ½ Hundred 5 Øre noch en gamell Sex ering for 1 ½
Hundred 5 Øre end en Sex ering for 1 ½ Hundred noch en liden Bod for 1 ½
Hundred 5 Øre. disse forschreffne Skibb 8 Schib eller Fisker Bode, belóber sig
till samens 14 Hundred 40 Alner haffuer wy forschreffne Mend saaledis beseet
och wurdered dem, och oss icke bettre finndis at vóere werdt mere, hvad heller
wy skulle kióbe eller sellie dem, till ydermere windisbyrdt haffuer wy thróckt
wors Signette for dette Breff, som er schreffuen och giffuen paa Kon:M: Gdt
Arnestappen den 8 Jullij Ao 1591

Virðing á fiskibátum á Arnarstapa. Undirritað Arnarstapa
14. ágúst 1589
Wy efftherschreffneer Arene Ottssenn, Jonn Gieselssenn, Haldur Jonnssenn,
och Morthenn Rasmussenn bekiennder for alle medt deette vortt obnne Breff,
att vy haffuer werre ombediett aff Erliig och Welbiurdiig Manndt Las Kruusse
thill Suenstrup Kon:Matz: Befalinngs Mandt offuer Islanndt, ath skulle skue
och besiee, huad oss kunde thócke, dett Kon:My Fieskerboder kunde werre
werdt, som nu fannthis y Inuetharim viidt Arnnestappen, saa haffuer wy der
fórst bessiett en Fiesker Bodt och er en Sex eringh, som oss kunde thócke ath
werre 1 Hundred och 15 Øre verdt, endt en gammell Sex eridnng, wordierett
for 1 Hundred 5 Øre, och en gammell Sex ering vordierett for 10 Ørre Ithem
wdi Dretsviigh waar tho gammell Sex eringer, som Arene Ottsson, Haldur
Jonnssenn och Kalbenn y Loume haffuer besiett, den ene wordiertt for 1 ½
Hundred, och denn annden for 15 Øre, disse forschreffne fem Fiesker Bóder
haffuer vy saa ledis besiett och wordierret, och kunde oss icke thócke, ath de
kunde vere miere werdt, hellder ath vy skulle kiøbe eller selle dem, thill yder-
mere winndisbiurdt haffuer vy thróct woris Inndssegler ell Signetter her neden
paa dette vortt obne Breff, som er skreffuenn paa Kon:Mattz Gaardt Arne-
estappenn thend 14 Augustii Aar 1589

fylgiskjöl

377

6_Fylgiskjöl 1-7A_bls._327-384 .qxp_Layout 1  1.11.2020  10:39  Page 377



Virðing á tveim fiskibátum á Arnarstapa. Undirritað Arnar -
stapa 1. ágúst 1590
Wy efftterschne Jon Gislessón, Gisle Jonssón Marten Rasmussøn, Elrenner
Jonssón, Magnuss Gunndssón och Helge Odgierssón, bekiender for alle med
dette wort Obne Breff, adt wy paa Erlig och Welbyrdige Lauridtz Kruusses
vegne, haffuer weerit ombedit, aff Peder Sóffrenssón Fogidt paa Stappen, adt
skulde skaede, besee och wurdere thuo aff Kon:Maittz: gammell Fiskeer
Baade, voed Naffne Guolder och Lannge Baedt, sóm udi jdt Aar Ao 89. haf-
fuer standet oppaa Landit, thij de vaare icke sóeferdige. Da haffuer wy beseet
och wurdierit forschreffne thuo Baade tilsammen for thij Øre paa Landtsuis,
och kunde oss icke siunnis, at de kunde werre mere werdt huad heller wy
skulle kióffue, eller sellie. Thill ydermere vindisbyrdt, haffuer wy thróckt woris
Segnitte eller Indsegell for neden dette wort obne Breff. schreffuit paa Stappen
then fórste dag Augustij Aar 1590. 

Kvittun rentumeistara til Lauritz Kruse á greiðslu silfurs
upp í afgjaldið. Undirritað Kaupmannahöfn 13. september
1591
Jeg Enivoldt Krusse thill Hiernnitzlóffgaarrde, Kon:May: Renntemester, Giór
alle Witterligtt att Erlig och Welbiurdig Mannd Lautriiz Krusse Tygesónn thill
Svendstrup, haffuer nu paa min Naadiste Vdvolde Herre Prindtz och Konnings
wegnee ladett andttvorde migh halfftrediesintztiuffge halfftiende Lod Sólff,
som ere paa Regennskabff aff hanns Affgifft for thenndt wisse Rentte och Ind-
komst aff Isslanndt, saa och aff thett Vvisse som ther paa Landett paa Kon:
May: wegnne falden och Oppebarren er, fra Sanctj Hanns Dag Midsommere
Ano: 1590 och thill samme Aars Dag Ao. 1591. Som hannd medt hanns Re-
genskabff widere kannd lade forklare. Thill windisbiurdt haffuer ieg tróektt
mitt Signette her neden forre. Actum Kióbenhaffn thenndt 13 Septembris Ao
1591
Sólffuitt er annammidt efter som forshreffuit staar Och Quitanntzenn re-

gisteridt

Enuvold Krusse   Holger Bagge    Hanns Simonssónn   Jórgenn Jórgen-
eigenn Haannd                                                              sónn
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Kvittun fyrir smjöri sem Lauritz Kruse afhenti. Undirritað
í Kaupmannahafnarhöll 22. september 1591
Kienndes jeg Niels Paasche Slotz schriffuer paa Kióbennhauffnn att ieg haffuer
ladit annamme paa K. M. min Naadigste Herris viegnne halffierfemmte
Thónnder Smór som Erlig Velbyrdig Mann Lauritz Kruse Hóffuidzmann paa
Islanndt her haffuer ladit levurere vedt sinn Thienner Ennoldt Chrestennsenn,
huelche Smór er vdaff Lanndzenns Inndkomst, som hann videre met sit Re-
genschaff kannd lade forclare, till vidnisbyrdt haffuer ieg mit Signit her vnnder-
trógt, schreffuit paa Kióbenhauffnn Slott thenndt 22 Dag Septembris Anno
1591

Kvittun fyrir afhendingu Lauritz Kruse á fiski. Undirritað
Kaupmannahafnarhöll 3. september 1591
Kienndes ieg Niels Paasche Slott schriffuer paa Kióbennhauffnn att haffue
ladet annamme paa paa K. M. min Nuedigste Herres vegnee elffue thussindt
Islanndz Fisch som woge halfftrediessindz tiuge och thre Schippundt som Erlig
Velbyrdig Mannd Lauriz Krusse Hóffuidz Mand paa Islanndt her haffuer ladet
leuevere vedt sinn Thienner Enueldt Chrestennssenn som hannd videre met sit
Regennschab kannd lade forclare. Til Vidnisbyrdt haffuer ieg mit Signit her
vnndertrógt, scheffuit paa Kióbennhauffne Slott thenndt 3 Dag Septembris
Anno 1591.

Kvittun Niels Paaske ritara í Kaupmannahafnarhöll fyrir
afhendingu fiskjar. Undirritað 27. arpíl 1592
Kienndis ieg Niels Paasche Slodtz schriffuer paa Kióbenhaffnn at Jenns Pof-
fuillsonn skipper paa K.M: Schiff Lóffuenn haffuer vdi forganngenn Aar Ao.
1591 effther hannd er indkommenn for Hamborg, och ther forlossit huis Go-
edtz tha war kommenn fra Westmannie, ther samme stedtz undtagenn nogenn
Fisk som hannom ther bleff antwordet en part paa K. M. vegnne en part paa
Erlig welbiurdige Lauritz Krusis vegnne fordom Hóffuitzmandt paa Isslanndt
och findis effter Poffuell Pedersónn Hogmelthe K. M: Kióbmanndt paa West-
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mannøe hanns ehngiffuen fothegnellsse at forschreffne Jenns Poffuellsónn paa
K:M: vegene haffuer aff hannom annammit, 

Isslanntz Fiske                 eth Hundet och thrediug Fiske
Salthedt Fiske                  thry Hundet halffthredusintiuge och thoe Fische
Salthede Langer               fiorthenn Fiske

Sammeledis befindis aff Johann Fogedtz angiffne Beuis som er Lyder Ortesónn
thiennere i Lubech, och haffer Welbiurdige Lauritz Kruses Fisk fra sig antwor-
det, at hannd forschreffne Jenns Poffuellsónn anndtvordet haffuer halffsiuf-
fuennde thusindt thou Hunder Isslanntz Fiske nu forschreffne Jenns
Poffuellsónn er her ahnkommenn fra Hamborg haffuer hand ingenn forrede
giort om samme Fisk anndet ennd K.M: Kiióbmanndt haffuer hannom thenndt
anntvordet her at leuere och haffuer ther hoir iche foreeldet Wilbiurdige Lau-
ritz Kruses Fisk till thet ringeste men haffuer tha fra sig leuerit 22–8 Tob3

Issslanntz Fiske                     halffsiuffuende thusendt thou Hundett fórrig
                                             tuige och femb Fiske
Salthedt Fiske                        three Hunder, aatte och thiuge Fiske
Salthede Lannger                  fiorthenn Fiske,

huór aff befindis at forschreffne Skipper Jenns Pouellsónn haffuer unnder Ane-
ret3 end hand indtagit haffuer aff begge parthere Fisk

Thór Issslanntz Fiske             Eth halff Hunder, femb och fórrigtiuge Fiske
Aff thennd salthedde Fisk      thiuge och fyre Fiske
Er thilhobs                            Eth Hunder och ny Isslantz Fiske

Thill hues ydmeere widnesbuirdt er mit Signnet her underthrigt skriffuit her
sammestedtz thenndt 27 Aprillis Ao 1592

Niels Paaske eigennd Hannndt

Niels Paaskes Buisse paa 6 Lester 700 Fiske
Niels Paaskes Bevis paa 6 ½ Lester 2 Hundred Islanndske Fiske, Paa Lauritz
Krusses wegne
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Kvittun Hans Mickelsen rentuskrifara fyrir afhendingu
Lauritz Kruse á vaðmáli. Undirritað Kaupmannahafnar-
höll 13. september 1591
Kienndes jeg Hans Mickelsenn Renntheschriffuer medt thette mitt Obne Breff
adt ieg paa Konn: Matz: min Naadigste Herris wiegne haffuer annamedt aff
Erlig och Welbiurdige Mandt Laurizs Krusse thill Suennstrup Gaardt, Hóf-
fuidzsmandt paa Izlanndt 

Izlanndz Wadtmel      thre thusindt thre Hundritt threddugge thuo Allen 
                                       Seiliends Maall.
Er beriegnidt for        thre thusindt otte Hundrett otte Allne Izlands Wadt:

                                       Izlannds Maall

Som handt mig medt sinn Thienner Enuvoldt Christenssenn offuer andtuordett
haffuer, som ieg nest Guds hielp medt mitt Regenschafff widerre forklarre will.
Till Widnisbyrddt haffuer ieg thrógtt mitt Siegnet her nedenn fore och medt
eggen Handt wnderschreffen
Actum Kióbenhaffns Slott thenndt 13 Septembris Anno 1591

Hans Michelsenn e Hend
Hans Michelssens Quitteds
4
Paa 1 ½ Hundred 40 Wader 8 Alenn Wattmell. effter Islanndtz Maall Be-
regunitt 20 Alner udj Wodenn

Kvittun Hans Mickelsen rentuskrifara fyrir afhendingu
Lauritz Kruse á vaðmáli. Undirritað Kaupmannahöfn 31.
desember 1591
Kienndes jeg Hans Mickelsenn Rennttesckriffuer medt thette mitt Obne Breff,
adt haffue annamedt aff Erlig och Welbiurdige Mandt Lautizs Krusse till Su-
ennstrup Konn: Maiettz Befallnings Mandt paa Izlanndt ny Hundritt thre
Allen Izlandtzs Wadmett Siellindtzs Mall. Er beregnidt for ett thusindt halffsi-
extende Allne halffandett quorterr Izlannds Wadtmell. Izlandtzs Maall. Som
handt mig wedt sin Thienner Sóffren Nillssenn Izlender, haffuer ladett leuerre
som ehr wdgiffuedt till Baadz Mendt och Schibsfolck. Som ieg nest Gudtzs
hielp medt mitt Regennschapff from Phiippi Jaeobj Dag Ano 1591 thill Phi-
lippi Jaeobj Dag Ano 1592. 
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Widerre schall forelerre, till widnjbyrd haffuer jeg thrógtt mitt Siegnett her
nedenn fore och medt eggen Handt wnderscheffuedt. Actum Kiøbenhaffuenn
thendt 31 Decembris Ano 91

Hans Michelsenn e: Hand

Hans Michelssonz Beuiss paa 50 ½ Wode 5 ½ Alln 1 ½ Mark Islandz Wad-
mill

Kvittun Anders Franssonar fógeta í Vestmannaeyjum fyrir
afhendingu af Kirkjubæjarklaustri. Undirritað Vestamanna -
eyjum 10. júní 1591
Jeg Annders Frandzónn Fogidt paa Wesmanndóe kienndis och giór for alle
witherligtt y thette mit Obne Breff, at jeg paa Kong May vegne och Hanns
Naadis guode behage haffuer thil mig annamit her wdj Wesmanndtóe aff Er-
lige och Vellforstenndig Mannd Hackonn Adonssen Beffallinngs Manndt of-
fuer Kierkebey Kloster for hues hanndt thill Kong May skyldig var udi Affgifft
aff forschreffne Kierkebey Kloster Fiske fire och thiuffue Hunder beregnitt
huer Hunder for halftiende Daller och belóffur siig udj Penndinnge adt Regnee
fire och firesinndtz thiuffutt Daller huilche forschreffne Daller Erlig och vel-
byrdig Manndt Lauritz Krusse Kong May Beffallinngs Mandt offuer Islanndt
udi sinn Affgiifftt aff forschreffne Islanndt paa Rennthe Kammeridt udj Kió-
bennhaffnn skall bliffue quitherit och aff korthit som jeg nest Gudtz Hinly
medt minn Regennskab widere forklare skall, thill vidnisbyrd thrócker jeg mit
Signett nedenn wdi under, och med minn egenn Hannd unnderschreffudt
Actum Vesmandóe thenn 10 Junij Ao 1591

Annders Franndtzó eigenn Hanndt

Kvittun Anders Franssonar fógeta í Vestmannaeyjum fyrir
afhendingu af Þykkvabæjarskaustri. Undirritað Vest-
mannaeyjum 6. júní 1591
Jeg Annders Fanndtzó Kong:May: Fogit paa Vesmandóe kienndis och giór for
alle vitherligt ij thette mit Obne Breff adt ieg paa Kong:May vegen, och Hanns
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Naade Guode Behage haffuer thil mig annamit her udi Vesmadóe aff Erlig
Gudfryctig Quinde Gurrunn Biórnesdather sallig Erick Jachopssons eyche lef-
fueeske4 for huis denn sallige Manndt thil Kong May skyldig var vdj Affgiifftt
aff Thyckeuabeykloster Fiske thuiffue Hunder beregnidt huer Hunder for half-
tiende Daller och belóffuer siig vdj Penndinnge at regne halftfierssinndz thiuf-
fuer Daller huilcke forschreffne Daller Erlige och Velbyrdiig Lauritz Krusse
Konng May Beffallinngz Mand offuer Islannd vdj sinn Affgifftt aff forschreffne
Islanndt paa Rennthekamerit vdj Kióbennhaffnn skall bliffue quitheridt och
affkorthit som jeg nest Gudtz hielp med minn Regenskab viderre forklare skall,
thill Vinnisbyrdt thróker jeg mit Signet nedenn vnnder och med egenn Hanndt
vderschreffuidt Actum Vesmandóe thennd: 6: Junij Ao: 1591

Anders Franndzónn eigenn Hanndt

Kvittun Anders Franssonar fógeta í Vestmannaeyjum fyrir
greiðslu af Skógareignum. Undirritað Vestmannaeyjum 9.
júní 1591
Jeg Anders Frandzónn Kong May Fogit paa Vesmandóe kenndis och giór for
alle vitherligtt y thette mit obne att jeg paa Kong May vegne och Hanns Nadis
guode behage heffuer thil mig annait her vdj Vesmanndóe aff Erlig och Vel-
forstanndig Mandt Thormoder Kortsónn Beffallings Mannd offuer Schouff
Egner och thre Gaarde thil, for huis hannd thil Kong May sckyldig var vdj
Affgifftt aff forschreffne Skouff Egner och thre Gaarde Fisk sexthenn Hunder
och fórthiuffer beregnit huer Hunder for thre Daller och bellóffuer sig vdj
Pennding at regner nj och fórthiuffuer Daller huilche forschreffne Daller Erlig
och Velbyrdig Manndt Lauridz Krusse Kong May Beffallings Manndt offuer
Islanndt vdj sinn Affgifft aff forschreffne Islannd paa Rennthekamerit vdj Kió-
bennhaffne skall bliffue quitherit och aff korthit som jeg nest Gudtz hielp med
minn Regennskab videre forklare skall thil vidnisbyrdt thróker jeg mit Signet
nedenn vnnder och med minn egenn Hand vnder skreffuit Actum Vesmandóe
thend 9 Junij Ao. 1591

Anders Franndtzó eigend Handt
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Lénsreikningur fyrir reikningsárið
1647 til 1648

Regenschab aff Island 
fra Sancthe Hans Dag 1647 och till

Aarsdagenn 1648

ÞÍ. Rtk. F/6 Lénsreikningar

Quiterit denn 18 Aprilis 1650
Ehr rett regnett och effterlagt vid 

Thommis Thommissón
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jhesum honorem mayestatis 

Kong Mayetetts Regenschab aff Issland thill Bessestaad fra St. Hans
Dag Midsommer 1647 och thill Aarssdagen dernest effter 1648.

Ved Kongl: Maytz Underdanigste Thiener

Jens Sóffrenssenn
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Taxt paa Islandsche Wahre, huordan den beregnis, naar der
talis om 1 Hundred paa Landswiiss udj Lóssóre, da ehr det
en Ting, som ehr saa god som,

 4 Rixdaller Penge
20 Øre
 1 Hundred Alner
 1 Koer fra 4 Aar til 8 Aar gamel,
 3 Quier eller Gieldnód 1 Aar gamel,
 2 Quier eller Gildnód 2 Aar gammel,
 1 Øxer 4 Aar gammel,
 1 Hest fra 2 Aar til 10 Aar gamel
 6 Faar em 6 lamb,
 6 Gieldfaar,
 8 Gieldfaar huer 2 Aar,
12 aar huer 1 Aar gamel.
 1 ½ Vet eller 7 ½ Lispund: Smór,
 1 ½ Schippund: eller 2 Hundred tór Fisch.
48 Alen Vadmel, det ehr huer Alen 5 Fisch,
 1 Vet Fisch 5 Lispund, eller 8 Fóringer,
 1 Fóring 5 Fisch eller 10 Schalpund
 1 Fisch 2 Schalpund
 1 Schippund: ehr 4 vetter
 1 Hundred Fisch ehr 15 Lispund:
 1 Vode Vadmal 20 islandsche Alen,

Ellers naar der talis om 1 Hundred paa Landsviiss udj Jor-
degodtz, daa ehr det 8 Rixdaller.

389

Itt huert af disse Poster maa
iche for schuidis i Kongens
Landschylde, huor for 1
Hundred fridt.
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In Honorem Mayestatis

I Jesu Christi Naffn
Jorde Bogen paa huis Kong Maytts: och Cronens Bónder
och Gaarder som iche ehr i bordt pachte med Liiffs Breff i
Guldbringe och Kiosse Syssel och gielder deris Leyer och
Landskyld till Hóybemdte: Kong: Maytz: Gaard Bessestaad

esseberrigh
Leiquiller                                        6
Gaff i Leyer Smór                         12 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 Hundred Friit
Gaff i Landschylde                         1 Koe
Och faar huer fire Aar gammel      5

fiette kodt1

Leiquiller                                        3
Gaff i Leyuer Smór                         6 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld Faar med Lamb 3

laxnes
Leiquiter                                         3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                         15 Ører
Gaff i Landschyld Faar med Lamb  4
Och Faar ett Aar gammelt              1

Latris Leyquiller                   12
Leyer Smór                            24 Fóyringe
Faar                                       13
Lamb                                      7
Kiór                                         1
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mindre mosfeld
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld                           1 Kou
Jeg gaff paa hende Faar med Lamb  3

raadestaad1

Leiquiller                                       2
Gaff i Leiger Smór                          4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld                           1 Koe
Jeg gaff hannem paa Hende Faar 
med lamb                                    3

helgedaall
Leiquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschylde Faar
med Lamb                                  3

thunge2

Leiquiller                                       4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 48 Allen
Dog den kand iche byggis med 
saa hóy Landschylde

Gaff i Landschyld Faar med Lamb  6

varm aa
Leiquiller                                       5
Gaff i Leyer Smór                         10 Fóyringe
Landsschylden ehr                         1 Hundred 48 Alner
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Dog den kand iche byggis med
saa hóy Landschylde

Gaff i Landschyld                           1 Koe for 1 Hundred 
Och Faar med Lamb                      1 for 20 Alner

Latris Leyquiller                   16
Leyer Smór                            32 Fóyringe
Faar                                      10
Lamb                                    10
Kióer                                       3

helgefeld
Leiquiller                                        3 ½
Gaff i Leyer Smór                           7 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Friidt
Gaff i Landschyld                           1 KoeLagefeld
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Friidt
Gaff i Landschyld                           1 Koe

lagafeld
Leiquiller                                        4
Gaff i leyer Smör                            6 Fóyringe
Landschylden ehr Fóyrige               1 Hundred Friidt
Gaff i Landschylden                       1 Kaa

bleckestaad
Leiquiller                                        3
Landschylden ehr                         80 Allner
Gaff i Landschyld                           1 Koe
Jeg gaff paa hende Faar
med Lamb                                  2

kortelstaad
Leiquiller                                       4
Gaff i leyer Smór                            8 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Friidt
Gaff i Landschyld                           1 Koe
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guffuenes
Leyquiller                                       2
di kommer Kirchen till
Landschylden ehr                           1 ½ Hundred Fisk

eiide
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschyldenn ehr                       10 Ører
Gaff i Landschyld Faar
med Lamb                                  3
Latris Leiquiller                    19
Leyer Smór                            37 Fóyringe
Faar                                         3
Lamb                                      3
Kiór                                         4
Fisch                                        1 ½ Hundred

lamb hage
Leyquiller                                       4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschyhlden ehr                       15 Ører
Faar ett Aar gammelt                      1

kalffuestaad kodt
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                         40 Allen
Gaff i Landschyld Faar
med Lamb                                  2

rennes wadtne
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld                         80 Fisk
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meydall1

Leiquiller                                       4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                       100 Allne
Gaff i Landschyld                           1 Koe
Jeg gaff hannem paa Hende
Faar med Lamb                          1

thormondsdall1

Leiquilder                                      5
Landschyldenn ehr                       80 Alner
Gaff i Landschyld                          1 Kou
Jeg gaff paa Hennde Faar
med Lamb                                  2
Latris Leyquiller                    18
Leige Smór                            36 Fóyringe
Faar                                        8
Lamb                                      6
Fisch                                      80

holme
Leiguiller                                        4
Gaff i leyer Smór                            8 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører och 12 Tónder:
                                                         Kull
Dog den kand iche bygges saa 
hóydt Gaff i Landschyld Faar
med Lamb                                 3. Kull 2 Tónder:

vadtne
Leiquilder                                      5
Gaff i Leyer Smór                           5 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører och 12 Tónder:
                                                         Kull

lénsreikningur 1647–1648
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Gaff i Landschyld Faar med
Lamb                                         3. Kull 2 Tónder

vassende
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører och 12 Tónder:
                                                         Kull
Gaff i Landschyld Faar med
Lamb                                         3. Kull 4 Tónder:

oslellers kodt1

Leiquiller                                       1
Gaff i Leyer Smór                           2 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Lanndschyld Faar med
Lamb                                          3

thernóe
Leyquiller                                       6
Gaff i Leyer Smór                         12 Fóyringe
Landschyllen ehr                            6 Ører och 2 ½ hund-
                                                         red 4 Fisker
Gaff i Lanndschylld Faar
med Lamb                                12 ½ Hundred 4 Fisker
Latris Leyquiller                   20
Leye Smór                             40 Fóyringe
Faar                                       13
Lamb                                    13
Kull                                       10 Tónder:
Fisch                                        2 ½ Hundred 4 Fisker

alssnes2

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe

lénið ísland 1541 –1683
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Landschylden ehr                           1 Hundred Fritt
Gaff i Landschyld                    1 Koe

groff
Leyquiller                                       5
Gaff i Leyer Smór                         10 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fritt
Gaff i Landschylld                          1 Koe

kieldum
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landscylden ehr                           15 Ører
Gaff i Landschyld Faar
med Lamb                                  4

Faar ett Aar gammell                      1

orbay1

Leyquiller                                       4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                         80 Alner
Gaff i Landschyld                           1 Koe
Jef gaff hannem paa Hende Faar
med Lamb                                  2

ortonn2

Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld Faar med Lamb 3

bredholdt och storre mosfeld
Haffuer Presterne til Underholding

lénsreikningur 1647–1648

397

1 Árbær.
2 Ártún.
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mogels aa och hals
Disse Jorder haffuer och tho Prester til Underholding

Latris Leyquiller                    18
Leyer Smór                            36 Fóyringe
Faar                                        8
Lamb                                      7
Kiór                                         3

bustaad
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld Faar med
Lamb                                          3

huambs kodt
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                         15 Ører
Gaff i Landschyld Faar med
Lamb                                          4

Faar ett Aar gammel                       1

digrenes
Leiquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         15 Ører
Gaff i Landschyld Faar med
Lamb                                          4

Faar et Aar gammelt                       1

kleppe
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fritt
Gaff i Landschyld                           1 Koe
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róder aa
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschyldenn ehr                         1 Hundred 80 Fisker
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fisker

Latris Leyquiller                   13
Leye Smór                             26
Faar                                       13
Lamb                                    11
Kiór                                         1
Fiscke                                      1 Hundred 80 Fiske

anderholle1

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 30 Fiske

efferóe
Leiguiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

eiide
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

myrre huss
Leiquiller
Landschylden ehr                           1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 30 Fiske
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nees
Leiquiller                                        6
Gaff i Leyer Smór                         12 Fóyringe
Landschylden ehr                         12 Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                         12 Hundred Fiske

lambastad
Leiquilher                                       4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Frit
Gaff i Landschyld                           1 Koe

Latris Leiquiller                    17
Leyer Smór                            34 Fóyringe
kiór                                         1
Fisch                                        1 Thusind 7 Hundred

                                                         100 Fiske

rolschalle1

Leiquiller                                       1
Gaff i Leyer Smór                           2 Fóyringe
Landschylden ehr                       100 Fiske
Gaff i Landscyld                         100 Fiske

schildinge nees
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Friit
Gaff i Landscyld

koppe vogh
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører 10 Allen
Och giffuis di Fattige Aarlig

lénið ísland 1541 –1683
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1 Hrólfsskáli.
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andernes1

Leiquqiller                                     4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschydlen ehr                           1 Hundred Fritt
Gaff i Landshylde                           1 Koe

recheuigh
Leyqiuller                                     15 de thj er de Fattiges
Gaff i Leyer Smór                         10 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                         10 Hundred Fiske

hopstaad2

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschyld Faar me Lamb   3

Latris Leyquiller                   18
Leyer Smór                            36 Fóyringe
Faar                                        3
Lamb                                      3
Kiór                                         2
Fisch                                        1 Thusind 100 Fiske

hage hodt
Leiquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschydld Faar
med Lamb                                  3

ørrede kodt
Leiquiller                                       1
Gaff i Leyer Smór                           2 Fóyringe
Landschylden ehr                         20 Alner

lénsreikningur 1647–1648
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1 Arnarnes.
2 Hofstaðir.
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Gaff i Landschyld Faar med
Lamb                                          1

ufridestaad1

Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landscylden ehr                             1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 30 Fiske

hual øre
Leyquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fritt
Gaff i Landschyld                           2 Hundred Fiske

thorbiórnstaad
Leyquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landscylden ehr                             1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 30 Fiske

lambhage
Leiquiller
Landschylden erh                         50 Fiske
Gaff i Landscyld                           50 Fiske

Latris Leyquiller                     6
Leyer Smór                            22 Fóyringe
Faar                                         3
Lamb                                      4
Fisch                                        4 Hundred 100 Fiske

stróm
Leyquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschylld                          1 Hundred 30 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Ófriðarstaðir.
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oterstaad1

Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschyldenn ehr                         2 Hundred 10 Fiske
Gaff i Landschylld                          2 Hundred 10 Fiske

lunne kodt2

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                         10 Tónder Kull
Gaff i Landschylld                        10 Tónder Kull

huasse róen
Leiquiller                                        5
Gaff i Leyer Smór                         10 Fóyringe
Landschyllen ehr                            2 ½ Hundred Fiske
Gaff i Landschylld                          2 ½ Hundred Fiske

storre vasslósse
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 ½ Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                           2 ½ Hundred Fiske

mindre vasslósse
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                          4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

Latris Leyquiller                   18
Leye Smór                             36 Fóyringe
Fisch                                        1 Thusind
Kull                                       10 Tónder

lénsreikningur 1647–1648
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1 Óttarsstaðir.
2 Lónakot.
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thorre staad1

Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fridt
Gaff i Landschyld                           2 Hundred Fiske

lande kodt
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschyulden ehr                         1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 30 Fiske

ódnomb2

Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fridt och 50
                                                         Fiske
Gaff i Landschylde                         2 Hundred 50 Fiske

bredegerde
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske

storre karness3

Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 Hundred 10 Fiske
Gaff i Landschylld                          2 Hundred 10 Fiske

mindre karnes
Leiuqiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 30 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Þórustaðir.
2 Auðnum/Auðnir.
3 Knarrarnes.
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Gaff i Landschyld                           1 Hundred 30 Fiske
Latris Leyquiller                   16
Leyer Smór                            32 Fóyringe
Fisch                                        1 Thusind 80 Fiske

store axlestad1

Leiquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 55 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 55 Fiske

mindre axlestad
Leiquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landscyld                             1 Hundred 80 Fiske

lódernes2

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschylld                          1 Hundred 80 Fiske

brynestaad3

Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fritt och 1
                                                         Hundred 20 Fiske
Gaff i Landschyld                           3 Hundred 20 Fiske

mindre voge
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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1 Ásláksstaðir.
2 Hlöðunes.
3 Brunnastaðir.
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storre voge
Leyquiller                                       5
Gaff i Leyer Smór                         10 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 Hundred 110 Fiske
Gaff i Landschyld                           2 Hundred 110 Fiske

Latris Leyquiller                    17
Leyer Smór                            34 Fóyringe
Fisch                                        1 Tusind 2 Hundred 65
                                                  Fiske

starnes23

Leiquiller                                        6
Gaff i Leyer Smór                         22 Fóyringe
Landschylden ehr                         14 Hundred 40 Fiske
Gaff i Landschylld                        14 Hundred 40 Fiske

lambhus och bredeboellstaad
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 Hundred 10 Fiske
Gaff i Landschyld                           2 Hundred 10 Fiske

kasthus
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                       100 Fiske
Gaff i Landschyld                       100 Fiske

borre sóe24

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 Hundred 10 Fiske
Gaff i Landschyld                           2 Hundred 10 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Stafnes.
2 Báruseyri á Álftanesi.
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auenderstad1

Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Fridt
Gaff i Landscyld                             2 Hundred Fiske

deelt2

Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden erh                           1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschylld                          1 Hundred 30 Fiske

Latris Leyquiller                    25
Leye Smór                             50 Fóyringe
Fiske                                        2 Thusind 2 Hundred
                                                  70 Fiske

suedholdt
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer Smór                           8 Fóyringe
Landschylden ehr                           3 Hundred 40 Fiske
Gaff i Landschylde                         3 Hundred 40 Fiske

hóghus3

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                       100 Fiske
Gaff i Landschylde                     100 Fiske

sandhus
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer Smór                           2 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 30 Fiske
Gaff i Landschylde                         1 Hundred 30 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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1 Eyvindarstaðir.
2 Deild.
3 Haugshús/Haukshús.
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leed1

Leiquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           2 Hundred 10 Fiske
Gaff i Landschyld                           2 Hundred 10 Fiske

svalbarde
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschylde                         1 Hundred 80 Fiske

schochtiórn
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred Friit
Gaff i Landschylde                         1 Hundred 80 Fiske

Latris Leyquiller                    14
Leyer Smór                            28 Fóyringe
Fisch                                        1 Thusind 100 Fiske

mulsshus2

Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer Smór                           2 Fóyringe
Landschylden ehr                       100 Fiske
Gaff i Landschyld                       100 Fiske

breche
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Hlíð.
2 Mölshús.
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indre neruig
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer Smór                           6 Fóyringe
Landschylden ehr                           3 Hundred 40 Fiske
Gaff i Landschylde                         3 Hundred 40 Fiske

narffue kodt
Leyquiller                                       2
Gaff i Leyer Smór                           4 Fóyringe
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

yttre neruig
Leiquiller                                       6
Gaff i Leyer                                    2 Hundred Fiske
Landschylden ehr                           2 ½ Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                           2 ½ Hundred Fiske

kiblauig
Leiquiller                                          
Lanschylden ehr                         100 Fiske
Gaff i Landschyld                       100 Fiske

holme
Leiquiller                                        5
Gaff i Leyer eh                               1 Hundred 80 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred Friit er doch
                                                         2 ½ Hundred Fiske
Gaff i Landschylde                         4 ½ Hundred Fiske

Latris Leyquiller                   20
Leyer Smór                            18 Fóyringe
Fisch                                        1 Tusind 9 Hundred 1

                                                         Fiske

kudernes
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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Landschylden ehr                           2 Hundred 10 Fiske
Gaff i Landschyld                           2 Hundred 10 Fiske

guffue schall
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           3 Hundred 40 Fiske
Gaff i Landschyld                           3 Hundred 40 Fiske

niederhus
Ehr en óde Pladtz

mieddestaad1

Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

iffuer hus
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred 20 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 20 Fiske

kothus
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred 50 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 50 Fiske

verum2

Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                           2 ½ Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                           2 ½ Hundred Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Meiðastaðir.
2 Varir í Garði.
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Latris Leiquiller                       7
Fisch                                        1 Tusind 4 ½ Hundred

                                                         Fiske

breche
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                         75 Fiske
Gaff i Landschyld                         75 Fiske

schulle hus
Leiquiller
Gaff i Leyer
Landschylden ehr                         25 Fiske
Gaff i Landschyld                         25 Fiske

schge staad
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                       100 Fiske
Gaff i Landschyld                       100 Fiske

guckstaad1

Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 40 Fiske
Landschylden ehr                           2 ½ Hundred 50 Fiske
Gaff i Landschyld                           2 ½ Hundred 50 Fiske

gierdum
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           2 ½ Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                           2 ½ Hundred Fiske

miedhus
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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1 Gauksstaðir.
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Landschylden ehr                           1 Hundred Friit
Gaff i Landschylde                         2 Hundred Fiske

lambastad
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           3 Hundred 40 Fiske
Gaff i Landschylde                         3 Hundred 40 Fiske

Latris Leyquiller                   11
Fisch                                        1 Tusind 6 Hundred 10

                                                         Fiske

haffuerbiórnstad
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer                                    1 Hundred Fiske
Landschylden ehr                           2 Hundred 110 Fiske
Gaff i Landschylde                         2 Hundred 110 Fiske

kolbiórnstaad1

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred 80 Fiske

kircheboell
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 40 Fiske
Landschylden ehr                           6 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschylde                         6 Hundred 80 Fiske

thorrestaad
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred 80 Fiske
Gaff i Landschylde                         1 Hundred 80 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Kolbeinsstaðir.
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biescher
Leiquiller                                        5
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 80 Fiske
Landschylden ehr                           4 Hundred 70 Fiske
Gaff i Landschylde                         4 Hundred 70 Fiske

mossbodenn1

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           4 Hundred 5 Fiske
Gaff i Landschylde                         4 Hundred 5 Fiske
Gaff aff Melbrugsslande                ½ Tónde Thram

londum
Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred 45 Fiske

Latris Leiquiller                     20
Fisch                                        2 Tusind 9 Hundred 10
                                                  Fiske
Thrann                                   ½ Tónde

bust hus
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred Fiske
Gaff i Landschyld                           1 Hundred Fiske

hualss nees
Leiquiller                                      11 dj 7 er Kirckens
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 40 Fiske
Landschylden ehr                           6 Hundred Fiske
Gaff i Landschylde                         6 Hundred Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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1 Másbúðir.
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liden hóffn1

Leiquiller
Landschylden ehr                       100 Fiske 
Gaff i Landschylde                     100 Fiske

hussethofft
Leiquiller                                        3
Gaff i Leyer                                    1 Hundred Fiske
Landschylden ehr                           3 Hundred 40 Fiske
Gaff i Landschylde                         3 Hundred 40 Fiske

Effterschreffne fiere Jorder och Jorde Pardter ehr Mages-
chifft thill Kong: Maytt: F S: Och welbyrdige: Prodtz
Mundss thid for Dyrhollmme som ligger under Tychebay
Closter var i Dyrheed    55 Hundred

nemlig fugleuig
Leiquiller                                       3
Gaff i Leyer                                    1 Hundred Fiske
Landschylden schall verre               5 Hundred Fiske
Gaff i Landschylde                         5 Hundred Fisk

Latris Leyquiller                   11
Fiscke                                      1 Tusind 9 Hundred
                                                  100 Fiske

aus
Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Gaff i Lanndschylde                       1 Hundred Fiske

meydall2

Leiquiller                                        1
Gaff i Leyer                                  40 Fiske
Gaff i Landschylde Faar med
Lamb                                          1

Faar ett Aar gammell                      1

lénið ísland 1541 –1683
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1 Litlahöfn.
1 Miðdalur í Kjós.
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vind aus1

Leiquiller                                        2
Gaff i Leyer                                  80 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred Frit
Gaff i Landschylde                         1 Koe

Disse forschreffne: fiere Jorder och Jordepardter kand suar -
lig ilde Bygges med forscreffne: Leyer och Landschyld.

arnerholdt
                                                    15 hundred dyrheed

Ehr giffuen thil Kong: Mayttz: Prouent aff Margrett Gun-
stenssdaatter. Landschylden ehr   10 Ører
Gaff i Landschylde Faar med
Lamb                                          3

bodtne2

ehr                                        10 hundred

Som Olluff Arresson gaff till Kong: Mayestz:

Landschylden ehr                         10 Ører
Gaff i Landschylde                         2 Rixdalle

store holmene
                                                      3 hundred pardt

Som forschreffne: Olluff Aaressón gaff til Kong: Maytt:

Landschylden ehr                           3 Ører
Gaff i Landschyld                          ½ Rixdle

Latris Leyquiller                      4
Fisch                                        2 Hundred 40 Fiske
Faar                                         5
Lamb                                      4
Kiór                                         1
Rixdaller                                 2 ½

lénsreikningur 1647–1648
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1 Vindás í Kjós.
2 Stóribotn.
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odstaad
Der udj ehr Kong: Maytts thilfalden for
Dombs Maall                                 4 Hundred Pardt
Landschylden ehr                           4 Ører
Gaff i Landschylde                         4 Slette Mark

lande kodt
Landschylden ehr                         50 Fiske
Gaff i Landschylde                       50 Fiske

Disse effterschreffne: fierre Jorder haffde Issleffuer Eiolffs-
sen i Forleening fraa Bessestaad och haffer dend: nu for-
brudt

saltuig
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 40 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred Friit
Gaff i Landschylde                         1 Koe

moum
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 40 Fiske
Landschylden ehr                           1 Hundred Friidt
Gaff i Landschyld                           1 Koe

varmedall
Leiquiller                                        4
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 40 Fiske
Landschylden ehr                         15 Ører
Gaff i Landschyld                           1 Puls Hest
Jeg gaff paa hende Faar med
Lamb                                          1

riissbró
Leiquiller                                        5
Gaff i Leyer                                    1 Hundred 80 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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Landschylden ehr                           1 Hundred 40 Allen
Gaff i Landschyld                           1 Koe
Faar med Lamb                              2

Latris Leyquiller                    17
Fisch                                        6 Hundred 40 Fiske
Faar                                         2
Lamb                                      2
Kiór                                         3
Heste                                       1
Penge                                       4 Slettee Mark

summa summarum
offuer denne bessestaads jordebogs

indtegt som fólger

Leiguiller                                        3 Hundred 41 ½
Leye Smór                                    65 Wetter 1 Fóyringe
Faar                                              81
Lamb                                            70
Kiór                                              21
Heste                                             1
Fisck                                             21 Tusind 3 ½ Hundred
                                                         9 Fiske
Ehr till Vegdtt                                1 Hundred 60 Schip-
                                                         pund 3 Lispund 10
                                                         Schal pund
Kull                                              20 Tónder
Penge                                              3 Rixdaller 1 Mark
Thrann                                          ½ Tónde

Kong Maytts
och Cronnens Jorder

liggendis for Norden Ósten Sónden och Westen paa Issland,
och kaldis Ombuds Jorder och er bort fest med Liiffs Bref-
fue aff Kong:Maytz Lenssmend for sin Aarlige wisse Aff-
giffter som effter fólger.

lénsreikningur 1647–1648
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Besestads Jordebogs Sum-
marum belób ligesaa forgan-
gen Aar Naar det her huoss
achtis, adt forgaagne Aar
bleff alle Leyer oppebaret
udj Smór, men dette Aar ehr
en stor Deel betaldt udj
Thórfisch, 2 Schalpund Tór-
fisch for huer Mark Smór
som seduaanligt
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kong mayttz: jorder liggendis
for norden paa schagestrannd

Leier och Landschyld aff dennom Aarligen i Enn summa
ehr paa 

Landssviis                                       7 Hundred

Dennom haffde Biórn Hackonsson och gaff aff dennom
effter hans Forlenings Breff widere
Indholde                                         9 Rixdalle
Betalt                                              9 Rixdalle

móderfelds jorder for norden
Leier och Landschylde aff dem Aarligen i en Summa ehr
effter Jordebogenn                          5 ½Hundred 40 Alner

Dennom haffuer Haldor Biórnessón och giffuer der aff
Aarlig                                           12 Rixdalle
Betalt                                            12 Rixdalle

Latris Penge                           26 Rixdalle

konng maytts: jorder liggendis
for norden udi huadssdall1

Leier och Landschylde aff dennom Aarligen i enn Summa
effter Jordebogen                          18 ½ 40 Allen 20 Hund-
                                                         red 40 Alen

Dennom haffuer Thorlacher Pouelssen och giffuer aff dennom
Aarligen Penge eller Han schriffter 43 Rixdalle
Betalt                                            43 Rixdalle

kong maytt:
jorder for paa schagestrannd

Leier och Landschylde aff dennom Aarligen i enn Summa
effter Jordebogenn                        31 Hundred

lénið ísland 1541 –1683
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Disse Jorders Leyer och
Landschyld belób ligesaa
forgangen Aar,

1 Vatnsdalur.
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Dennom haffuer halff Wigfuss Gisslessenn och Eggerdt
Hans senn Och giffuer aff dennom Aarlig
Penge                                            62 ½ Rixdalle
Betalt                                            62 ½ Rixdalle

leier och landschylde aff
dennom aarlig i enn summa

effter jorder
for vesten udi Eiire Sueidt Jorde-
bogen                                             4 ½ Hundred

Dennom haffuer Pouell Gisslesenn och giffuer aff dennom
Aarligenn                                        9 Rixdalle
Betalt                                              9 Rixdalle

Latris Penge                             1 Hundred 14 ½ Rix-
                                                  dalle

jorder for vesten udi
issefiord syssell

Leier och landschylde aff dennom Aarligen i enn Summa
effter Jordebogenn                        16 Hundred
Dennom haffuer Arre Magnussónn och giffues aff Dennom
Aarlig                                           32 Rixdalle
Betalt                                            32 Rixdalle

jorder udi bardestrand syssell
Landschylde aff dennom Aarligenn i enn Summa effter Jorde -
bogenn                                           3 Hundred 30 Allen

Dennom haffuer Arre Magnussonn och giffuer aff dennom
Aarlig                                             6 ½ Rixdalle
Betalt                                              6 ½ Rixdalle

ródestrandss jorder ehr óde
grunder och klent forderffuet

aff Sand och Grund
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jorder for vesten udi altefiord
Leier och Landschylde aff dennom Aarlig i enn Summa
effter Jordebogen                            7 Hundred 10 Allen

dennom haffuer Arre Magnussónn och giffuer aff dennom
Aarlig                                           14 Rixdalle 1 Ort
Betalt                                            14 Rixdalle 1 Ort

Latris Penge                           52 ½ Rixdalle 1 Ort 

jorder for vesten udj adeluig
Leier och Landschyld aff dennom Aarligenn i Enn Summa
effter Jordebogenn                          5 ½ Hundred 20 Allen

dennom haffuer Arre Magnussón och giffuer aff dennom
Aarlig                                           11 ½ Rixdalle
Betalt                                            11 ½ Rixdalle

jorder for norden udi óefiord
Leier och Lanndschyld aff dennom Aarlig i enn Summa
effter Jordebogen                          40 Hundred 10 Alner

Dennom haffuer Thorbiórg Jon Siurssen, Thorberger Rulffs -
sen och hanss Broder Sónn, item sehr Gissle Jonssenn och
Biórn Rulffsónn och giffuer aff dennom
Aarlig                                           84 ½ Rixdalle
Betalt                                            84 ½ Rixdalle

jorder for vesten udi
strande syssell

Leier och Landschylde aff dennom Aarlig i enn Summa
effter Jordebogenn                        27 Hundred 10 Allen

Dennom haffuer Arre Magnussónn och hans Sónne Són Jon
Magnussen och giffuer der aff
Aarlig                                           55 Rixdalle
Betalt                                            55 Rixdalle

Latris Penge                             1 Hundred 51 Rixdalle

lénið ísland 1541 –1683
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jorder for vesten udj
hunewads syssell

Leier och Landschylde aff dennom Aarligen i enn Summa
Effter Jordebogen                         25 ½ Hundred 30 Allen

Dennom haffuer Halgrimmer Haldorssón och giffuer aff
dennnom Aarligen                        58 ½ Rixdalle
Betalt                                            58 ½ Rixdalle

jorder for vesten udj
borgerfiord

Leier och Landschylde aff dennom Aarligen i enn Summa
effter Jordebogenn                        15 ½ Hundred 20 Allen

dennom haffuer Thorffue Erlandssen och giffuer aff den-
nom Aarlig                                   31 ½ Rixdalle
Betalt                                            31 ½ Rixdalle

jorder for ósten som kaldis
schager och morker egenn

Landschylde aff dennom Aarlig i enn Summa effter Jorder-
bogenn                                         16 Hundred 40 Allen

dennom haffuer Admunder Thormundsson och giffuer aff
dennom Aarlig                              33 Rixdalle
Betalt                                            33 Rixdalle

Latris Penge                             1 Hundred 23 Rixdalle

rangeruelle syssels jordeparter
Landschylden aff dennom Aarligenn i enn Summa effter
Jordebogenn                                   2 Hundred

dennom haffuer Claus Eiolffssónn och giffuer aff dennom
Aarligen                                          2 Hundred Fiske
Betalt                                              2 Hundred Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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jorder for ósten udi arnes och
kiosse sysseler

Closter Holle                      Huamme
Indreualaæ                      Yttreualaæ

Leier och Landschylde aff dennom Aarligen i en Summa
effter Jordebogen                            7 Hundred 40 Allen

dennom haffuer Gudmonder Jockenssen och giffuer aff den-
nom Aarligen                                15 Rixdalle
Betalt                                            15 Rixdalle

wadnes mydning halss1

Leier och Landschyld aff dennom Aarligen i enn Summa
effter Jordebogen                            6 ½ Hundred -Allen

dennom haffuer haff Haldor Jonssen och gaff der aff
Aarlig                                           13 Rixdalle
Betalt                                            13 Rixdalle

halfft irefeld waldestaad
morestad

Effterschreffne aff Bessestads Jorder

koldefiord gróffum wollum
Leier och Landschylde aff dennem Aarligen i en Summa
effter Jordebogen                            9 Hundred 30 Allen

dennom haffuer Hógner Siurssen och giffuer der aff
Aarlig                                           18 Rixdalle 1 Ort
Betalt                                            18 Rixdalle 1 Ort

Latris Penge                          46 Rixdalle 1 Ordt
Fisch                                        2 Hundred

lénið ísland 1541 –1683
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1 Þetta voru Grímsnesjarðir. Mydning=Miðengi.
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flatóe for norden
Landschylden aff denn Aarligen i en Summa effter
Jordebogenn                                   2 Hundrud

den haffuer Thorvalder Olluffssen och giffuer
der aff Aarligenn                            8 Rixdalle
Betalt                                              8 Rixdalle

effterschreffne 3 jorder fraa
kirckebay kloster

huadsdall. girland. horstland
Leier och Landschylde aff dennom Aarligen i en Summa
Effter Jordebogenn                       10 ½ Hundred 10 Allen

dennom haffduer Helle Grimsdatter och giffuer der aff
Aarlig                                           21 Rixdalle
betalt                                            21 Rixdalle

upsallum, hestgierde
Disse tho Jorder ehr fest fra Kirchebay Closter

bremnes, kros
Disse tho Jorder er bordtfest fra Schróde Closter Leier och
Lanndschyld aff dennom Aarligen i enn Summa Effter Jorde -
bogen                                             6 ½ Hundred

Dennom haffuer Biórn Odssenn och giffuer der aff
Aarlig                                           12 ½ Rixdalle
betalt                                            12 ½ Rixdalle

Latris Pennge                         41 ½ Rixdalle
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thre smaa jorder liggendis
udi østfiord

haffnestad1, schaffuell,
worssdall2

papóe
Leier och Landschyld aff dennom Aarlig i en Summa effter
Jordebogen                                     3 Hundred

dennom haffuer Biórn Odssen och giffuer der aff
Aarlig                                             8 Rixdalle
Betalt                                              8 Rixdalle

schafftefeld, smirlaborg,
gudmondersnes3

Disse Jordfer er bort fest fraa Kirchebay Closter Borger
Horn4 er och fest fra Schróde Closter

Leier och Landschylded aff dennom Aarligen i enn Summa
effter Jordebogenn                          8 Hundred 50 Allen

Dennom haffuer Sehr Gudmonder Lauritzen och Giffuer aff
dennom Aarligen                          21 ½ Rixdalle
Betalt                                            21 ½ Rixdalle

krossanes, kaldskaller,5
kullemulle6

Disse thre Jorder er bort fest fraa Schróde Closter

Leier och Landschyld aff dennom Aarlig i enn Summa effter
Jordebogen                                     4 Hundred 40 Allen
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1 Hánefsstaðir í Seyðisfirði.
2 Vestdalur í Seyðisfirði.
3 Í Fáskrúðsfjarðarhreppi.
4 Borgarhöfn.
5 Karlsskáli Í Reyðarfjarðarhreppi.
6 Kotmúli í Fáskrúðsfjarðarhreppi.
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Dennom haffuer Nicolaus Einerssenn och giffuer der aff
Aarligen                                          8 ½ Rixdalle
Betalt                                              8 ½ Rixdalle

Latris Penge                           38 Rixdalle

Disse effterschreffne: Jorder ligger under Thykuebay Clo-
ster och bleff forderffuet den gang Jóchellen brende. Eher
otte

flagu, hamre, lied, gróeff,47
borgerfól,48 snekiellelid,49

huammur, suinedall
Leier och Landschylde schulle verre aff dennom effter Jor-
debogenn                                      17 ½ Hundred 50 Allen

Dennom holder Erich Siguoldssen
och gaff der aff                             39 ½ Rixdalle

kidóe50

Haffuer Eggerdt Biórnssen och giffuer der aff

Aarlig                                             1 Rixdalle
Betalt                                              1 Rixdalle

lundóe
Haffuer Hógner Siuresen och giffuer der aff 
Aarligt                                            2 Rixdalle
Betalt                                              2 Rixdalle

Thorberger Rulffssen haffuer den 2 Hundred Pardt Ko M:
thilkommer i Brecke och giffuer der
af Wadmal                                      8 Allen

lénsreikningur 1647–1648
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1 Flögujarðir.
2 Borgarfell.
3 Snæbýli.
4 Í Dalasýslu.

7_7_B_Reikningur 1648 og Skammstafanir_385-518.qxp_Layout 1  1.11.2020  11:07  Page 425



anderbeyle1

                                                      5 Hundred Pardt

Denne Pardt giffuer Sehr Jon Dadessen

Aarlig aff                                        1 Rixdalle
Latris Pennge                        43 ½ Rixdalle
Vadmell                                   8 Allen

summa summarum
offuer forschreffne: bort feste jorders visse

affgiffters Indtegt effter deris Forleenings Breffues eller For-
pachtnings 
Indhold                                           6 Hundred 36 Rixdalle
                                                         2 Ordt
Fisch                                               2 Hundred Fiske
Er till Wegdt                                   1 ½ Schippund
Vadmell                                          8 Allen

Closternis visse Affgiffter
effter Closterholdernis Feste-

breffues Indhold

thing øre closter
Leier och Landschylde effter dess Jorder i enn Summa effter Jor-
debogen beregnedt                     116 Hundred 37 ½ Allen

Dette Closter haffuer Gudmonder Hackonsson och giffuer der
aff Aarligen                                    2 Hundred 35 ½ Rix-
                                                         dalle 1 Ort
Betalt                                              2 Hundred 35 ½ Rix-
                                                         dalle 1 Ort

lénið ísland 1541 –1683
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Denne Sum schal lige saa
Aarligen fóris til Indtegt
med mindre K:M: giór
nogen forandring udj deris
Forpachtninger Och vaar
lige saa forgangen Aar

Huossbemelte och effters-
cheffne Closternis Affgiffter
vaar lige saa for gangen Aar
och kand her aff sees adt
K:M: bekommer ichon halff
aff Leyer och Landschyld

1 Arnarbæli í Ölfusi.
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reinnestaad closter
Leier och Lanndschyld effter dess Jorder i en Summa effter
Jordebogen beregnet                     69 Hundred 20 Allen

Dette Closter haffuer Arne Odssen Lougmand och giffuer
der aff Aarligenn                            1 Hundred 28 Rixdalle
Betalt                                              1 Hundred 26 Rixdalle

muncke tueraæ closter
Leier och Landschyld effter dess Jorder i enn Summa effter
Jordebogen beregnet                   110 ½ Hundred 10 Allen

Dette Closter haffuer Magnus Biórnssenn Laugmand och
giffuer der aff
Aarligen                                         2 Hundred 5 Rixdalle
Betalt                                              2 Hundred 5 Rixdalle

móderuelle closter med sin jorder
Leier och Landschylde effter des Jorder i en Summa effter
Jordebogen beregnet                     80 ½ Hundred 30 Allen

Dette Closter haffuer Bendix Pouelssen och giffuer der aff
Aarlig                                             1 Hundred 61 ½ Rix-
                                                         dalle

Latris Penge                             7 Hundred 30 Rixdalle
                                                         1 Ordt

tyckuebay closter med sine gaarder
otte jorder fraatagen

som findis ved Naffn iblsndt Ombuds Jorderne, item Dyre-
holle som ehr bortschifft fraa Konng: Maytz

Leier och Landschylde aff di óffrige Jorder som ligger til
forschreffne Closter belóber sig effter Jordebogen i en
Summa                                         93 ½ Hundred 10 Allen

Dette Closter haffuer Hackon Thorstenssen och Magnuus
Thorstensen och giffuer der aff       1 Hundred 86 Rixdalle
Betalt                                              1 Hundred 86 Rixdalle
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kirchebay closter
med sin gaarder otte jorder

fraa thagen som findiss ved Naffn iblandt Ombuds Jorderne
Leier och Landschylde aff de óffrige Jorder som ligger
til forschreffne Closter belóber sig effter Jordebogen i en
Summa                                         66 ½ Hundred 30 Alner

Dette Closter haffuer Nicolaus Thormoudssen och giffuer
der aff Aarlig                                  1 Hundred 36 Rixdaller
Betalt                                              1 Hundred 36 Rixdalle

schróde closter med sin gaarder
sex Jorder fraa thagen som findess ved Naffn iblandt Om-
budss Jorderne Leier och Landschyld aff di óffrige Jorder
som ligger til forschreffne Closter belóber sig effter Jorde-
bogen i en Summa                        40 ½ Hundred 30 Allen

Dette Closter haffuer Jon Biórnssen och giffuer
der aff Arlig                                  76 Rixdalle
Betalt                                            76 Rixdalle

Latris Penge                             3 Hundred 98 Rixdalle

summarum
offuer closternis aarlige

Affgiffter belóber                     1128 ¼ Rixdalle

Foris thill Indtegt aff
Arnestappens Ombud och

Sneefielnes Syssel 
Fra St: Hans dag Midsommer 1647 och thill Aarssdagen
1648

Fisch                                               1 Hundred 49 Schip-
punde
Oxe Kióde                                      6 Tónder
Faar Kióde                                      4 ½ Tónder

lénið ísland 1541 –1683
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Ligesaa forgangen Aar,

I forgangen Aar vaar her aff
til Indtegt 1590 Rixdalle,
veed dette belöber der imod
1106 Rd 1541 Rixdalle,
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Kom Nóed och Faar till Slachterj till forschreffne: 

Kióed, att regne paa Landssuiis    16 ½ Hundred 20 Allen

Forschreffne: Fisch kand anslages for i Kióbenhaffn Fischen
huer Schippunde                           10 Rixdalle

huer Hundridt fryt paa
Iisslandsuiies                                   4 Rixdalle

Ombudet forderffius Aar effter Aar huilchet Lenns Manden
schall iche andet sige som det schall annamme thil kom-
mende Aar, och ehr nu enn heel hob Queg bordt dód aff
Indstederne forleden Vindter, saa vel der, som paa andre
Steder i Landet diss verre huilche bordt dóede Indsteder
schal findis til Udgifft i Udgifften, och effter som jeg samme
forschreffne: Ombud haffuer udboedet paa Landtz Thing
thill forpachtning vil der ingen giffue der aff 4 Hundred
Rixdalle Aarlig ehr derfor forschreffne: Fisch och vahre
bedre til gaffn for Ko: Maytz och Cronen effter Kong:
Maytz Naadigste Breffis Indholde

Latris Fisch                              1 Hundred 49 Schip-
pund
Oxe Kióde                               6 Tónder
Faare Kiód                              4 ½ Tónder
Ehr udi Friiede                      16 ½ Hundred 20 Alner

Sysslernis visse Indkombst
effter Sysselmendens deris Forleenings Breffues videre Ind-
hold som effter fólger

norder syssell
Haffuer Thorberger Rulffsón och Rulffuer Siurssen och gif-
fuer der aff aarlig Vadmel               7 Voder
Heste                                              1
Ittem stander dj Regenschab aff fast och lóest Goedtz i for-
schreffne: Syssel det feste 
Goedtz ehr                                31 Hundred Hundred

lénsreikningur 1647–1648
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Ligesaa til Indtegt nestfor-
gangne Aar
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Ehr udj Vadmel eller Hoesser       23 Voder och 5 Allen
Dette lósse Goeds er dette Aar        6 Hundred Hundred
Ehr udj Vadmel eller Hoesser       40 Voeder
Betalt aff Sysselledt Vadmell         12 Voder
Betalt aff for een Hest                     4 Rixdalle
Betalt aff det faste Goedtz
Duger Hoesser                            4 Hundred 65 Pahr

Betalt aff dett lóesse Goedtz
Duger Hoesser                          90 Pahr

óstfiord syssell
Haffuer Biórn Odssenn och giffuer der aff 
Aarlig                                           69 Rixdalle
Betalt                                            69 Rixdalle

Latris Penge                           73 Rixdalle
Vadmell                                 12 Voder
Hoesser                                   5 Hundred 55 Pahr

hunevads syssell
Haffuer Gudmonder Hackonssen och giffuer der aff aarlig
effter hans Forpachtnings Breffs Indholde Vadmell och
Duger Hoesser                              28 Voder
Pennge                                          62 Rixdalle

For een frj Mand som schulle roed paa
Kongens Schib                                6 Rixdalle
Betald Vadmell                             22 Voeder
Dugger Hoesser                              1 Hundred 20 Pahr for
                                                         6 Voder
Betalt Penge                                  62 Rixdalle
Betalt for een frij Mand                  6 Rixdalle

dalle syssel
Haffuer Biórn Peterssen och giffuer der af Aarlig Vadmell
och Duger Hosser                          41 Voder
Betalt Vadmell                              34 Voder
Duger Hoesser                                1 Hundred 40 Pahr
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bardestrand syssell
Haffuer Magnus Jonsen och Egerdt Biórnsen och giffuer der
aff aarlig Pennge                           60 Rixdalle
Betalt                                            60 Rixdalle

óefiord syssell
Haffuer Biórn Poulssen och giffuer der aff aarlig
Penninge                                       50 Rixdalle
Smór                                               3 Vetter
Klippings Schind                           14
Betalt Penge                                  50 Rixdalle
Betalt Smór                                     3 Vetter
Betalt Klippinge Schind                14

Latris Penge                             1 Hundred 78 Rixdalle
Vadmell                                 56 Voder
Hoesser                                   2 Hundred 60 Pahr
Smór                                       3 Vetter
Klippinge Schind                   14

issefiord sysssell
Haffuer Arne Magnussenn och giffuer er aff
Penge                                            50 Rixdalle
Betalt                                            50 Rixdalle

strande Sysssell
Haffuer forschreffne Arne Magnussenn och hans Sónner
Són och giffuer der aff
Aarlig Vadmell                             10 Voder
Betalt Vadmell                              10 Voder

siide sysssell
Haffuer Thorleffuer och Thorsten Magnus Sónner och gif-
fuer der aff
aarlig Vadmel och Hoesser            19 Voder
Friimand som schal roe paa Ko. 
M: Schib til Sóes                         2

lénsreikningur 1647–1648
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Heste                                             1
Betalt Vadmell                              19 Voder
Betalt Pulsheste                               1
Friimend roede paa Kong:
Maytz Schib til Sóes                    2

Deris Lótter findis i Fische Indtegtenn

borgerfiord sysssell
synden huidt aa

Haffuer Thorder Hendrechssenn och giffuer der aff Aarlig
Vadmal                                         24 Voder
Penge                                            26 Rixdalle
Friimend som schal roe paa
Ko.M: Schib til Sóes                    1

Betalt Vadmel                               24 Voder
Penge                                            26 Rixdalle
Friimend roede til Sóes paa Ko.
Ma: Schib                                   1

Lóeten findis i Fiske Indtegten
Latris Penge                           76 Rixdalle
Vadmell                                 53 Voder
Friimend                                  3
Pulsheste                                 1

borgerfiord sysssel
vesten huidt aa

Med sine Jorde Pardter
Haffuer Jonn Siurssen och giffuer der aff 
Aarlig Penge                                 28 Rixdalle
Vadmell                                        24 Voder
Betalt Penge                                  28 Rixdalle
Betalt Vadmell                              24 Voder

arne sysssel
Haffuer Thorffue Erlandssen och Jachob Knudson Bangh
och giffuer der aff aarlig Penge     55 Rixdalle
Betalt Penge                                  55 Rixdalle

lénið ísland 1541 –1683

432

7_7_B_Reikningur 1648 og Skammstafanir_385-518.qxp_Layout 1  1.11.2020  11:07  Page 432



Och hold Friimend som roede paa Kong: Mayts: Schib til
Sóes                                               1

schagefiord sysssell
Haffuer Bendix Haldorssen och giffuer der aff aarlig Vad-
mell och Hoesser                          20 Voder
Friimend som schal roe paa Ko:
Ma: Schib                                   1

Betald Vadmell                             13 Voder 5 Allen
Betald Hoesser                                1 Hundred 35 Pahr
Friimend roede til Sóes paa K:
Ma: Schib                                   1

Lóeten findis i Fische Indtegten

kiosse sysssell
Haffuer Ormer Vigfussen och
giffuer der aff                            30 Rixdalle

Hoesser                                        40 Pahr
Betalt Penge                                  30 Rixdalle
Betalt Hoesser                              40 Pahr

Latris Penge                             1 Hundred 13 Rixdalle
Vadmell                                 37 Voder 5 Allen
Hoesser                                   1 Hundred 75 Pahr
Friimend                                  2

rangeruelle sysssell
Haffuer Hocken Gisslesónn och giffuer der af 
Penge                                            40 Rixdalle
Pulsheste                                         1
Friimend schal roe til Sóes paa
Ko: Ma: Schib                             2

Betalt Pennge                                40 Rixdalle
Betalt Pulsheste                               1
Friimend roede paa Kong:
Maytz Schib til Sóes                    2

Lóeten findis i Fische Indtegten
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Ingen frj Mend forgangen
Aar
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de tre thingsteder for vesten
Haffuer Runche Siurssen och giffuer der aff
Aarlig                                           24 Rixdalle
Betalt                                            24 Rixdalle

Latris Penge                           64
Pulsheste                                 1
Friimend                                  2

summa summarum
offuer forschreffne:

sysslers affgiffters indteger

Penge                                              5 Hundred 4 Rixdalle

Forschreffne: Vadmell ehr med Iisslandsche Maall som der
er annammed med                          3 Tusind 1 Hundred 65
                                                         Allen
Hosser                                            1 Hundred 90 Pahr
                                                         klein
Smór                                               3 Vetter
Friimend                                         7
Klippinger                                    14
Heste                                              2

Nu effter fólger Haffnerne som
aarlig bór ad besseigles

paa Issland aff det Isslandshe Compagnie och giffuer i
Haffnetold aff huer Haffn Aarlig sexten Rixdaller och er
Haffnerne med Naffn som effter fólger

Ude Guldbringe Sysssel              udi Hunewadss Syssell
ehr                     4 Haffne          ehr                  1 Haffn
Grindauig eller Bodssand           Spaakonfeldsshóffde
Kiblauig
Haffnefiord                                udi Óstfiord Sysssell
Holmen                                     ehr                  1 Haffn
                                                 Ackeró

lénið ísland 1541 –1683
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Denne Summa vaar lige saa
til Indtegt nestforgangen
Aar, undertagen daa vaar
mehre Vadmal och mindre
Hosseer huilchet dog intetn
differerer paa Cronens Ind-
komst effter Landsviiss och
findis disse 7 Frimends Lót-
ter herforuden til Indtegt adt
haffue veret 18 ½ Hundred
104 Fisch, som haffer veiged
ungefeher 11 Schippund:
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Udi Issefiord Syssle                    Udi Norder Sysssell
ehr                     2 Haffner        ehr                 1 Haffn
Issefior                                       Hussauig
Dyrefior

Udi Bardestrand Sysssel             Udi Óstfiordinge Sysssel
ehr                     2 Haffner        erh                   3 Haffnuer
Patrisfior                                    Wopnefior
Blidals Øre                                 Bergefiord
                                                 Rederfiord

Udi Arnes Syssell                       Udi Sneefielnes Sysssell
erh                     1 Haffn           ehr                   6 Haffne
Órebache                                   Arnestappen
                                                 Boedensteed
                                                 Stichelsholm
                                                 Reffuedt
                                                 Kombreuog
                                                 Grónderfiord
Udi Schagefiors Syssell
ehr                     1 Haffn
Hops Aas
Latris Penge                               Latris Penge

summarum
offuer dissse forschreffne:

Haffnuetold                               30 ½ Hundred 2 Rixdalle 

Sagefalds Regnschab
kiosse sysssell

Stoed Ormer Vigfussen Regnschab aff och fórde Konng:
Maytz til Regneschab                   10 Rixdalle 4 Slette Mark

rangeruelle sysssel
Stoed Jocken Gisslesón Regnschab aff och fórde Konng:
Maytz thil Regnschab                   26 Rixdalle 2 Mark 10
                                                         Skillinge 2 Alb:
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Aff 22 Hauffner vaar ligesaa
forgangen Aar til Indtegt
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Noch aff Border Gisslesónn            4 Rixdalle 4 Mark
                                                         Dansch

borgerfiuord sysssell
vesten huidtaar

Stod Thorleffuer Joenssen Regenschab aff och fórde Kong:
May: thil Regenschab                     4 Rixdalle

hunevads sysssell
Stode Thorleffuer Cordtssen Regenschab aff och fórde Kong:
Maytts: thil Regenschab               32 Rixdalle

øefiuord sysssell
Stoed Griimer Sugerssen Regenschab aff och fórde Kong:
Maytz: til Regenschab                  20 Rixdalle

bardestrand sysssel
Stod Hocken Gisslesón Regenschab aff Eggert Biórnsens
vegna, och fórde K:M: til
Regenschab                                  37 Rixdalle 3 Mark

norder sysssell
Stoed Thorberger Rolffssen och Rolffuer Sugerssen Regens-
chab aff, och fórde Ko: Maytt: til
Regenschab                                  24 Rixdalle 4 Mark
                                                         dansch

Latris Penge                             1 Hundred 59 Rixdalle
                                                         5 Mark 10 Skil-
                                                         linge 2 Alb:

schagefiuord sysssell
Stoed Olluff Regenschab aff och fórde Kong: Maytz til
Regenschab                                    8 Rixdalle

lénið ísland 1541 –1683
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Kommer offuer eens med
Sysselmendenis under-
scheffne Regenschaber Li-
tera. A.
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dalle sysssell
Stoed Jon Joenssen Regenschab aff och fórde Kong: Maytz
til Regenschab                                4 Rixdalle

issefiuord sysssell
Stoed Bryniolff Steingrimssen Regenschab aff och fórde
Kong: Mayttz: til Regenschab         7 Rixdalle

strande sysssell
Stoed Bryniolff Steingrimsen Regenschab aff i Arne Mag-
nusssón och Jon Magnusssóns sted och fórde Ko: M: til
Regenschab                                    5 Rixdalle

borgerfuiord sysssell
synden huidt aa

Stoed Thorder Hendrichssónn Regenschab aff och fórde
Kong: Maytz til Regenschab         20 Rixdalle 4 Mark
                                                         dansch

siide sysssell
Stoed Einer Thorstenssen Regenschab aff och fórde Konng:
Maytts: til Regenschab                   6 Rixdalle 4 Mark 22
                                                         Skillinge

Latris Penge                           51 Rixdaller 2 Mark 22
                                                         Skillinge

Ittem her for uden ehr fórdtt Konng: Maytts: thill Regens-
chab aff forschreffne: Siide Sysssell aff dette Guodz fast och
lóst som Konng: Maytts: oc Cronen tilkommer effter Auss-
grimmer Sugerssónn som ombragdte och hengdte sig selff
dett faste Guodtz ehr som effterfólgeroch bór at indfóris i
Konng: Maytts Jordebog, fórst i Hoffue 3 ½ Hundred lig-
gendis i forschreffne: Hoff Kircke, Sogning giffuer Aarlig i
Landschylld 10 Ører

Ittem I Flatóe i Hornnefiourd 4 Hundred liggendis i Ein-
holdz Kirckesoegn giffuer aarlig i Landschylde 40 Allen
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I Bróedet Marck1 enn óde Gronndtt 3 Hundred liggendis i
Hoff Kircke Sognn, giffuer i Landschylde naar dett kande
byggiss                                          20 Alner

Dette lósse Guodtz, som nu dette Aar ehr fórdtt till Regens-
chab af Pennge derfor                   46 Rixdalle

Huis viider lóst Guodtz der aff viider kand bekommis schall
komme Kong: Maytts och Cronen thill all guod rigtig Re-
genschab, Ittem ehr her hans fórste Aar fórdt thill Regens-
chab Lanndschylden aff forschreffne: faste Guodtz Pennige
2 Rixdalle som ehr for itt Aars Affgifft.

Summa fast Guodtz               10 ½ Hundred
Pennge                                  48 Rixdalle

arne sysssell
Stoed Thoffue Erlandssenn och Jachob
Knudtz Regenschab aff och fórde Kong: Maytts till Regens-
chab                                             25 Rixdalle 4 Mark 10
                                                         Skillinge 2 Alb:

guldbringe sysssell
Stoed Mathiss Sóffrenssen Regenschab aff och fórde Kong:
Maytz til Regenschab                     5 Rixdalle 4 Mark
                                                         dansch

sneefielnes sysssell
Stoed Gregers Knudssen Bang Regenschab aff och fórde
Kong: Maytts: till Regenschab      10 Rixdalle 4 Mark
                                                         dansch

Latris Pennge                        42 Rixdalle 10 Skillinge
                                                         2 Alb:

summa summarum
offuer dette Sagefalds

Regenschab                                    3 Hundred 1 Rixdalle
                                                         3 Mark 11 Skil-
                                                         linge 1 Alb:

lénið ísland 1541 –1683
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Hermed bliffe Cronens Jord-
bog forbedredt och der aff
Aarlig til Indtegt 2 Rixdalle
som kommer iche under
Lihensmandens Affgifft

Item Rester endoch saa
videre Regenskab:
for Lósóre

Belób forgangen Aar 300
Rixdalle 2 Mark 3 Skillinge
2 Alb:

Och er dette Aar giort Regn-
skab: aff alle Sysselerne un-
dertagen aff Østfiordt
Syssell, huor intett Sagefald
dette Aar ehr falden, effter
Fogdens Erklering. 1 Breiðamörk.
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Disse effterscheffne Jorde Parter
med Naffn som effterfólger ligger udi Óstfiords Sysssell och
Syssselmanden der sammestedz opbær deris Landschyld
Aarlig och er beregnet i sin Sysssels Affgiffter.

gunolls vig1

Landschylden                                 6 Ører

breche
Ehr enn óde Grunnd

halffbredeuad2

Landschylden                                 6 Ører

neess paarter
Landschylden                               10 Ører

stulle paardt3

Landschylden                                 3 Ører

hellesfiord
Landschylden                                 3 Ører

sanduig
Landschyldenn                               4 Ører

helgestaad4

Landschylden                                 3 Ører

aunastaad5

Landschyldenn                               6 Ører

lénsreikningur 1647–1648
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For disse och effter fólgende
Jorde Parter, fóris huerchen
til Indtegt eller Udgifft, ef-
ferdj der schal vere forundt
sysselmendene under deris
Afgiffter som de giffuer aff
syssellerne

1 Gunnólfsvík.
2 Hálft Breiðavað.
3 Stuðlar í Reyðarfirði.
4 Helgustaðir í Reyðarfirði.
5 Ánastaðir í Breiðdal.
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udi bardestrand sysssell ligger

stermenes1

Lanschylden                                 80 Allen

fiels daller2

Landschylden                                 1 ½ Hundred

halffbacke3

Landschylden                               15 Ører

Disse forschreffne: thre Jorder opber Sysselmanden deris
Indkombst och ehr beregnedt i Sysselernis Affgifft lige som
dj forrigge

udi borgerfiord syssell
synden huidt aa ligger

halff solle staad4

Landschylden                               10 Allen

kongs ode5

Landschylden                               10 Alner

lille dragórre kolbiórns hus
och ødegaarde6

Landschylden                               20 Alner

grodt øre7

Landschylden                               20 Alner

Dissse forschreffne: Jordepardter opbær Syssel Manden syn-

lénið ísland 1541 –1683
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1 Steinanes.
2 Feigsdalur.
3 Hálfur Bakki.
4 Hálfir Bolastaðir.
5 Kóngsoddi.
6 Oddagarðar.
7 Grjóteyri.
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den Huidtóæ deris Aarlige Indtegten och er beregnet i Sys-
selernis Affgifft.

i forschreffne:
sysssell vesten huidtaa 

ligger

hunde stappe
Landschylden                      20 Allen

hossmakodt1

Landschyldenn                    20 Allen

lille kalffue lock2

Landschylden                      40 Allen

ottende part i gusseholle
Landschylden                       10 Ører

thredie paart i aunbierg leck
Landschylden                      40 Alner

Disse forschreffne: femb Jordepardter opbær Syssselmanden
deris Indtegter Aarlig och er beregnedt i Sysslernis Aff-
giffter-

udi øefiuord sysssel
ligger

raffnegield
Landschylden                      10 Ører

thuer aæ
Landschylden    1 Hundred 40 Alner
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1 Hólmakot.
2 Litli Kálfalækur.
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lonne1

Landschylden              1 ½ Hundred

halff riisse
Landschylden                  1 Hundred

Disse forschreffne: Jorder opbær Syssselmanden deris Ind-
teger aarlig och er beregnet i Sysslernis Affgifft.

nuppe field
med sin Leyer och Landschylde haffuer Konng: Maytts:
Naadigst beiulget Bogtrycker frij aarlig.

Regenschab aff
Guldbringe sysssell

hussetofft
Biórne Thorkelssenn thindet         16 Hundred
Gaff i Thiende                              10 Fiske
I Schatt                                         40 Fiske
I Giafftoll                                     10 Fiske

Mandsslaan roede paa Kong: Maytts Schib der samme-
stedtz

jerngierde staad
Helge Jonnssenn thiendet5 Hundred

Gaff i Thiende                                3 Fiske
Hussmands Thold                        45 Fiske

hoppe2

Jonn Gisslesón thienndet                5 Hundred
Gaff i Thiennde                              3 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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Saadan forclaring paa Sysse-
lernis Indkomst burde huer
Sysselmand adt leffuere, til
Rente Cammeret, om K:M:
Nadigste Resolution hoss
forrige Aars Regenskab:
Indlagt schulle effterkom-
mis, dog er saadan Ind-
komst iche altid eenns, men

1 Skipalón.
2 Hóp í Grindavík.
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I Giefftold                                     10 Fiske
I Hussmands Thold                      20 Fiske

thorckelstaad1

Jacob thienndet                            12 Hundrud
Gaff i Thiende                                6 ½ Fiske
I Schatt                                         40 Fiske
I Giefftoll                                      10 Fiske
Hussmands Tholl                         20 Fiske

renne2

Thorbiórnn gaff i Giefftoll            10 Fiske
Hussmands Tholld                       15 Fiske

Latris Thiennder                    38 Hundred
Fisck                                        2 Hundred 2 ½ Fiske

isseschall3

Haldor thienndet                            5 Hundred
Gaff i Thiennde                              3 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Husmands Thold                          10 Fiske

kryssuigh
Somerleed Ormssen thienndet        5 Hundred
Gaff i Thiennde                              3 Fiske
Giefftill                                         10 Fiske
Hussmands Tholde                       10 Fiske

staad
Harr Presten Sehr Gissle Biórnessen 

Hussmands Thold                        30 Fiske

liiden hóffn
Gissle thienndet                              5 Hundred
Gaff i Thiennde                              3 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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kand deferere noget lidet
paa Husmend Thiennde och
Lósemandstold

1 Þorkötlustaðir.
2 Hraun í Grindavík.
3 Ísólfsskáli.
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Giefftoll                                        10 Fiske
Hussmands Thold                        25 Fiske
Tilkommende Mend                       6 Fiske
Denne Jord ehr forderffuedt udaff Sand kand ingen Mands-
slaan giffuer.

galmetiórn1

Jon Einerssenn thiendett               10 Hundred
Gaff i Thiende                                5 ½ Fiske
Giefftoll                                        10 
Schatt                                           40 Fiske
Hussmands Tholld                       35 Fiske
Jorden ehr Bunde Egen                 20 Hundred
Gaff i Jorde Thiende                     12 Fiske

Latris Thiennder                   45 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 102 ½ Fiske

kirche hóffnn
Snorre gaff i Giefftolld                  10 Fiske
Thilkommende Mend                     6 Fiske
Jorden ehr Bunde Egen                 20 Hundred
Gaff i Jord Thiennde                    12 Fiske

kirche vogh
Jonn Einerssen thiendet                16 Hundred
Gaff i Thiennde                              9 Fiske
I Schatt                                         40 Fiske
Haldor gaff i Giefftoll                   10 Fiske
Hussmands Thold                        55 Fiske
Thilkommende Mend                   12 Fiske
Jorden ehr Bunde Egen                 72 Hundred
Gaff i Jorderthiende                      48 Fiske

mórche ness2

Nicolaus gaff i Giefftoll                10 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Kalmanstjörn.
2 Merkines.
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bustaad
Einer Jonssen ehr Laugrettes Mand ehr frj for Schatt och
Giefftoll 

Jon gaff i Giefftolld                      10 Fiske

Mands Laan roede hoes Kong: Maytts: Formand Stulle
Thorckildssenn paa Starnes

huambs kodt
Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske

Mandslaan roede hoes forschreffne: Skulle Thorckildssen

digrenes
Thorckel gaff i Giefftoll                10 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffne: Ko: Ma: Formand
Skulle Thorckildssen paa Starnes.

Latris Thiender                    108 Hundred
Fisch                                        2 Hundred 1 ½ Fiske

holme
Adne gaff i Giefftold                     10 Fiske

Jorden kand indted byggis med Mandslaan

wadtne
Loffter gaff i Giefftoll                   10 Fiske

Jorden kand indted bygges med Mandslaan

wadssende
Haldor gaff i Giefftoll                   10 Fiske

Jorden ehr lige som disse thueende forschreffne:

kleppe
Olluff gaff i Giefftoll                    10 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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Jorden ehr forderffuedt aff Sóen byggis indted med Mands-
laan

róder aæ
Adnor gaff i Giefftoll                    10 Fiske

Mandsslaan roede hos Skulle Thorckildssen Kong: Maytz
Formand paa Starnes

luger nees1

Magnus Olluffssen gaff i Giefftoll10 Fiske
Hussmands Tholde                       15 Fiske
Jorden ehr Bunde Eegen               20 Hundred
Gaff i Jord Thiende                      12 Fiske

engóe
Ellender thiendet                          15 Hundred
Gaff i Thiende                                8 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Hussmands Thold                        10 Fiske
Tilkommende Mende                     3 Fiske
Jorden ehr Bunde Egen                 30 Hundred
Gaff i Jorde Thiende                     18 Fiske

Latris Thiennder                    65 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 56 Fiske

lider hus2

Biórn Thommessen ehr Lougrette Mand Ehr frj for Schatt
och Giefftoll
Jorden ehr Bunde Egen                 10 Hundred
Gaff i Jorde Thiende                       5 ½ Fiske

anderholle3

Loffter gaff i Giefftoll                   10 Fiske
Hussmands Thold                        15 Fiske
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1 Laugarnes
2 Hlíðarhús
3 Arnarhóll
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Mandsslaan ehr frj for hand flytter dj fattiges Prouiant of-
fuer til Vid Øe

effer sóe
Gunder gaff i Giefftoll                  10 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffne: Skulle Thorckildssen
K:M: Formand paa Starrnes

Thilkommende Mend                   18 Fiske

recheuig
Oluff thiendett                              10 Hundred
Gaff i Thiende                                5 ½ Fiske
Hussmands Tholld                       60 Fiske

Mandslaan roede hos forschreffne: Skulle Thorckildssen

eiide
Biórn gaff i Giefftoll                     10 Fiske

Mandslaan roede hos forschreffne: Skulle Thorckilssen

myre huss
Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske

Mandsslaan roede hos Kong: Maytts: Formand Raffn Erichs -
sen paa Sandhus

Latris Thiender                      20 Hundred
Fisk                                         1 Hundred 24 Fiske

neess
Boer Presten Sehr Steffen

Husmandss Thold                        55 Fiske

Mandslaan roede hos Kong:Mayttz: Formand Skulle Thor -
ckilssen paa Starnes

bygaard
Thorder gaff i Giefftoll                 10 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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backe
Atle gaff i Giefftolld                     10 Fiske

kolsholle1

Boer en Encke gaff i Giefftoll        10 Fiske

lambestad
Reinholdt ehr nu bleffuen megid fattig och gammell, thien-
der indtet, til schiffte Thiend 

Gaff i Giefftoll                              10 Fiske
Hussmands Thold                        15 Fiske

Mandslaan roede hos Raffn Erichssen Kong: Maytz: For-
mand paa Sandhus

schildinge nees
Biórn Alffssen thiendet                   7 Hundred
Gaff i Thiende                                8 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Hand haffuer Wmage
Hussmands Thold                        10 Fiske

Jorden er frj for Mandsslaan for hand flotter dj fattiges Pro-
uiant imellem Altenes och Saltnes

koppeuog
Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske
Hussmands Tholl                           5 Fiske

Latris Thiennder                      7 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 29 Fiske

ander nees2

Gunder gaff i Giefftoll                  10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Hrólfsskáli.
2 Arnarnes.
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Mandss Laan roede hos Kong: Maytts: Formand Odder
Therckildssenn pa Starnes

hopstaad1

Gunder gaff i Giefftoll                  10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Dett ehr it lidet Kodt kand indted byggis med Mandsslaan

haage kodt2

Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Ehr och et lidet Kodt kand indted byggis med Mandslaan

ørrede kodt
Narffue gaff i Giefftoll                  10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Ehr och it lidet Kodt kand indted byggis med Mandsslaan

ufridestaad3

Aussbiórn Erlandssen gaff
i Giefftoll                                      10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske 

Mandsslaan roede hos Ko. Ma: Formand Odder Ther ckilds -
sen

huellóre4

Jon jonssen gaff i Giefftoll            10 Fiske
Liussetholl                                      3 Fiske

Haldor Jonssen er Lougrettis Mand er frj for Schat och
Gieff toll

Mandsslaan roede hos Odder Therckillssen Paa Starnes

lénsreikningur 1647–1648
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1 Hofsstaðir.
2 Hagakot.
3 Ófriðarstaðir/Jófríðarstaðir.
4 Hvaleyri.
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aus1

Biórn gaff i Giefftoll                     10 Fiske
Liusse Toll                                      3 Fiske

Latris Fisk                             91 Fiske

thorbiórne staad
Thoroder gaff i Giefftoll               10 Fiske
Liussetholl                                      3 Fiske 

Jorden ehr liden och ringe kand indted byggis med Mands-
laan

lambhage
Thorkell gaff i Giefftoll                10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Det ehr it lidet armdt Kodt

stróm2

Thommes gaff i Giefftoll              10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske
Gamle Arne Lóssemands Thold    20 fiske

Mandsslaan roede hos Odder Thorckildssen Ko: Ma:
Formand paa Starnes

otterstaad
Jon gaff i Gefftoll                         10 Fiske
Liusse Thold                                   3 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffne: Odder Therckildssen

lonne kodt3

Poull gaff i Giefftoll                      10 Fiske
Liussetholl                                      3 Fiske 
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1 Ás.
2 Straumur.
3 Lónakot.
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Jorden er forderffued aff Sóen kand ingen Mandslaan gif-
fue

seydberig1

Jorden er Bunde egen                    16 Hundred
Gaff i Jord Thiennde                      8 ½ Fiske
Thorvarder gaff i Giefftoll            10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

garde
Haar Presten Sehr Olluff Jonnssen

Oder Rossmand thiendet                5 Hundred
Gaff i Thiende                                3 Fiske
I Schatt                                         30 Fiske

Latris Thiennder                    21 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 19 ½ Fiske

achergierde2

Suend gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

hammers kodt3

Heriolffuers Effterleffuersche
gaff i Giefftoll                           10 Fiske

Liussetholl                                      3 Fiske

detsium
Gunder gaff i Giefftoll                  10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

baache
Steffen gaff i Giefftoll                   10 Fiske
Liusse Thold                                   3 Fiske
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1 Setberg.
2 Akurgerði.
3 Hamarskot.
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nybay
Jatuardar gaff i Giefftoll               10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

henns holdt1

Odder gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Liussetholl                                      3 Fiske

skiffuelstaad2

Gudlóger gaff i Giefftoll               10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

hyssestaad
Jachob och Enchen gaff
i Giefftold                                 20 Fiske

I Liusse Tholl                                  6 Fiske

palshuss
Eiolffuer gaff i Giefftoll                10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

mied hus3

Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Latris Fisck1 Hundred 23 Fiske

liid4

Ingielder gaff i Giefftoll                10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

miding5

Thorder gaff i Giefftoll                 10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske
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1 Hraunsholt.
2 Vífilsstaðir.
3 Miðhús.
4 Hlíð.
5 Miðengi.
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selsgaard1

Thormoder gaff i Giefftoll            10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

huasse róen
Snorre thiendet                             12 Hundred
Gaff i Thiende                                6 ½ Fiske
I Giefftoll                                      10 Fiske
Schatt                                           40 fiske
Adnor thiendet                               7 Hundred
Gaff i Thiende                                4 Fiske
I Schatt och Giefftoll                    40 Fiske
Biórn Snurressen thiendet               5 Hundred
Gaff i Thiende                                3 Fiske
I Schatt                                         30 Fiske

Mandsslaan roede hoss Kong: Maytts: Formand Odder
Therckildssen paa Starnes

storre vasslósse
Gunder thienndet                           9 Hundred
Gaff i Thiennde                              5 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schadt                                          40 Fiske
Hussmands Tholl                           5 Fiske

Mandsslaan roede hos Jon Haldorssenn Konng: Maytts:
Formand paa Starnes

Latris Thiennder                   33 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 112 ½ Fiske

mindre vasslósse
Thorsten gaff i Giefftoll                10 fiske

Mandslaan roede hos Kong: Maytts: formand Jon Haldors-
sen paa Starnes

lénsreikningur 1647–1648
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1 Selskarð.
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thorrestad1

Gunder thiendett                            9 Hundred
Gaff i Thiender                               5 Fiske
Schatt                                           40 Fiske

Mandslaan roede hos Jon Simonssen Kong: Maytt: For-
mand i Grindeuig

ødenumb2

Magnuus Odssen gaff i Giefftoll   10 Fiske

Mands Laan roede hos forschreffne: Jon Simonsen Kong
Maytts: Formand i Grindeuig

bródegierde3

Boer en Enche gaff i Giefftoll        10 Fiske

Mandslaan roede hoes forschreffne K: M: Formand Joen
Simonssen i Grindeuig

storre narnes4

Marchus thiennder                         9 Hundred
Gaff i Thiennde                              5 Fiske
Schatt                                           30 Fiske

Mandsslaan roede hos Jon Sominssen Kong Maytts: For-
mand i Grindeuig

Hussmands Tholld                         5 Fiske

mindre narnes5

Thorder thienndet                          7 Hundred
Gaff i Thiende                                4 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske

Hand haffuer Wmage

lénið ísland 1541 –1683
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1 Þórustaðir.
2 Auðnir.
3 Breiðagerði.
4 Stóra-Knarrarnes.
5 Minna-Knarrarnes.
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Mands Laan roede hos Kong: Maytts: Formand Jon Simons -
senn i Grindeuig

Latris Thiennder                    25 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 9 Fiske

store axelstaad1

Einer thiendet                                 5 Hundred
Gaff i Thiennde                              3 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske

Mandsslaan roede hos Ko: Ma: Formand Jon Simonssen i
Grindeuig

mindre axlestaad
Eiolffuer och Joen gaff i Giefftoll  20 Fiske

Mandsslaan roede hos Ko: Ma: Form and Jon Simonssen i
Grindeuig

lederness2

Thorder thiendet                            7 Hundred
Gaff i Thiende                                4 Fiske
Hussmands Tholde                         5 Fiske

Mandsslaan roede hos Jon Haldorssen Kong: Mayttz: For-
mand paa Starnes

brynnestad3

Eiolffuer thiendet                          10 Hundred
Gaff i Thiennde                              6 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Hussmands Tholl                         30 Fiske

Mandsslaan roede hos Odder Therckildsen Kong Mayttz
Formand paa Starness

lénsreikningur 1647–1648
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1 Stóru-Ásláksstaðir.
2 Hlöðunes.
3 Brunnastaðir.
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mindre voge
Hialdte gaff i Giefftoll                  10 Fiske
Thilkommende Mend                     3 Fiske

Mandslaan roede hos Olluff Helgessón Kong: Maytts : For-
mand paa Starnes

Latris Thiennder                    22 Hundred
Fisch                                       1 Hundred 20 ½ Fiske

store voghe
Einer Odsen her Loug Rettis Mand ehr frj for Scahtt och
Giefftoll

Thienndett                                    12 Hundred
Gaff i Thiende                                8 ½ 
Hussmands Tholl                         30 Fiske
Tilkommende Mend                       3 Fiske

Mandsslaan roede hos Olluff Helgessón Kong: Mayttz For-
mand paa Starnes

starnes
Torffue Erlandsen er Loug Rettis Mand ehr frj for Scahtt
och Giefftoll

Thiendett                                      40 Hundred
Gaff i Thiende                              24 Fiske
Tilkommende Mende                   56 Fiske
Hussmands Thold                        90 Fiske

Mandsslaan roede hoes Olluff Helgessen Kong: Maytts:
Formand paa Starnes

bredeboelstad
Stulle gaff i Giefftoll                     10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Ehr ett lidet Kodt kand indted Mandsslaan giffue

lénið ísland 1541 –1683
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lambhuss
Raffn gaff i Giefftoll                     10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Dette ehr ett lidet Kodt kand ingen Mandsslaan gaa aff

kasthus
Thiderich gaff i Giefftoll               10 Fiske
Liussetholl                                      3 Fiske

Hand ehr selff For Mand paa en Kong: Ma: Fire Mandsfar

Latris Thiender                      52 Hundred
Fisch                                        2 Hundred 20 ½ Fisk

borre sóe1

Biórne gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Jorden ehr forderffudt aff Sóen kand indted byggis med
Mands Laan

euenderstad2

Jon Haldorsen och Loffter gaff
begge i Giefftol                         20 fiske

Loffter thiendet                              9 Hundred
Gaff i Thiende                                5 Fske
I Scahtt                                         40 Fiske
Jonn Haldorssen thiendet               5 Hundred
Gaff i Thiende                                3 Fiske
I Liusse tholl begge                         6 Fiske

Mandsslaan roede hos Jon Haldorssen Kong: Mayttz For-
mand paa Starnes

lénsreikningur 1647–1648
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1 Báruseyri/Báruhaugseyri.
2 Eyvindarstaðir.
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deelt1

Magnus och Adne gaff i Giefftoll 20 Fiske
Liusse Tholl                                    6 Fiske

Jorden ehr forderffuet aff Sóen och Sand kand indted byggis
med Mandslaan

suedholdt
Litting2 Och Jon Brandsen gaff
i Giefftoll                                  20 Fiske

Litting thiendet                               9 Hundred
Gaff i Thiende                                5 Fiske
I Schadt                                        40 fiske
Gaff begge i Liussetholl                  6 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffne: Jon Haldorsen Kong:
Mayttz Formand paa Starnes

hóxhus3

Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Jon er selff Formand for en Firemands Farr

Latris Thiennder                   23 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 77 Fiske

sandhus
Boer een Enche gaff i Giefftoll      10 Fiske
Liussetholl                                      3 Fiske

Denne Jord ehr forderffuedt aff Soe och Sand

leed4

Thorbiórn thiendett                      10 Hundred
Gaff i Thiennde                              5 ½ Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Deild.
2 Lýtingur.
3 Haugshús.
4 Hlíð.
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Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Mandsslaan roede hos Ko: Ma: Formand Thorger paa Star-
nes

sualbarde
Siurder gaff i Giefftoll                   10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Hand er selff Formand for en K: Ma: Firemandsfaar

schochtiorn1

Litting och Einer gaff begge
i Giefftoll                                  20 Fiske

Liusse Tholl                                    6 Fiske

Mandslaan roede K: M: Formand Thorger paa Starnes

mulsshus
Gisser gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Liusse Tholl                                    3 Fiske

Mands Laan roede hoes Konng: Maytts: Formand Joen
Jonssen paa Hóxhuss

breche
Stander och Aussbiórn gaff
i Giefftoll                                  20 Fiske

Liusse Tholl                                    6 Fiske

Mandslaan roede hos forschreffne: Kong: Ma. Formand Jon
Jonssen paa Hóxhuss

Latris Thiennder                   10 Hundred
Fisck                                        1 Hundred 29 ½

lande kodt
Snorre gaff i Giefftoll                    10 Fiske
I Liusse Tholl                                  3 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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1 Skógtjörn.
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indre neruig
Thorckell erh Loug Rettes Mand ehr frj for Schatt och Gi-
efftoll

thienndett                                     20 Hundred
Gaff i Tiennde                              12 Fiske
Hussmands Tholl                         15 Fiske
Thilkommende Mennde                 3 Fiske

Mandsslaan roede hos Kong: Ma: Forman Thorger paa
Starnes

narffue kodt
Ellender thienndet                          7 Hundred
Gaff i Thiennde                              4 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske

Mandslaan roede hos Ko: Ma: Formand Jon Jonsen paa
Hóxhuss

yttre neruig
Magnus thienndet                         20 Hundred
Gaff i Thiennde                            12 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Scahtt                                           40 Fiske
Hussmands Tholld                       40 Fiske
Thilkommende Mende                 18 Fiske

Mandslaan roede hos Kong: Maytt: Formand Joen Gissle-
són paa Starnes

kiblauig
Grimmer Bergssen thiendet           20 Hundred
Gaff i Thiende                              12 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Jorden ehr ett lidett Kodt byggis indted med Mandslaan

Latris Thiender                      67 Hundred
Fisch 2 Hundred                    39 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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holmme
Siner thiendet                               15 Hundred
Gaff i Thiende                                8 Fiske
Giefftol                                         10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Thilkommende Mend                     6 Fiske
Hussmands Tholl                         30 Fiske

Mandsslaan roede hos Thorgier K: Ma: Formand paa Starnes

kudernes110

Haldor thienndett                           6 Hundred
Gaff i Thiende                                4 Fiske
Giefftol                                         10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske

Mandsslaan roede hoss forschreffne: K: M: Formand Thor-
gier

guffue schaal
Border gaff i Giefftoll                   10 Fiske
Tilkommende Mend                       6 Fiske

Mandslaan roede hos forschreffne: Thorger Jonssen Kong:
Maytt: Formand

mieder staad111

Thorvarder gaff i Giefftoll            10 Fiske
Thilkommende Mend                     3 Fiske

Mandsslaan roede hos Ko: Ma: Formand Einer Jonssen paa
Starnes

iffuers huss
Gunder gaff i Giefftoll                  10 Fiske

Mandsslaan roede hos Thorder Jonssen Kong: Maytt: For-
mand paa Starnes

lénsreikningur 1647–1648
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1 Hrúðunes.
2 Meiðastaðir.
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kodt huuss
Haldor gaff i Giefftoll                   10 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffne: Thorder Jonssenn Ko:
Ma: Formand paa Starnees

Latris Thiender                      21 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 76 ½ Fiske

verum
Kiettell gaff i Giefftoll                   10 Fiske
Thilkommende Mend                     6 Fiske
Hussmends Tholl                            5 Fiske

Mandsslaan roede hoess Tommes Biórnssen K:M: Formand

breche
Eiolffuer thienndett                        6 Hundred
Gaff i Thiennde                              3 ½ Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           30 Fiske

Mandsslaan roede hos K:M: Formand Thorder Jonssen

schulle hus
Ormer gaff i Giefftoll                   10 Fiske

Det ehr it lidet Kodt byggis indted med Mandsslaan

schegge staad
Suend gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Thilkommende Mennd                   3 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffen: Thorder Jonssen

guchstaad1

Einer och Thorsten gaff
i Giefftoll                                  20 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Gauksstaðir.
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Mandsslaan roede hos Ko: Ma: Formand Tommes Biórns-
sen paa Starnes

gierdumb1

Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske
Hussmands Tholld                       10 Fiske

Mandslaan roede hos forschreffne: Tommes Biórnssen

miidhuss
Erlennder thiendet                       12 Hundred
Gaff i Thiende                                7 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Thilkommende Mend                   12 Fiske

Mandsslaan roede hos Tommes Biórnssenn

Latris Thiennder                    18 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 76 Fiske

lambestaad
Thorder och Gunder gaff
i Giefftoll                                  20 Fiske

Mandsslaan roede hoss Kong: Mayttz: Formand Thommes
Biórnssen paa Starnes

haffuer biórrnestaad
Aussbiórn thiendet                       15 Hundred
Gaff i Thiende                                8 Fiske
I Giefftoll                                      10 Fiske
I Schatt                                         40 Fiske

Mandsslaan roede hos Kong: Mayttz Formand Einer Jons-
sen paa Starnes

kolbiórnnestaad2

Ormunder gaff i Giefftoll             10 Fiske
Hussmands Tholl                         10 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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1 Gerðum/Gerðar.
2 Kolbeinsstaðir.
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Mandslaan roede hos forschreffne: Einar Joensens K: M:
Formand

kircheboell
Tommes thiendett                         14 Hundred
Gaff i Thiende                                7 ½ Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Hussmands Tholl                         40 Fiske
Thilkommende Mend                     6 Fiske 

Mandsslaan roede hos forschreffne: Einer Jonssen

thorrestaad1

Jonn thiendet                                12 Hundred
Gaff i Thiende                                6 ½ Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Hussmands Tholl                         15 Fiske

Mandsslaan roede hoss Ko: Ma: Formand Einer Jonssen
paa Starnes

Latris Thiennder                    41 Hundred
Fisch                                        2 Hundred 13 Fiske

biescher2

Hellge thienndet                           20 Hundred
Gaff i Thiende                              12 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Hussmands Tholl                         50 Fiske
Thilkommende Mennd                   6 Fiske

Mandsslaan roede hos forschreffne: Einer Jonssen

mossboden3

Odder thiendett                              6 Hundred
Gaff i Thiennde                              4 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Þórustaður.
2 Býjasker.
3 Másbúðir.
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Giefftol                                         10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Hussmends Tholl                          25 Fiske

Mandsslaan roede hoss Kiettel Jonssen Kong: Mayttz: For-
mand paa Starnes

lóndum
Pietter gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Hussmands Tholl                           5 Fiske

Mandsslaan roede hos Kiettel Jonssen Formand

busthus
Olluff gaff i Giefftoll                    10 Fiske
Thilkommende Mend                     3 Fiske

Dette ehr it lidet Kodt kand indted byggis med Mandslaan

huals nees
Boer Presten Sehr Halgrimmer

Hussmends Thold                         45 Fiske
Lósse Mends Tholld                     30 Fiske
Thilkommende Mend                   15 Fiske

Latris Thiennder                    26 Hundred
Fisch                                        2 Hundred 74 ½ Fiske

fugleuig
Gunder thiendet                             7 Hundred
Gaff i Thiende                                4 Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Hussmends Thold                         45 Fiske
Schatt                                           40 Fiske

Mandsslaan roede hos K.M: Formand Einer Jonssen

sandgierde
Ehr Bunde Egen                            60 Hundred
Gaff i Jorde Thiennde                   36 Fiske
Hussmands Thold der aff             30 Fiske
Thilkommende Mennde                 6 Fiske

lénsreikningur 1647–1648
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opsallum1

Jorden ehr Bunde Egen                 20 Hundred
Gaff i Jord Thiende                      12 Fiske
Jon gaff i Giefftoll                        10 Fiske

flangestad2

Jorden ehr Bunde Egen                 40 Hundred
Gaff i Jorde Thiende                     25 Fiske
Jonn gaff i Giefftoll                      10 Fiske
Hussmends Thold                         20 Fiske

krog
Jorden ehr Bunde Egen                 20 Hundred
Gaff i Jord Thiende                      12 Fiske
Thorsten gaff i Giefftoll                10 Fiske
Hussmends Tholld                          5 Fiske
Tilkommende Mend                       3 Fiske

udt schalle
Boer Presten Sehr Thorsten
Hussmends och Hiauleggers
Thold                                        75 Fiske

Thilkommende Mennde               12 Fiske
Latris Thiennder                      1 Hundred Hundred
                                                  27 Hundred
Fisch                                        3 Hundred 4 Fiske

raffnkieldstaad
Jorden er Bunde Egen                   20 Hundred
Gaff i Jord Thiende                      12 Fiske
Jonn thiendet                                14 Hundred
Gaff i Thiennde                              7 ½ Fiske
Giefftoll                                        10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Thilkommende Mend                     6 Fiske

lénið ísland 1541 –1683
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1 Uppsalir.
2 Flankastaðir.
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kalffuetiórn
Boer Presten Sehr Admunder
Hussmends och Hiauleggers
Thold                                        50 Fiske

flecheuig
Jon thiedet                                      7 Hundred
Gaff i Thiende                                4 Fiske
I Giefftoll                                      10 Fiske
Schatt                                           40 Fiske
Hussmands Thold                        20 Fiske
Thilkommende Mend                     3 Fiske

Latris Thiennder                    41 Hundred
Fisch                                        1 Hundred 82 ½ Fiske

summa summarum

Offuer dette forsschreffne Guldbringe Syssels Regenschag
Thiender                                         6 Hundred Hundred
                                                         110 Hundred
Fisch i Schatter och Tholle              3 Thusind 7 Hundred
                                                         24 Fiske 
Ehr till Wegdtt                              27 Schippund 17 Liss-
                                                         pund och 15 Schol-
                                                         pund

Indtegt Mandsslaan aff Sueitten

esseberrig1

Mandsslaan roede hoss Raffn Erichssen Kong: Maytts: For-
mand paa Sandhus

fiettekodt
Mandslaan roede hos Odder Therckildsen

lénsreikningur 1647–1648
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Saadann Indtegt belób for-
gangne Aar 31 ½ Schippund 
12 Schallpund:

1 Esjuberg.
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laxnes
Kand indtet byggis med Mandslaan

mindre mosfeld
Mandslaan roede hos Jon Halldorssenn Kong: Maytts: For-
mand paa Starnes

raadestaad1

Mandslaan roede hos Jon Haldorssenn

helgedall
Mandslaan roede hos forschreffne: Jon Haldorssenn

thunge2

Mandsslaan roede hos Jon Haldorssenn

                    varmedall
Mandslaan roede hoss Olluff Helgesónn Konng Maytz:
Formand paa Starnes

helgefeld
Roede hos Olluff Helgesónn

lagefeld
Mandslaaun roede oss Olluff Helgesónn

blechestaad3

Mandslaan roede hos Olluff Helgesón

kortelstad4

Mandsslaan roede hos Oelle Helgesen K: M: Formand

lénið ísland 1541 –1683

468

Disse och effterschreffne
Mandslaan ehre saaledis
aarlige och giffuis her med
ichon Herligheden tilkiende,
adt saa mange ehre pligtige
til ad roo paa K.M: Fischer-
baade, dog huer teger sin
Lódt, och der aff giffer den
siette Part til Schibsleye,
huilche och her effter findis
til Indtegt, huoss Schibslót-
terne

1 Hraðastaðir.
2 Leirvogstunga.
3 Blikastaðir.
4 Korpúlfsstaðir.
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guffuenes
Mandslaan roede hos Oluff Hlegesen K: M: Formand

eiide
Mandslaan roede hos Jon Gisslesón Kong: Maytz: Formand
paa Starnes

lambhage
Mandsslaan roede der sammestedtz

kalffuestad kodt1

Mandslaan roede hos Jon Gisslesen K:M: Formand

renes vadtne2

Mandsslaan roede der sammestedz

meydall3

Mandslaan roede hos jon Gisslesen K:M: Formand

thormoedss daall
Mandslaaun roede hos Jon Gisslesónn

holmme
vadtne

hellers kodt
Disse forschreffne: thre Jorder kand indted byggis med
Mandslaan

vassende
Mandsslaan roede hoss Jon Gisslesónn Konng: Maytts: For-
mand paa Starnes

lénsreikningur 1647–1648
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1 Kálfakot.
2 Reynisvatn.
3 Miðdalur.
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thernóe
Mandsslaan roede hos forschreffne: Jon Gisslesen

alssnees1

Mandsslaan roede hos Sugder Jonssenn Konng: Maytz For-
mand paa Sualbarde

gróeff
Mandslaan roede hos Thorger Ko: Maytz: Formand paa
Starnes

kieldum
Mandsslaan roede hos Thorder Jonssen Kong: Ma: For-
mand

orbay2

Mandsslaan roede hos Thorder Jonssen

ortunn3

Mandslaan roede hos Thorder Jonnssen

bustaad
Mandsslaan roede der sammestedz

huambs kodt
Mandsslaan roede hos Thommes Biórnsen Kong: Maytt:
Formand paa Starnes

kleppe
Denne Jord ehr forderffuet aff Sóen kand indted byggis med
Mandslaan

lénið ísland 1541 –1683
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1 Álfsnes.
2 Árbær.
3 Ártún.
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fugleuig
Mandslaan roede hos Thommes Biórnssen Kong: Ma: For-
mand

vind aus1

Mandsslaan roede hoss Thommes Biórnssenn

Indtegt Sysselgields Mend
Sysselgields Mend aff Borgerfiord Syssel een roede hos Ol-

luff Helgessen K.M. formand
Sysselgields Mend aff Rangeruelle Syssel ehn roede hos Jon

Haldorssen Ko: Mayttz formand
Syssselgields Mend aff Schagefiord Syssel en roede hos

Odder Therckildsen K: M: Formand paa Starnes
Sysselgields Mend aff Siide Syssel en roede hos Odder

Therckildssen K: M: Formand
Sysselgields Mend aff Siide Syssel en roede hos Torger

Ko:Ma: Formand paa Starnes
Sysselgields Mend aff Rangeruelle Syssel een roede hos Gi-

ester Jonssen Ko: Ma: Formand
Sysselgields Mend aff Arne Syssel en roede hos Giester Jons-

sen Ko: Ma: Formand
Forschreffne Sysselgields Mends Lótter findis i Schibs Abaa-

ternes Indtegt

Lósse Mend ehr iche meget at schriffue om i dette Aar, for-
medelst den meget storre Windter i Landet verrit haffuer
dette Aar saa att fattige Folch iche kunde reysse igiennom
Landet thil Sóes allenniste 10 fattige Wesslinger haffuer her
veret i Syssellet som med stor Besuæring haffuer roed pa
Ko: Maytt: Fischer Schibe huor der fattis Mennd paa den-
nem
Forschreffne: Mandsslaan lóssemend item Sysselgields

Mend findis til Indtegt och Udgifft paa steden som forbe-

lénsreikningur 1647–1648
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1 Vindás í Kjós.
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meldt: ehr och gióris iche viidere behoff den om at schriffue
ittem huis videre Mandsslaan eller Lósse Mend som haffuer
verret paa Ko: Ma: vegne dette Aar findis till indtegt udj
Guldbringe Syssels Regenschab. Desligeste Windemands
Tholl findis och iblandt Formends och Schibs Obaterns
Regnschab.

summa
offuerforschreffne mandslaan 46

Differenten kommer deraff, adt der ingen Lóssmend haffe
veret dette Aar

Fortegnelsse paa Schibs Abatter
Sysselgields Lótter och

Mandslótter
paa Kongl: Maytz Fischer Baade som haffuer udroed udi
Vertiden Anno 1648

Som fólger

Jon Haldorssen for en 10 ering paa Starnes

Schibs Lótter                                  3 ½ Hundred 6 Fiske
Sysselgields Lótter aff Rangeruelle
Syssel                                          3 ½ Hundred 6 Fiske

Schibs Leyer aff 9 Haffssetter         5 Hundred 39 Fiske

Odder Thorckelssen for en 10 ehring paa Starnes

Schibs Lótter                                  2 ½ Hundred 12 Fiske
Sysselgields Lótt aff Siide Syssel      2 ½ Hundred 12 Fiske
Sysselgields Lótt aff Schagefiord
Syssel                                          2 ½ Hundred 12 Fiske

Leyer aff 8 Haffssetter3 Hundred 56 Fiske

Olaffuer Helgesón for en 10 ehring paa Starnes

Schibs Lótter                                  2 Hundred 80 Fiske
Sin egen Lótt                                  2 Hundred 80 Fiske
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Ligesa Mange Fischerbaade
var forgangen Aar udredde

7_7_B_Reikningur 1648 og Skammstafanir_385-518.qxp_Layout 1  1.11.2020  11:07  Page 472



Sysselgields Lótt aff Borgerfiordtz
Syssel                                          2 Hundred 80 Fiske

Schibsleyer aff 8 Haffssetter           3 Hundred 65 Fiske

Jon Gisslesónn for en 10 ehring paa Starnes

Schibs Lóetten                                3 ½ Hundred 13 Fiske
Schibsleyer aff 10 Haffssetter         6 Hundred Fiske

Jon Gisslesónn for en 10 ehring paa Starnes

Schibs Lóeten                                 3 ½ Hundred 12 Fiske
Schibsleyer aff 10 Haffssetter         6 Hundred Fiske

Thorger for en 8 ehring paa Starnes

Schibs Lótter                                  3 Hundred 6 Fiske
Sysselgields Lótt aff Siiede Syssell   3 Hundred 6 Fiske
Schibsleyer aff 7 Haffssetter           3 Hundred 67 Fiske

Thorder Joenssen for en 8 ehring paa Starnes

Schibs Lótten                                  2 ½ Hundred 40 Fiske
Sin egen Lótt                                  2 ½ Hundred 40 Fiske
Schibsleyer aff 7 Haffssetter           3 Hundred 36 Fiske

Thommes Biórnssen for en 8 ehring paa Starnes

Schibs Lótten                                  3 Hundred 18 Fiske
Schibsleyer aff 8 Haffssetter           4 Hundred 48 Fiske

Eyner Jonssen for en 8 ehring paa Starnes

Schibs Lóetten                                3 Hundred 80 Fiske
Schibsleyer aff 8 Haffssetter           4 Hundred 106 Fiske

Kiettel Jonssen for en 8 ehring paa Starnes

Schibs Lótten                                  3 Hundred 30 Fiske
Schibs Leyer aff 8 Haffsetter           5 Hundred 80 Fiske

Stulle Thorckildssen for en 10 ehring paa Moesbeden

Schibs Lótten                                 3 Hundred 9 Fiske
Schibs Leyer aff 10 Haffssetter       5 Hundred 15 Fiske

Giester Joenssen for en 8 ehring paa Moesboden

Schibs Lóetten                                2 ½ Hundred 24 Fiske
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til Sóess och kommer offuer
enns med hossliggende For-
tegnelse aff fire Mend un-
derschreffuen

Lit: B
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Syssel Gields Lóet af Rangeruelle
Syssel                                          2 ½ Hundred 24 Fiske

Sysselgields Lótt aff Arne Syssel      2 ½ Hundred 24 Fiske
Schibsleyer aff Haffssetter              2 Hundred 84 Fiske

Jon Simonssen for en 8 ehring gick udj Grindeuig

Schibs Lótten                                  2 Hundred 69 Fiske
Schibs Leyer aff 8 Haffssetter         5 Hundred 2 Fiske

Raffn Ehrichssón for en 4 ehring gick udj Mólshóffde

Schibs Lóetten                                2 ½ Hundred 30 Fiske
Schibs Leye Lótten                          2 ½ Hundred 30 Fiske
Hógner Vinde Mands Lóett            2 ½ Hundred 30 Fiske

Jon Jonssen for en 4 ehring gick udi Hóxhus

Schibs Lótten                                  3 ½ Hundred 10 Fiske
Schibs Leye Lótten                          3 ½ Hundred 10 Fiske

Sugder Jonssen for en 4 ehring gick udi Sualbarde

Schibs Lótten                                  2 ½ Hundred 40 Fiske
Schibs Leye Lóetten                        2 ½ Hundred 40 Fiske

Diderich Joenssen for en 4 ehring gick udj Kasthus

Schibs Lóetten                                3 Hundred 12 Fiske
Schibs Leye Lóetten                        3 Hundred 12 Fiske

summa
summarum offuer forschreffne:

Schibs Lótter och Leyer ittem Sysselgields Lótter ehr til
thalls                                            14 Thusind 2 Hundred
                                                         43 Fiske

Thrannens Affkombst aff for-
schreffne: Fisk                             1 Tónder

Disse forschreffne: Schibs Abatter och Mands Lótter som
forbemeldt ehr bleff veget och giorde thilssammens udj
Vegdter                                         70 ½ Schippund 5 ½
                                                         Lispund

Thrannen som forschreffuit staar
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Belób forgangen Aar i saa
maade 88 Schippund,
3 Tónder Tran, aff lige
mange Schibe
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Thill vitterlighed ad saaledis ehr med forschreffne Schibs
Lótten ittem Mands Lótten och Schibs Leyer til Thals och
Vegdt som forschreffuit staar ittem Thran och iche ander-
ledis dette Aar Anno 1648 haffuer verret haffuer dissse un-
dertegnede dette med deris egen Hender her under schref-
fuitt

Datum Bessestad den 21 Junij Anno 1648

Mathiis Sóffrensón, Thorffue Erlandssenn Sysselmand,
Jachob Knudssen Sysselmand, Eyner Oddssenn Loug Rette
Man

Indtegt
St: Luchas Saldt

Annammet som jeg haffuer giffued Quittering paa effter
Herr Rigens Hoffmesters Befalling

Saldt                                             60 Tónder
For uden Thexet

Indtegt Splitter
Annammet Bondstager som jeg kióbte effter Herr Rigens
Hoffmesters mundlig Befalling       2 Thusind

Effterschreffne: Materialer haffuer jeg kiódt thil Kong:
Mayttz: Fischer Boeders i Fornódenheeden effter som jeg
dette Aar ingen Materialer fra Bremmerholm haffuer be-
kommet som forleden thuende Aar. Maatte derforre kióbe
til Fischen Schibens Fornóedenhed och Vdreedning som
effterfólger

Indtegt Meel
Kióbdt aff Christoffer Brennermand Iisslandsche Compa-
egnies Kióbmand Mieel                  3 Tónder

Thil vdgifftens Fornódenhed paa Kong Mayttz vegne
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Her imod til Udgifft 6 Rix-
dalle
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Indtegt Thiere
Annammet som jeg kióbdte aff forschreffne Chrisstopher
Bremmermand Kióbmand Thire     5 Tónder

Indtegt Fischeliiner
Annammet som jeg kióbte aff forschreffne Christoffer
Bremmermands Kióbmand
Liiner paa 60 Faffne                    6 Stycker

Indtegt Haffstocher
Annammed som ieg kibdte aff Madtz Rassmussón Isslands-
che Copagnies Kióbmand             36 Stycker

Latris Saldt                            60 Tónder
Bondstager                              2 Thusind
Miel 3 Tónder Thiere 5
Tónder Liiner                      6 Stycker

Haffstocker                           36 Sycher

Indtegt Vogenschoed
Annammed som jeg kiódte aff Christoffer Bremmermand 
Kióbmand                                      1 Hundred 20 Blaed

Indtegt Aare Threer
Annammed som ieg kióbte aff forschreffne Christoffer 
Brennermand                                90 Stycker
Annammed aff Inventario             25 gamel Aare

Indtegt Klinche Sómb
Annammed som jeg kióbte af Madtz Rassmussón Kióband
                                                      4 ½ Thusind
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For disse Vahre föris Penge
til Udgifft

Hossbemelte och efftersh-
reffne Vahre kommer offuer
eens med Pengis Udgifft
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Lappe eller Orlogs Sómb
Annammed som jeg kióbdte
ibidem                                        2 ½ Thusind

Róche eller Legte Sómb
Annammed som jeg kióbdte aff forschreffne Madtz
Rassmussónn Kióbmand                3 Thusind

Indtegt Krumholdter
Annammed som jeg kióbte aff Christopher Bremmer 
Kióbmand smaa Stycker                 1 Hundred 69 Stycker

Indtegt Kióelthræer
Annammed som jeg kióbdte aff Madtz Rassmussen 
Kióbmand Kióltreer                        4

Indtegt Jern
Annammed som jeg kióbte aff forschreffne Madz Rassmuss-
sen                                            11 Lisspund

Indtegt Legter
Annammed som jeg kióbdte
ibidem                                      40

Indtegt Øll och Brendeuiin
Kióbdte godt-3 Dalles Øl               1 Tónde
Brendeuiin                                      2 Kuttinge
Bród                                              ½ Tónde

Latris Voegenshoed                 1 Hundred 20 Blaad
Aare Threer                           90 Stycker 1 Hundred 15
Klinche Sómb                          4 ½ Thusind
Lappe Sómb                            2 ½ Thusind
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Rócke eller Legdte Sómb         3 Thusind
Krumholdter                           1 Hundred 69 Stycker
Kiólthreer                                4
Jern                                         6 Lisspund
Legdter                                  40
Øll                                           1 Tónde
Brendeuiin                               2 Kuttinger
Bród                                       ½ Tónde

Indtegt Deller
Annammed som jeg kióbte aff Christoffer Brennermand
Isslandsche Compagnis
Kióbmand Deller                            3 Thyldter

Indtegt Smór aff Vid Øe
Annammed Smór sem bleff kierned aff huis Melch som iche
bleff forespist och fortæred til de fattige der sammestedt
Smór 1 ½ Schippund 4 ½ Lispundt

Indtegt Fisch och Penge i Festninger
Annammed aff Magnus Biórnsen i Feste aff Óeffiuordz Sys-
sel paa sin Són Gissle Magnu-
sóns vegne Thór Fisch                 8 Schippund

Ittem i Feste annammet aff Sugerder Jonssen aff den Syssel
Pardt Borgerfiuord vesten
Huidt Aa                                   26 Rixdalle

Annammed aff Grimer Sugersen i Feste aff de Jorder eller
Jorde Parter hans S: Broder Biórn Sugersón for hannem
hafft haffuer liggendis i Eyefiuord  14 Rixdalle

Annammed aff Hocken Gislessón aff de Jorder Margret
Jonsdaatter hans Moder feste forleden Aar och findis i for-
gangen Aars Regenschab                8 Rixdalle

Annammed aff den Jord Field for Norden i Feste aff Jachob
Madtsen som vaar en aff de Jorder Biórn Sugerssón
haffde                                         3 Rixdalle
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Forleden Aar i saa maade til
Indtegt 2 Schippund 5 Lis-
pund 3 Schalpund:
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Annammed af Joen Ardnessón i Feste aff de threy smaa Jor-
der som Biórn Hockenssón haffur forbrudt aff sig liggendis
paa Schagestrandt                           8 Rixdaller

Annammed aff Johan Momme i Falche Thold fra St: Hans
Dag Midsommer 1647 och til
Aarssdagen 1648 Penge            12 Rixdalle

Annammed i Sagefald aff Magnús Biórnssen Lougmand for
Biórn Hockenssóns Hordomb
Fisch                                           3 Schippund 15 Lispund

Annamed aff Thorleffuer Cordtsón aff huis effterlatte
Guodz Jon Thorstenssón och Biórg Andressdatter effterloed
som bleff retted for Blodschamb
Fisch                                           2 ½ Schippund 2 Lis-

                                                         pund
som jeg strax igien offuer leffuered til Kong: May: Behoff
iblandt anden Udgifft

Latris Deller                            3 Thyldter 
Smór                                       1 ½ Schippund 4 ½ Lis-
                                                   pund
Penge                                     71 Rixdalle
Fisch                                      14 Schippund 7 Lispund

Indtegt Fisch
Annammed for en Pardt aff Arnestappens Inuentarium fórst
for 5 Lispundt 5 Scholpund Gammel vbrueligt Kietel Kober
for huer Scholpund                         6 Fiske
Ehr til vegdt                                    3 Schippund 3 Lispund
                                                         6 Scholpund

Annammet for adtschillige Schraberi effter een Beuiis ehr
vdgiffuen paa Issland och i Isslandsche den 22 Juny 1646
paa Engelsholle och forschreffne

Kobber findis i forschreffne Beuiis och saa indfórdt der
vdj

Annammet for andet huis der vdi findis indfórdt effter vur-
dering                                             1 Hundred 105 ½ Fiske
ehr til vegdt                                    1 Schippund 8 Lispund
                                                         1 ½ Schalpund
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dend  Jens Soffrensens ud-
giffne Beuiiss aff Jens Sóf-
frensen Fuldmechtig som
findis hoss Pross Munds
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Annammed for en Pardt aff forschreffne Inuentary effter
een Beuiis udgiffuen Arnestappen Anno 1646 den 13 May
belóber sig des Indhold udi 
Fisch                                               6 Schippund 12 Schol-
                                                         pund
effter vurderingen der om sammestedt

Ittem annammed for en Pardt aff forschreffne: Inuentary
effter een Beuiisses Indholdt ochsaa vdgiffuen Arnestappen
Anno 1646 den 13 May och er beregnet des Indhold der
vdi i Fisch 7 Schippund 3 Lispund 1 ½ Scholpund

Forschreffne: Vahre ehr forholdet ved Arnestappen och
ehr bekommedt Fisch derfor dette Aar och fóris ochsaa nu
dette Aar saaledis til Regenschab och findis Copie aff Beui-
isserne her hoes
Latris Fisch                                   17 Schippund 15 Lis-
                                                         pund och 5 Schol-
                                                         pund

Indtegt Fisch
Annammet for nogle gamle for randett Husse paa Besse-
stedt som stoed och faldet neder
effter Vurdering Fisch                 2 Tusind

Ehr til Vegdt                                   1 ½ Schippund

Indtegt Fisch aff min forgangen
Aars Beholding

Annaammet aff min forleden Aars Beholding som jeg iche
kunde flótte ud formedelst Schibet vaar iche dregtigt noch
Fisch 1 Tusing 91 ½ Schippund

9 Lispund 13 pund -och 15 Lispund

Huilche forschreffne: Fisch er igien leuered effter Her Ri-
gens Hoffmesters Order til det Isslandsche Compagni och
viider schal fóris til Udgifft i Udgifftenn
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Kommer offuereens med
Jens Sóffrensens Beuiiss hos
Quitantziarums Registering
no. 5.

Er och rett effter Jens Sóf-
frensens Beuiiss hoss Qui-
tantziarum no. 7

Her om it vurderings Vidne
Lit: C

Kommer offuer eens med
neste forleden Aars Afflig-
ning
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Indtegt Penge aff min forleden
Aars Beholding

Annammed Penge som ehr aff min forgangen Aars Behol-
ding och fóris nu til Regenschab dette Aar 45 ½ Rixdalle 1
Mark 6 Skillinge 2 Alb.
                                                    32 Rixdalle 1 Ort 6 Ski
                                                         linge

Indtegt kióbdt Fisch
Annammed som ieg haffuer kióbdt for 4 Tusind 40 Rix-
dalle

Fisch                                               1 Tusind 10 Schippund

Det ehr for huer Rixdalle 5 Lispund Fisch

Annammed for 35 ½ Vetter
Smór Fisch                               35 ½ Schippund

Annamed for 25 ½ Hudenschind for huer 4 Lispund Fisch

Er tilsasammen Fisch                      5 Schippund 2 Lispundt

Annammed for 3 gammel udleffued Pulsheste Fisch 1 ½
Schippund

Annamed for 57 Faarschind for huer ½ Lispund Fisk

Er tilsammen                                  1 Schippund 8 ½ Lis-
                                                         pund

Annammed for 38 smaa mager Lamb Fisch 2 ½ Schippundt
5 Lispund

Annammed for 3 Faar med Lamb och 5 Kalffue duede en
ringe Ting Fisch1 Schippund 3 Lispund

Latris Fisch                              3 Tusind 58 Schippund
                                                  13 ½ Lispund
Penge 45 ½ Rixdalle 1 Mark 6 Skilling 2 Alb.

32 Rixdalle 1 Ort 6 Skilling
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Er saaledis rett effter forle-
den Aars Affligning

Lige saa mange Penge och
Vahre ehr her imod til Ud-
gifft aff alle slags,
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Indtegt tomme vbundne
Thónder och Fade

Annammet som ieg kióbdte paa Prouiant Hussed til at
packe 60 Tónder : ST. Luckas Saldt som Rassmues Helle
kunde leuered foruden Thræt effter Herr Rigens Hoffme-
sters Order thil Mordten Michelssónn, tomme Thónder der
til for uden Baand och meeste Pardten med
en Bonn udj                              60 Tónder

Thiende indted at komme woede Vahre videre i dennom:

Annammedt Faede som stoed effter siden forleden Aar aff
St: Mickell Fade 12 aff dette
Aars Faede                                  2

Annammet thomme Rostoeker Thónder som jeg kióbdte aff
Elsse Hansdaatter med thou Bonner i huer
dog vbunden                                 56 Tónder

Indtegt vbruglig Inventary Kiór
Annammed fra Mester Bryniolff Suendssónn Bischop offuer
Schalholdtz Stifft aff Stadens vbrugelig
Inuentariums Kiór                     20

Indtegt Lax
Annammed aff Lax Aaen Lax       20 Thónder

Latris tomme Thónder            9 Lester 8 Thónder
Tomme Fade                         15
Kiór                                       20
Lax                                        20 Thónder

Indtegt Nóedkiód
Annammed effter de 20 Kiór som kom fra Schalholdtz In-
ventarium Kióed                           10 ½ Thónder
Annammed effter magre Nóed       9
Och Kiór                                      10
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Her imod Penge til Udgifft
ungefer 10 Skilling Stóchet

Her imod Penge til vdgifft 1
Ort Stóchet

Forgangen Aar udj saa
moede 32 Thónder

Ligesaa meged Queg som
hossmeldis ehr her imod til
Ind Udgifft
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Kióed                                            11 ½ Thónder
Thallig                                            3 Lispund

Indtegt Faar Kiód
Annammed effter magre Faar       59
Kióed                                              6 ½ Thónde

Foruden huis der aff kom til spisning till Lougrette Mend

Indtegt Huderschind
Annammed aff Gregers Knudssón fuldmegtig offuer Arne-
stappen aff magre Nód och
Kiór Schind                               10

Annammed aff Schalholdtz
Kiór Schind                               20

Annammed effter 9 Nóed och
10 Kióer Schind                        29

Annamed aff Gregers Knudssen effter nogle aff de ud dóede
Indstede Kiór fra Arnestappens Ombud aff de som iche vaar
for roudet dog lidet til Gaffns
Schind                                         5

I lige maader effter trij aff Besssestedz ud dóede Indstede
Kiór                                                3 Schind

Latris Nóed Kióde                 22 Thónder
Faar Kiód                                5 ½ Thónder
Nóed 9 Faar 59 Hudeschind 57
Faarschind                             59
Huderschind                          57
Thallig                                     3 Lispund

Indtegt Queg och andet aff min
forleden Aars Beholding

Kiór                                              59
Lamb                                            78
Nóed 2 Aar                                    1
Nóed 1 Aaar                                   3
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Ligesaa mange Kióer och
Nód aff slagtet
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Kalffue unge och gamle                14
Quier 2 Aar                                    2
Pulshester                                       6
Kapler                                            2
Smór                                               2 Fóyringe 9 Marker
Thrann                                          ½ Thónde
Klippinger                                    24
Faarschind                                    14

Imod forschreffne: Klippinger Schind ehr-3 Huderschind
hóyre til Udgifft end til Indtegt kand gange imod huer andet

Indtegt Faarschind
effter Slagteried dette Aar

Annammed effter 59 Faar Schind 59

Indtegt Klede och Lerrid
Kióbdt aff Madz Rassmussen Isslandsche Compagnies
Kiób mand
Klede 12 Allen
Godt Lerrid                                    3 Allen
Middel Lerrid                                 4 ½ Allen

Indtegt Hesteschoe
Kióbdt aff forschreffne Madz Rassmussón smaa Hestescho
59 Gang

Indtegt Nædt Garn
Kióbdt aff Madz Rassmussen til ?1 Nedt i Laxe Aaen som
ehr brugdt nu i threij Aar och er forgiedt at schriffue til Ind-
tegt och Vgifft Nedtgarn 2 Fóyringe

Latris Kiór                             59
Lamb                                    78
Nóed 2 Aar                             1 
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Ligesaa mange affslagted

Kommer offuer eens med
Pengis Udgifft

1 Óvíst hvað þetta merkir en gæti verið tákn fyrir þúsund.
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Nóed 1 Aar                             3
Kalffue unge och gamle         14
Quier 2 Aar                             2
Pulshester                                6
Kapler                                     2
Smór                                       2 Fóiyringe: 9 Marker
Thran                                     ½ Thónde
Faarschind                             59
Klede                                    12 Allen
Godt Lerrid                             3 Allen
Middel Lered                           4 ½ Allen
Hesteschor                            59 Gang
Nedt Garn                               2 Fóyringe

Summa Summa Summarum
offuer ald forschreffne indtegt

som fólger
Leiguiller som staar med Jorde-
bogen                                          3 Hundred 41 ½

Smór til vegdt                               75 vetter 2 Fóyringe 13
Marker
Faar                                                1 Hundred 40
Lamb                                              1 Hundred 48
Kiór                                              60
Nóed unge och gamble                 13
Kalffue unge och gamle                14
Quier                                              2
Pulsheste                                         9
Kapler                                            2
Fisch till vegdt                                8 Hundred Schippund
                                                         2 Lisspund 14 
                                                         Schalpund
Kull                                              20 Tónder
Thran                                             2 Thónder
Penge                                              3 Thusind 42 Rixdaller
                                                         1 Mark 10 Skillinge
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Vadmell                                          3 Tusind 1 Hundred 73
                                                         Allen
Hoesser                                          9 Hundred 90 Pahr 
Frimend                                          7
Klippinger                                    14
Faarschind                                    59
Huderschind af Kiór och Nóed     57
Meehl                                             3 Thónder
St Luckas Saldt                             60 Thónder
Bondstager                                     2 Tusind
Thiere                                             5 Thónder
Fischeliiner paa-60 Fauffne             6 Stycher
Vogenshoed                                    1 Hundred 20 Blad
Haffstoche eller Essinger              36
Aarethreer                                    90
Klinche Sómb med Noed                4 ½ Tusind
Orlog Sómb                                    2 ½ Tusind
Legdte Sómb                                  3 Tusind
Smaa Krumbholdter                       1 Hundred 69 Stycher
Kióelthræer                                    4
Jern                                                6 Lisspund
Legdter                                         40
Deller                                             3 Thyldter
Tomme Thónder och Fade           12 Lester 2 Thónder
Nóed Kiód                                    20 Thónder 28 Thónder
Faar Kiód                                     10 Thónder
Lax                                               20 Thónder
Klede                                            12 Allen
Godt Lerrid                                    3 Allen
Middel Læred                                 4 ½ Allen
Hesteschoe                                   59 Gang
Nedtgarn                                        2 Fóyringe
Øll                                                  1 Thónde
Brendeuiin                                      2 Kuttinge
Bród                                              ½ Thónde
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Jhesum Honorem Mayestatis

I Jesu Christi Naffn

Udgifft aff forshreffne Indtegt
Fóris thill Udgifft och Affkordtning som Kong:Mayttz min
Allernaadigste Herre Naadigst haffuer beuilgett och giffuet
mig till Aarsslónn och Kostpennge 2 Hundred 50 Rixdalle

Udgifft Lougmends Lón
Effter Ko: Ma: Naadigste Beuilling aarlig effter gammel se-
duahne giffued Arne Odssen Lougmande for Synden och
Osten paa Iisslande i hans Lougmands Lón fraa St. Hans
Dag Midsommer 1647 och till
Aarssdagen 1648                      45 Rixdaller

I lige maade giffued Magnus Biórnssenn Lougmand for
Norden och Vesten paa Iissland effter forschreffne Dato i
hans Lougmands Lónn Penge       45 Rixdalle

Effter Kong: Mayttz: Naadigste beuilling ehr giffuen Gre-
gers Knudssón Bang Forvaldter offuer Arnestappen och
Snefielnes Syssell thill Aarsslón och Kostpenge fraa St. Hans
Dag Midsommer 1647 och till
Aarssdagen 1648.                       1 Hundred Rixdalle
Latris Pennge                          4 Hundred 40 Rixdalle

Ittem ehr giffued een Karll til Kost och Lón effter Hóybe-
melte: Kong Maytz Naadigste beuilling hos forschreffne:
Gregers Knudssónn Bang huer 3 Uger-1 Fóring Smór och
20 Fiske till Mad belóber sig fra St: Hans Dag Midsommer
1647 och til Aarssdagen 1648 Smór 2 Vetter 1 Fóyring 6
½ Marker
Fisck                                               2 Schippund 3 Lisspunt
                                                         10 Scholpund
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Fogden bekom ligesaa til
Lón forgangen Aar

Lougmendenis Beuiser
No-1: 2:
Bekom ligesaa til Lón for-
gangen Aar
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Giffued hannem til Lón Vadmell  12 Allen
Faar med Lamb                              3
Huderschind till Schoe                    1 ½ Hued

Giffued thuende Lougrettis Mennd fra Snefielnes Syssell
effter Lougen deris Lougrett Mands Kiób 4 Rixdalle

Udgifft Bóddelens Lón
Giffued Bóddellen Hoegen Helgesón til Arnestappen och
Sneefielnes Syssel til Kost och
Lón som fólger Mieel                  1 Thónde

Smór                                             10 Fóyringe
Fisch                                               7 ½ Lisspund
Klede saa godt som 4 Rixdalle        4 Allen

Udgifft Styremands Lón
Giffued Thiis Laurssen som var Styremand paa Kong:
Maytz Orlog Schib St. Mickell sin Styrre Mands Hyere til
Iissland och hiemb igien med Hóybemedte: Kong: Maytz
Schib och Indkombst fra Laanndet dette Aar 1648 Penge
80 Slette Dalle ehr 53 Rixdalle-32 Skillinge:

Latris Pennge                         57 Rixdalle 2 Mark
                                                  danch
Fisch                                        2 Schippund 11 Lis-
                                                  pund 2 Scholpund
Smór                                       3 Vetter 3 Fóyringe 6 ½
                                                  Marker
Miell                                       1 Thónde
Klede                                       4 Allen
Vadmell                                 12 Allen
Faar                                         3
Lamb                                      3 Huderschind 1 ½

Udgifft Penge
Betald Daniel Baldtzerssón Huuss Thimmer Mand effter
Herr Rigens Hoffmesters
schrifftelig Order                        1 Hundred 80 Rixdaller
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Bekom ligesaa forgangen
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Udgifft Pennge
till de fattige Prester for Norden

Fóris thil Udgifft effter Kong: Maytz: Naadigste Beuilling
thill dj fattige Prester for Norden for ett Aar som ehr fraa
St Hands Dag-1647 och till
Aarsdagen 1648 Pennge              1 Hundred Rixdalle

Udgifft Loug Rette Mends Lón
aff Guldbringe Sayssell

Giffuedt Eynner Jonssen i Lóug
Rette Mands Lónn Vadmell      10 Allen

Giffuedt Eyner Odssón Loug
Tette Mands Lón Vadmell        10 Allen

Giffued Thorkild Olluffsón
Lougrette Mand Lónn Vadmell  10 Allen

Giffued Magnus Ehrichsónn Loug-
rette Mands Lónn Vadmell       10 Allen

Giffued Biórn Thommesón i
Lougrette Mand Lónn
Vadmell                                    10 Allen

Giffued Olluff Eiolffssón Loug-
rette Mand Vadmell                  10 Allen

Disse Loug Rettis Kiób haffuer saa verret altid seduanligt
Aarlig

Latris Penge                            2 Hundred 90 Rixdalle
Vadmell                                60 Allen

Udgifft Bódelens Lón
Giffued M: Steinolffuer Bóddell thill Bessestad effter gam-
mel seduahne Meehl                       1 Thónde
Klede                                              4 Allen
Vadmell                                        12 Alllen
Smór                                               2 Fóyringe
Fisch                                             40
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saa forgangen Aar, effter
K:M: Naadigste: Beuilling
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Udgifft Pilots Pennge
Giffuedt een Pillot som lób os ind i Fleckeróen1 den 18 May
med Kong: Ma: Orlog Schib St: Mickel som bleff leueret
Schipper Suend Anderssón
som hand gaff Pilloten                1 Rixdalle

Leffueret thill Schipper Suend Andersón til Pillodtz Pennge
paa thuende Haffner nemlig Bessestadt Hafn och Arnestap-
pens Haffn Pennge                         8 Rixdalle

Leffuered til Schipper Suend Anderssón til Pillodz Penge
som hand gaff en Pilott der lób K: M: Orlog Schib St: Mi-
chell ind i Eguous Haffn2 och ud med stor Paryck den 2
Augusty Pennge                              1 ½ Rixdalle

Udgifft Bessested tienniste Karlis Lón
effter gammel seduanne

Giffuedt Olluff Helgessón smed
Faar med lam                              3

Vadmel                                         12 Allen
Giffued Thorder Jonssen Faar
med Lamb                                  3

Vadmell                                        12 Allen
Giffuet Jon Jonssón Laxe
Mand Faar med Lamb                3

Vadmell                                        12 Allen

Huilchen forschreffne Laxe Mand jeg haffuer forgiedt at
fóre hans Lón och Kost til Regenschab i forleeden Aaringer
Giffued forschreffne Tienniste Karle til Schoe Ledder Aared
omkring Hudershcind                     4 ½ Hued

Latris Meehl                            1 Thónde
Klede                                       4 Allen
Vadmell                                 48 Allen
Smór                                       2 Fóyringe
Fisch                                        5 Lispund
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Schipperens Beuiiss No 10

Ligesaa forgangen Aar, och
elles paa dette och huis vi-
dere, end forgangen Aar,
Beuiiss No 11.

1 Hún er syðst í Noregi.
2 Óvíst hvaða staður þetta er.

7_7_B_Reikningur 1648 og Skammstafanir_385-518.qxp_Layout 1  1.11.2020  11:07  Page 490



Pennge                                   10 ½ Rixdalle
Huderschind                            4 ½
Faar                                         9
Lamb                                      9

Udgifft forschreffne Vindemends
Aars Kost

Giffued forschreffne Perssohner thil Kost udj 38 Uger deris
Aars Kost giffued huer aff dennom udj 3 Uge Smór-1 Fóy-
ringe, Fisch 20 ehr udj forschreffne 38 Uger Smór 4 ½ Vette
1 ½ Fóyringe 9 Marker
Fisch                                               4 ½ Schippund 4 ½
                                                         Liss pundt 6 Schol-
                                                         pund

Ittem giffued forschreffne Thienniste Karle Vehrthiden of-
fuer som ehr 14 Uger fra St: Pouels Dag til Phillipi Jacobj
Dag huer aff dennom Smór 6 Fóyringe Fisch 2 ½ Lispund 
Ehr tilsammen for dennom
alle Smór                                    2 Vetter 2 Fóyringe

Fisch                                               7 ½ Lispund

Vidóes Vindefolch och Fattiges Aars
Kost och Spiissning

Giffued Jon Hógnerssón Rossmand till Mad huer 3 Uger
Smór 1 Fóyringe Gilde Fisck

20 ehr Aaret omkring Smór        2 Vetter 1 Fóyringe 6 ½
                                                          Marker
Fisck                                               2 Schippund 5 Lispund
                                                         3 Scholpund

Giffued Roesskonen i Vidóe och 3 Thieniste Koner til Mad
giffued huer udj 3 Uger Smór ½ Fóyringe Gilde Fisk 10

Ehr Aared omkring for dem
alle Smór                                     4 Vette 2 Fóringe 13

                                                         Marker
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Fisck                                               4 Schippundt 6 ½ Lis-
                                                         pundt 2 Scholpund

Giffued 10 Fattige i Vid Øe och 1 Prouent Kone huer om
Ugen til Mad foruden Melck och Schiór daglig huer om
Ugen Smór 2 Marker Fisck 4 Scholpund ehr for di 11 Aa-
redt omkring til Mad Smór            7 Vette 1 Fóyringe 4
                                                         Marker
Fisch                                               7 Schippundt 3 Lis-
                                                         pundt

Giffued forschreffne Vindefolck och Fattige i Vid Øe deris
Aars Lón och de fattige Vadmel til Kleder ittem Schoeled-
der
Giffued Jon Hógnerssón Rossmand til Lón Faar med Lamb
                                                      6
Vadmell                                        16 Allen

Latris Smór                           20 ½ Vette 1 Fóyringe 2
                                                  ½ Marker
Fisch                                      18 ½ Schippund 7 Lis-
                                                  pundt 3 Scholpund
Faar                                         6
Lamb                                      6
Vadmell                                 16 Allen

Giffued Roess Koenen i Vid
Øe til Lón Klede                         4 Allen

Fiin Læret                                       3 Allen

Giffued 3 Vinde Koener der sammestedt till Lónn Vadmell
huer 6 Allen ehr
                                                    18 Allen
Giffued huer Lerred 1 ½ Allen
ehr                                              4 ½ Allen

Giffued de thij Fattige der sammestedt til Kleder effter gam-
mel seduanne om Aaret huer
3 Allen er                                 30 Allen

Giffued en Prouente Kone
Vadmell                                      4 Allen

Ittem ehr leuered Rossmanden i Vidóe Jonn Hógnersón til
Sledt Mend der sammestedt 
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effter gammel seduahne Smór    ½ Vett
Fisch                                              ½ Schippund

Udgifft Kióbemends Kost och Lón
Fóris til vdgifft til 3 Kióbemend som haffuer slaged Gres i
Vid Øe i 10 Uger och giffued huer aff dennem til Mad huer
3 Uger Smór 1 Fóyringe Fisch 20. Er tilsammens for dem
alle 3 Smór                                     1 Vet 2 Fóyringe
Fisck                                               1 Schippund 5 Lispund

Ittem giffued forschreffne Kióbemend til Lón huer 1 ½ Vet
Smór ehr for dem alle Smór            4 ½ Vett

Ittem ehr forbrugdt Schoe Ledder til Sckoe til forschreffne
Vindefolck och Fattige och till Reeb at binde Queged med
der sammestedz smaa Huderschind 

                                                    25 ½ Hud
Latris Vadmell                       52 Allen
Smór                                       6 Vette 2 Fóyringe
Fisch                                        1 ½ Schippund 5 Lis-
                                                  pund
Huderschind                          25 ½
Klæde                                      4 Allen
Fiin Lærred                             3 Allen
Middel Lerred                         4 ½ Allen

Udgifft Formands Lón och Kiób
Giffued Joen Haldorssón som vaar Formand For en – 10
ehring
                                                      3 Faar med Lamb

Giffued Odder Therckildssón i sidt ForMands Kiób for en-
10 ehring 
                                                      3 Faar med Lamb

Giffued Olluff Helgessón for en 10 ehring 1 Koe 3 Aar gam-
mel

Giffued Jon Gisslesón for en 10 ehring 4 Faar med Lam
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Giffued Skulle Thorckildssón som vaar Formand for en 10
ehring 1 Hest 4 Aar gammel

Giffued Thorgier Suendssón For
Mand for en 8 ehring                  3 Faar med Lamb

Giffued Thorder Jonssenn for
en 8 ehring                                  3 Faar med Lamb

Giffued Tommes Biórnssen For
Mand for en 8 ehring                  3 Faar med Lamb

Giffued Einer Jonssen for en
8 ehring                                      3 Faar med Lamb

Giffued Kiettel Jonsen Formand
for en 8 ehring                            3 Faar med Lamb

Giffued Giester Jonssón for en
8 ehring                                      3 Faar med Lamb

Giffued Jonn Simonssen for en
8 ehring                                          3 Faar med Lamb

Giffued Raffn Ehrichssón for
Mand for en 4 ehring                  1 Faar med Lamb

Giffued Jon Jonssón for en
4 ehring                                      1 Faar med Lamb

Giffued Sugerder Jonsen for en
4 ehring                                      1 Faar med Lamb

Giffued Diderich Jonssen for
Mand for en 4 ehring                  1 Faar med Lamb
Latris Faar                             34
Lamb                                    34
Kiór                                         1
Heste                                       1
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Udgifft for Fische Giemssel och for
Fischen at verch effter Konng: Maytz
Fischer Boede och Mandslótter

Giffued en Mand som tog Vare paa Starnes paa Kong:
Maytts Fisch och den
vercked til Lón                            3 Faar med Lamb

Giffued hannem til Mad Smór        1 Fóyringe 16 Mark
Fisch                                               4 ½ Lispund

Giffued Odder Jonssen paa Marsboeden for Kong: Maytz
Fisch der sammestedz at verche
och giemme                                 1 Faar med Lamb

Ittem giffued Biórn Thorckildssón paa Hussethofft i Grin-
deuig for Kong: Maytz Fisch er sammested att verche och
giemme                                           1 Faar med Lamb

Ittem giffued Raffn Ehrichssón Jon Jonssen Sugerder Jons-
sen och Diderich Jonssen alle 4 Ko: Ma: Formend paa 4 Fis-
che Boder for Fischen at verche
och giemme der effter                 3 Faar med Lamb

Udgifft Undergiffter
Giffued Odder Jonssen paa Mansboeden i Undergifft for en
Kong:Maytz 10 ehring                    4 Faar med Lamb

Giffued Thorffue Erlandssón paa Starnes for 2 10 ehring
och 1 8 ehring Undergifft Smór    22 Fóyringe

Latris Faar                             12
Lamb                                    12 
Smór                                       2 Vetter 7 Fóyringe 16
                                                  Mark
Fisch                                        4 ½ Lispund

Udgifft Bóchers Kost
Giffued Jens Hendrichssónn Bódeker som haffuer seigled
paa Konng: Maytts vegne thill Iissland och fra Hóybe-
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meldte: Hans Mayts Thónde Godtz och andre Saldt Vaeher
at saldte binde och foruahre holdett hannem till Kost udj
18 Uger som ehr fra den 7 May Schibed gick til seyls och
till den 11 September Schibed kom hiemb igien fra Iissland
och kaste Ancher her uden for Kióbenhaffn at regne huer
Uges Kost for 1 Slett Daller ehr    12 Rixdalle

Lónnen haffuer hand ingen bekommen for Aarsages Schyld

Udgifft Penge for Bandstager
Giffued Jens Olluffssen fra Baahuus Lehn for 12 Hundred
Bandstager till Kong:Ma: for
nódenheed Pennge                      6 Rixdalle

Udgifft Penge for Pas Gangere
Fóris till Udgifft for thuende Pas Gangerer til Kong May:
Naadigste behoff som bleff leuered til Jochum Slodz Fouged
effter Herr Rigens Hoffmesters Order giffued for dennom
udj Iissland Pennge                       40 Rixdalle

Latris Pennge                         58 Rixdalle

Udgifft Queg som er dód aff
Soldt och Siugdomb

Fóris till vdgifft aff Kong:Maytz Queg som ehr dód i Vid
Øe Kiór                                          4

Heste                                2
Lamb                              29
Kalffue                             9

Vdgifft Kiór
Fóris till vdgifft som ehr dóed aff Siugdomb i den haarde
Vindter aff Indstederne till Bessested och ehr sadt unge Kiór
i steden igienn

kircheboell
Dóede Kiór                                     1
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Baandstagerne ehr her imod
til Indtegt Beuiiss adt betalt
ehr No 16

Slodtzfougden Jochim Valt
Pengers  Beuiiss No 17

Beuiiss N: 18
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store holmme 
Dóde Kiór                                      1

sueholdt
Dóde Kiór                                      1

schochtiórrn
Dóde Kiór                                      1

varm aa
Dóde Kiór                                      1

store axlestad
Dóde Kiór                                      1

Ehr sadt i steden igien for forschreffne : vd dóede Kiór paa
Indstederne unge Kiór                    6

Som her med saaledis fóris til Vdgifft

Latris Kiór                             10
Heste                                      2
Lamb                                    29
Kalffue                                    9

Udgifft Kióer som er dóed och fóris
till Vdgifft aff Indstererne till Arnes-

tappens Ombud som fólger

oddestad
Dóede Kiór                                     2

idtregaarde
Dóede Kiór                                     3

holum
Dóede Kiór                                     1
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bardestad
Dóede Kiór                                     1

miduallum
Dóede Kiór                                     1

store nósum1

Dóede Kiór                                     1

Ehr sadt i Indstedenne igien aff Gregers Knudssónn For-
ualdter offuer Arnestappen aff forschreffne Stappens Ind-
tegtis unge Kiór 9

Och fóris saaledis till udgifft aff forschreffne Arnestap-
pens Ombuds Indkombst

Latris Kiór                               9

Udgifft Materialer
til Kong:Maytz Fischer Schibe at gióre ferdig och repareris
till Sóes som ehr 5–10 ehringer och 7–8 ehringe ittem Fire-
mands farer 4 huor till ehr medgangen Materialer som fól-
ger

Vogenschud                                    1 Hundred 20 Blad
Noed Sómb med Noed                   5 ½ Tusind 2 Hundred
Recke Sómb                                   3 Tusind 1 Hundred
Orlog Sómb                                    2 ½ Tusind 1 ½ Hund-
                                                         red
Thiere                                             5 Tónder
Kióell Thræ til Draeg                      4
Smaa Krumholdter                         1 Hundred 69 Stócher
Aare Threer til ny Aaerer              90 Stócker
Grandeller till Thoffter Styrer
och anden fornódenhed              2 Thyldter 10 Borde

Uld till Sije i Schibene                     3 Fóyringe 4 Marker
Vadmell til Scharlepper i Schibene  18 Allen
Haffstocher til Essinger och nogle
Drag                                         36 Stycher
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Beuiiss 21.

1 Stóruhnausar.
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Latris Woegenschoed              1 Tusind 20 Blad
Noed Sómb                             5 ½ Tusind 2 Hundred
Recke Sómb                            3 Tusind 1 Hundred
Orlog Sómb                            2 ½ Tusind 2 Hundred
Thiere                                      5 Tónder
Kiól Thræer                             4
Smaa Krumholdter                 1 Hundred 69 Stócher
Aare Threer                           90 Stócher
Deller                                      2 Thyldter 10 Bord
Uld                                          3 Fóyringe 4 Marker
Wadmell                               18 Allen  
Haffstocker                           36 Stycher

Udgifft Schib Byggers Kost och Lón
Giffued Jon Gisslesón och Jon Helgessón udj 9 Uger huer
til Koest huer 3 Uger Smór 1 Fóyringe Fisch 2 ½ Lispund
ehr til Mad til dem begge forschreffne 9 Uge menns dj
giorde Kong: Maytz: Fischer Schibe ferdig till Sóes 

Smór                                               6 Fóyringe
Fisck                                             15 Lispund

Ittem giffued forschreffne: Schib Byggere huer till Arbeid
Lón for de giorde Hóybemeldte: Kong Maytz Fischer Schibe
ferdig til Sóes huer Smór 1 Vett 7 Fóyringe: Vadmel huer 6
Allen er for dem begge Smór          3 Vette 6 Fóyringe
Vadmell                                        12 Allen

Udgifft Saldt
Fóris til Udgifft St: Luckas Saldt som ehr opsalted paa K:M:
Klipfisch Lax och Kiód Saldt        90 Thónder

Udgifft Vadmell och Hoesser
Leuered med dansche Maall paa Kong:Maytiz: Kledekam-
mers
Vadmell                                         2 Tusind 5 ½ Hundred
                                                         7 Allen
Hoesser                                          9 Hundred 90 Pahr
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Huilched forschreffne vadmell ehr annamenedt med Iiss -
landsche Allen och naar som det bliffuer Udmaaledt med
dansche Allen da ganger der 113 Iisslandsche Allen paa
huer 100 dansche Allen belóber nu forschreffne Vadmell sig
som ehr udmollet med dansche Allen udj Iisslandssche
Maall och Allen                              2 Tusind 8 Hundred 90
                                                         Allen

Latris Vadmell
Udj Iisslandsche Maall2 Tusind 9 Hundred 2 Allen
Smór                                       4 ½ Vetter
Hoesser                                   9 Hundred 90 Pahr
Fisch                                      15 Lispund
Saldt                                      64 Thónder

Udgifft som ehr leuered paa Kongl
Mayttz Prouiandthus

Thór Fisch                                      1 Hundred 91 Schip-
                                                         pund
Klip Fisck                                     63 ½ Schippund 3 Lis-
                                                         pund
Lax                                               20 Thónder
Nóedkiód                                     28 Thónder
Voegh                                           17 Schippund 6 ½ Lis-
                                                         pund 6 Scholpund
Faar Kiód                                     10 Thónder
Var til Vegdt                                   5 Schippund 12 ½ Lis-
                                                         pund
Thrann                                           2 Thónder

Udgifft Fisch effter Order
Leuerede till dett Iisslandsche Compagni effter Herr Rigens
Hoffmesters Order Thór Fisch        2 Hundred Schippund
Leuered till Oberste Herr Hen-
drich Bielche Thór Fisch             2 Hundred Schippund
Latris Thór Fisch                     5 Hundred 91 Schip-
                                                  pund
Klip Fisch                             63 ½ Schippund 3 Lis-
                                                  pund
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Thegnebogen Lit: T ansch-
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Lax                                        20 Thónder
Nóed Kiód                            28 Thónder
Faar Kióed                            10 Thónder
Thrann                                    2 Thónder

Udgifft Fisch
Fóris til Udgifft Fisch som bleff sledt forderffued aff Snee
och Fuug aff den effterstaaendis Fish som bleff effterstaaen-
des forleden Vindter i Bessested Husse paa Óerne gandsche
forderffued                                     3 ½ Schippund

Bleff forderffued aff denne Schibs Lading i Schibed neden i
Rummed aff Vandt i den besuerlig lange Reysse vi var i
Sóen imellom Issland och Danmarck som var 8 gandsche
Uger i Storm och ondt Veir bleff gandsche forderffued och
raaden Fisch                                   7 ½ Schippund 5 Lis-
                                                         pund

Udgifft Penge for Materialer
Fóris til Udgifft Penge for Materialer til Ko: Ma: Fischer
Boedes och anden fornódenheds Vdreedning effterdi ieg
iche haffuer bekommed nogen Materialer fra Bremmerholm
som seduanlig verred haffr forleden thuende Aar huorfor
jeg maatte kióbe effterschreffne:

Kióbt aff Christoffer Bremmermand Isslandz Compag-
nis Kióbmand 

Meell 3 Thónder for                      6 Rixdalle
Thiere 5 Tónder for                      10 Rixdalle
Liiner paa 60 Fauffner for              1 Rixdalle 2 Mark
                                                         dansch

Aare Threer paa 10 Allen 90 Stycher for 20 Rixdaller

Krumholdter 1 Hundred 69
Stycher for                                  8 Rixdalle

Deller 3 Thyldter for                      3 Rixdalle
Vogenschoed 1 Hundred 20
Blade for                                   26 Rixdalle
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Beuiiss N: 28

Beuiiss N: 29

Huossbemelte Vahre foris
her imod til fuld Indtegt och
adt saaledis betalt ehr
Beuisis med med N: 30 och
N: 31
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Effterschreffne Materialer haffuer jeg kióbt aff Madtz Rass -
mussen och Isslandz Kióbmand
Haff Stocher eller Essinger 36 for 17 Rixdalle
Klinche Sómb med Noed
4 ½ Tusind for                          11 ½ Rixdalle

Lappe eller Orlog Sómb
2 ½ Tusind for                           4 Rixdalle

Recke eller Legdte Sómb
3 Tusind for                               8 Rixdalle

Kióel Thræer 4 for                         4 Rixdalle
Jern 11 Lispund for                        5 ½ Rixdalle
Nedt Garn 2 Fóyringe: for              2 Rixdalle
Legdter 40 for                                2 ½ Rixdalle

Latris Fisch                            11 Schippund 5 Lispund
Pennge                                     1 Hundred 26 Rixdalle
                                                  2 Mark dansk

Udgifft Penge for tomme Thónder
Fóris til vdgifft Penge for tómme Thónder til Kong: Maytz
Fischerboede och anden fornódenhed effter Regenschabz
Formelding

Kióbdt aff Niels Michelssón
thil at packe udi for                    6 Rixdalle 4 Mark

Forschreffne Thónder thiendte indted at komme nogen
vaad Vahre udj effter Indtegtens Formelding

Kióbdt aff Elsse Hansdaatter
thomme Tónde 56 for               14 Rixdalle

Forschreffne Thónder findis till Indtegt

Udgifft Penge for Fisch
Fóris til Vdgifft Penge for Fisch      4 Hundred 40 Rixdalle

For huer Rixdalle 5 Lispund Fisch och findis saaledis fórdt
til Indtegt i Fische Indtegen
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Beuiiss N: 32

9 Lest 8 Tónder

Thomme Tónder ehr her
imod til Indtegt Beuiiss
N: 33

Her imod 110 Scippund
Tórfisch til Indtegt
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Udgifft Penge for Voxlius
Fóris til Udgifft Penge for thuende smaa Voxlius til Besse-
sted Kirches Fornódenhed Penge    2 Rixdalle

Ehr forbrugdt smelted Thelle til Lius til forschreffne Kirches
Fornóedenhed Aaret igiennem
Telle                                            3 Lispund 12 Scholpund

Huor imod igien giffuis aff Sogne Mendene i Liusse Thold
huer Bonde Mand 3 Fiske som findis i Guldbringe Syssels
Indtegt

Och kunde neppelige bekomme saa megid Thelle aff ald
Slachteries til Bessested formedelst magerhed at det bleff
slagted i Uthide som vaar ved St: Hand Dag Midsommer,
och var da lidet Kiód oppaa och ingen Thelle udj

Latris Penge                             4 Hundred 63 Rixdalle
                                                  1 slet Mark
Telle                                        3 Lispund 12 Schol-

                                                         pund

Udgifft Smór och Fisch til Laxe Aaen
effter gammel Seduahne

Giffued 20 Mend till Mad den gang di satte Kisterne neder,
och den Thid de tog dennom op igien huer gang 1 Fóyringe:
Smór och 20 Fiske ehr
tilssammen Smór                         2 Fóyringe

Fisch                                               5 Lispund
Giffued dennem der hos effter gammel Seduahne Brendeuiin
1 Kutting paa 
                                                      5 Potter 

Formedelst stoer Kuld dj arbeyder udj Vandett

Udgifft Fisch och Smór
Effter gammel Seduahne til dj Mend som haffer fared i
Schippe Ferd effter Ko:Ma: Fisch den at flótte til Bessested
haffuer faaet som effterfólger
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Er udj dend Beuiiss N: 33

Ligesaa forgangen Aar

Er udj dend Beuiiss N: 33

Ligesaa forgangen Aar
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Den 1 Juny en 10 ehring i Schippeferd till Starnes effter
Kong: May: Fisch var 10 Mend paa giffued huer aff den-
nom Smór 2 Marker Fisch 4 Scholpund ehr tilssammens
Smór                                               2 Fóyringe
Fisch                                               5 ½ Lispund

Den 8 Juny en 10 ehring i Schippeferd till Starnes effter
Kongl:May Fisch vaar 10 Mend paa giffued huer aff den-
nem Smór 2 Marker Fisch 4 Scholpund ehr tilssammens
Smór                                              1 Fóyring
Fisch                                               2 ½ Lispund

Den 16 Ditto tho 10 ehringe och 1 8 erhing fra Starnes och
Moesboeden med Konngl: Ma: Fisch vaar 28 Mend paa gif-
fuet huer aff dennom til Mad Smór 2 Marker Fisch 4 Schol-
pundt ehr tilsammen Smór             2 ½ Fóyringe 6 Marker
Fisch                                               7 Lispund

Latris Smór                             7 ½ Fóyringe: 6 Marker
Fisck                                      20 Lispund
Brendeuin                                5 Potter:

Den 26 Juny thoe 10 ehringe och 1 8 ehring paa Starnes
Moesboeden och Mólshóffde med Kong: Ma: Fisch vaar
paa dennem 28 Mend giffued huer aff dennem til Madt
Smór 2 Marker Fisch
4 Scholpund ehr Smór                 2 ½ Fóyringe 6 Marker

Fisch                                               7 Lispund

Udgifft Smór
Fóris til Udgifft Smór som ehr
soldt for Fisch Smór                  35 ½ Vetter

Fischen derfor findis fórd til Indtegt

Udgifft Queg som ehr slagted
Ehr slagted Kiór som kom fra
Schallholdt Kiór                        20

Magre Nóed                                   9
Kiór                                              10
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Ligesaa forgangen Aar

1 Schippund Tórfisch imod
huer Vett Smór, ehr her
imod til Indtegt,

Her imod til Indtegt 22
Tónder Oxekód och
Huderne foruden
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Udgifft magre Faar
Som ehr slagted Faar                    59
Kiódet effter forschreffne Slagterj findis til Indtegt och
Vdgifft

Udgifft Klippinger och Kalffschind
Ehr forbrugdt och medgangen til thuende Tieniste Karle til
sehr Kleder i Vehrthiden mens
dj fisched til huer Kledning            8 Klippinge
Ehr til dem begge Klippinger        16
Kalff Schind til Sóe Schind
huer 1 ehr                                   2 Kalffschind

Sóevetlinger til huer 2 Pahr effter gammel Seduahne ehr
Vedtlinger 
                                                      4 Pahr

Latris Smór                           35 Vetter 6 ½ Fóyringe
                                                  6 Marker
Fisch                                        7 Lispund
Kiór                                       30
Nóed                                       9 
Faar                                      59 
Klippinger                             16 
Kalffschind                              2
Vettlinger                                4 Pahr

Udgifft Huderschind
Fóris til Udgifft Huderschint som ehr soldt for Fisch Hu-
derschind                                      25 ½

Udgifft Faarschind
Fóris til Udgifft Faarschnind som
ehr soldt for Fisch Faarschind   57

Fischen derfor findis til Indtegt
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Och her imod 5 ½ Tónder
Faarekód och Schindene for-
udt

Ligesaa forgangen Aar

Fischen ehr her imod til Ind-
tegt

Fischen ehr her imod til Ind-
tegt
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Udgifft Fischeliiner paa 60 Fauffne
Fóris thil Udgifft Fische Liiner paa 60 Faune til styere Feire
at legge veed med Kong: Ma: Fischer Baade mens di fischer.
Leffueret til en Firemandsfar paa Kasthus 1 Liine. Paa Hóx-
hus leuered 1 Liine. Leuered paa Sualbarde 1 paa Móls-
hóffde1 leffuered 1 Liine. Forschreffne Steder haffuer gan ged
4 Fischer Baader och haffuer huer Baad bekommet til Styere
Feyere paa 60 Fadme huer
Liine ehr                                     4 Liiner

Leuered til thuende tienniste Karle paa Bessested at fische
med i Vehrthiden Fischeliiner huer 1 ½ paa 60 Fadne ehr
                                                      3 Liiner

Udgifft Legdter Grandeller och Sómb
Ehr forbrugdt til Stager til Ko: M: Fischer Schibe och anden
Fornódenheed der paa Legdter     22
Thil Laxekisterne forbrugdt
Legdter                                     45

Grandeller forbrugdt til for-
schreffne Laxekiister                 11 Deller

10 Allen Thimmer                          6 Stycker
Legdter Sómb der til for-
brugdt                                         4 Hundred 30

Medgangen til Laxenedt
Nedtgarn                                    2 Fóyringe
Latris Huderschind                24 ½
Faarschind                             57
Fischeliiner                              7
Legdter                                  67
Deller                                    11
10 Allen Thimmer                   6 Stycker
Legdte Sómb                           4 Hundred 30
Nedtgarn                                 2 Fóyringe
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Ligesaa forgangen Aar

Forgangen Aar i saa maader
40 Legter

40 Legter 1 Tylt 5 Stócher 4
Hundred 20

1 Mölshús.
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Udgifft Inuentarium
Effterscheffne Kongl: Maytz och Cronens Inuentarium til
Bessestad och Vid Øe som ehr Beholding och iche til Re-
genschab fórdt effter Ko: Maytz Naadigste schriftlig Order
och ehr leuered til Mathiis Sóffrenssen paa Kong: Ma: vegne
eller huemb det bór paa K:M: vegne att annamme om For-
andring scher med Landett

Fisher Schibe
Thein Ehringer onde och guode      5
Otte Ehringer onde och guode        7
Fire Ehringer onde och guode         4
Gammel Aarer ehr der till             95

Forschreffne Fischer Schibe och Baade ehr vurdered aff 6
ehrige Mend paa Landssuiis med deris Aarer som for-
schreffned staar och ehr vurderingen beliggendis paa Kong:
Maytz Gaard Bessested hos forschreffne Inuentary Schibe
thi Schibene ehr nu gamle saa vel som de var den gang jeg
dennom annammed paa Ko. Ma: vegne effter som jeg be -
kom til dennem en Summa Penge til forbedring paa dennem
och findis samme Penge til Indtegt och Udgifft i mit fórste
Aars Regenschab

I Fóirer                                           5
Landssens Indssegell aff Sólff          1

Kiór som de fattige schal holdis aff och till at forbedre Ind-
steden med om nogen ganger ud och Regenschab derfor at
gióre                                             19
Gammel Pulsheste                          3
Gammell Kapler                             2
Kiere med 2 Hiull gammell             1
Maldt Quern                                  1
Sennops Quern gammel vbrugelig  1 Saa god som 10 Fiske
Gammell vbrugelig Pallrecher         7
Saa gode som 10 Fiske
Gammel vbrugelig Pibe Faede         5
Gammel for sledt Senge Dyner
aff Vadmell                                 4
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Velbyrdig Her Hendrich Bi-
elchis Quitering N: 34

Er udj Thegnebogen Lit: T
anschreffuen Fol: 190
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Gammel smaa Brógerkar och
Schiórkar                                    5

Spander                                        14
Gammell Strocker                           3
Quier 2 Aar                                    3
Nóed 2 Aar                                    3
Melcke Throug onde och guode   25
Kierolder onde och guode               2
Brand Jern med-3 Thenger             1
Gammel Thræ Schab                      1
Kar at saldte Fisck udj                    2
Gammel Saldt Throg eller
Degen Throg                               2

Rób paa 4 Heste
Smór Punder med Kobber Lod       1
Ryssler med Steen Lod                    2
Gammel ubrugelig Thómmer
Sauge                                          1

Skaaluegdt med thuende smaa
gammel Skaaller och 8 Blii
Lod til                                        1

Gammel Fyrschiffuer                      5
Gammel Bencher der om                6
Gammel smaa Threi Beenet Stoelle   4
Amboldter den eene ehr i sónder    2
Gammel Senge Steder                     4
Gammel Stier                                  2
Store och smaa Smedehammere      7
Smede Thenger                               4
Jern Sted                                         1
Jern Boldter                                    4
Handkleffuer eller Kroege i steden  1
Liiden opssledt Sliibe Steen med
Jern Axel                                     1

Liusskuller                                      4
Gammel opssledt och vbrugelig
Rockeuóder                                3 Voder 7 Allen

Konge Breffue med nogle Copier  60
Mold Dage Bog                                
Jorde Bog                                       1
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Prouendte Breff                              1
Vadmell                                          1 Hundred 6 Allen

Dette forschreffne Inventarium ehr saaledis aff vendt och
leffuered som forbemeldt ehr bekiender vj underschreffne
med egen Hender Bessested den 28 Juny 1648.

Jens Sóffrenssón
Madthiis Sóffrenssón

Udgifft Hesteschoe
Ehr forssledt och medganged til Ko:Ma: arbeidz Heste til
Bessested och Vid Øe fra St: Hans Dag Midsommer 1647
och till Aarsdagen 1648 smaa
Heste Schoe                              59 Gang

Udgifft Splitter
Ehr forarbeydet paa Kong: Ma: Thónde Godt Syere Thón-
der Loure Thónder och Fischer
Saldt Kar Splidtter                      4 Tusind

Udgifft Jern och Kull
Ehr opssmedet Jern och forbrugdt paa Bessested och Vidóe
til Hóe Leer Styre Lycker till Roer til Kong: Maytt: Fischer-
boede och til anden Fornóedenheed til Dór Jern och andet
paa Kong: May: vegne Jern

11 Lispund Smaa Riisskull           28 Thónder
Latris Heste Schoe                 59 Gang
Splidtter                                  4 Tusind
Jernn                                     11 Lisspund
Kull                                       28 Thónde

Udgifft Grand Deller
Ehr forbrugdt til Hóe Riffuer
och Schaffte, Deller                    6
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Forgangen Aar i saa maade
90 Gange

3900

17 Lispund
33 Tónner

7_7_B_Reikningur 1648 og Skammstafanir_385-518.qxp_Layout 1  1.11.2020  11:07  Page 509



Der aff ehr giordt Hóe Riffuer och Riffue Schaffte som ehr
forbrugdt paa Bessestad och Vid Øe thil at riffue Hóe med
Riffuer                                          30

Udgifft Hóeleer at slae Græs med
Ehr forbrugdt och opslidt i Vid Øe och paa Bessested smaa
Hóe Leer                                      30

Udgifft Pennge
Giffued for 1 Thónde Øll till Lougrettis Mendene paa Alt-
hinget Pennge 
                                                      2 Rixdalle
For een Kutting Brendeuiin thill dennem der sammested
Penge 1 Rixdalle

Ittem giffuet for een Kuttinng Brendeuiin thill dj Mend
som foer I Laxe Aaen                     1 Rixdalle
Huilcke forschreffne Øell och Brendeuiin ehr forthærred
paa Steden som forbemeldt ehr

Giffued for ½ Thónde Bród            1 Rixdaller
Latris Deller                            6
Riffuer                                   30
Hóe Leer                               30
Pennge                                     5 Rixdalle

Udgifft Penge for Klæde och Lærid
och Hesteschoe

Giffued Madz Rassmussen Islands Compagnies Kióbmand
for 4 Allen Klæde thil Roess-
konen i Vidóe Pennge                 4 Rixdalle

Giffued hannem for 3 Allen goed Lærid til forschreffne Ro-
eskonne 
                                                      3 Rixdalle Mark

Giffued hannem for 4 ½ Allen Middel Lerrid thil Vinde
Koenerne i Vid Øe Pennge              4 ½ Mark dansch

Giffued hannem for 59 Gang Hesteschoe til Kong: Maytts
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Ligesaa forgangen Aar

Ligesaa forgangen Aar

Beuiiss adt saaledes betalt
ehr N: 33

Disse Vahre fóris lige saa
her imod til Indtegt

Vahrene fóris her imod til
Indtegt
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Arbeidt Hestes Fornódenheed paa Bessested och Vid Øe
Pennge                                           6 ½ Rixdalle

Giffued hannem for 8 Allen Klede till Bóddellen paa Besse-
sted och til Bóddellen paa Arne-
stappen Pennge                           8 Rixdalle

Udgifft Faar och Lamb som er
lagd paa Landschylden

som ehr annammed aff Mosfeld Sueidt

Faar                                              13
Lamb                                            13

Findis saalledis till Udgifft paa huer sin Sted i Bessested
Landschyld Indtegt

Udgifft Lamb som er sold for Fisch
Sold magre Lamb som iche kunde leffue och iche heller ti-
ende til at slachte formedelst der vaar meged smaa och
magre                                           38
Fischen derfor findis i Indtegten

Latris Pennge                         19 Rixdalle 5 Mark 4
                                                  Skilling dansch
Faar                                       13
Lamb                                    52

Udgifft gammel Udleffued Pulsheste
Ehr sold for Fisch gammel
Pulsheste                                     3

Fischen derfor findis til Indtegt

Udgifft tomme Thónder
Leuered med Syere til Kong:
Maytz Schibe                            12 Thónder

Det ehr een Thónde Syere til huer Schib aff dj store Schibe
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Och adt saaledis betaldt ehr
Beuiisis med N: 31

Kommer offuer eens med
Indtegtens Forklaring paa
Mindre Mosfeld 3 Radested
3 Blechestad 2 Meidal 1
Thormodsdal, Orbai och
Varmedal, 5

Fischen ehr her imod til Ind-
tegt, 1 ½ Lispund for huer

Her imod til Indtegt 1 ½
Schippund Fisch
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Leueret endnu thil huer stoer Schib till Leffuer i Ladt1 huer
Schib 1 Tónder ehr 12 Thónder
Ittem til huer aff dj smaa Schibe    ½ Thónder
til Leuer i Ladt ehr                          2 helle Thónder

Eller 4 halff Thónder och er saaledis effter gammel Sedu-
ahne

Leueret 2 Tónder Syhre til 4 smaa Firemandsfar tomme
Thynder                                          2 Tónder

Det eer ½ til huer Schib och er saa forschreffne tomme
Thónder naar dj haffuer drucket aff dennom forbrugdt til
Aare Schitter thil Kong: Maytz Fischer Schibes Aarer

Leueret Thónder med Vahre paa Kong: Maytz Prouiant
Hus med Lax udi tomme
Thónder eller Fade                    20 Thónder 

Nóedekiódt udj Thónder eller
Fade 28 Thónder                       (5 Lester,

Faar Kiódt udj Thónder eller Fade 10 Thónder
Thran udj Tónder                           2 Tónder

Udgifft gammel Thónder
Fóris til Udgifft gammel Thónder som iche tiende at komme
vaad Vahre udj som bleff packed 60 Thónder Saldt udj
tomme Thónder der til 60 Thónner

Latris Heste                             3
Tomme Tónder och Fade      12 Lester 4 Tónder

Udgifft Penge
Fóris til vdgifft thil det Isslandsche Copagni effter Herr Ri-
gens Hoffmesters Order Pennge      1 Tusind 5 Hundred
                                                         Rixdalle
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Ligesaa forgangen Aar

Vahrene med saa mange
Tónder ehr leffueret paa
Kong: May Provianthuss

Velbyrdig Her Rigens Hoff-
mesters Ordre N: 35 och Is-
landsche Compagnies
Forvaltere deris Beuiis N: 36
och dennem derfor anschref-
fuen i Thegnebogen Lit: T
fol: 108 Fischen ehr her
imod til Indtegt

1 Hugsanlega er verið að tala um Leif í Hlöðu.
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Udgifft Kalffue och Faar
med Lamb for Fisch

Soldt Kalffue dued indted               5
Faar med Lamb                              3
Fischen findis i Fische Indtegten

Udgifft Meell
Fóris til Vdgifft som bleff fortæred paa Vid Øe til Vinde
Folchen som slog Gres der Meell    1 Thónder

Ittem bleff forglemdt i mit forleden Aars Regenschaff Meel-
1 Tónde som och forschreffne Vid Øes Vindefolch bekom

Udgifft gammell Jerngryde
Fóris til Udgifft Jerngryde som ehr opbrendt och Fódderne
affaldne naar de kaaged Thiere til Fischer Boedene thi den
duede indtet meged den gang jeg den annammet och holdt
iche at bógge Boedene med uden thou Aar det thredie Aar
haffuer jeg leyet Gryde der til

Huis gammel Boeds Segell jeg haffuer hafft til Boedene
ehr indted verdt at schriffue om thi de ehr gandsche opssledt
och roeden och tiener til indted

Latris Pennge                           1 Tusind 5 Hundred
                                                  Rixdaller
Kalffue                                    5
Faar                                         3
Lamb                                      3
Meell                                       1 Thónde
Jern Gryde                               1

Udgifft som
Ehr forspist thil 8 Loug Rettis Mend paa Aelthinget som er
sex aff Guldbringe Syssel och tho aff Sneefielnes Syssel: Ehr
forspist thil dennom fraa de komb til Alting och til Alhinget
bleff endet effter som Lougen befaller at huer Syssell schal
holde sin Loug Rette Mænd thill Kost och Thæring 
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Pleyer saaledis aarlig adt be-
komme
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Faar Kroppe                                   4
Nóed Kiódt aff                               1 lidett Nóed
Thór Fisch                                      2 Lispund
Smór                                               1 ½ Fóyringe
Øll                                                  1 Thónde
Brendeuiin                                      1 Otting
Bród                                              ½ Thónde

Betald Isslandsche Kióbmend
med Penge 

Som forleden Aar bleff udtagen och da til Indtegt fórdt
Mieel                                             1 Tónde 2 Rixdalle
Vogenschud                                  49 Blad Stócket 1 Ort er
                                                         12 Rixdalle 1 Ort
Legte Sóm                                      1 Tusind 3 Hundred 50
                                                         a Hundred: 28 Skil-
                                                         linge er 3 Rixdalle 
                                                         3 Ort 18 Skilling
Nid Somb                                      3 Tusind 3 Hundred 50
                                                         a Hundred 2 Mark
                                                         er 11 Rixdalle 1
                                                         Mark
Thiere                                             1 Tónde ehr 3 Rixdalle
                                                         1 Mark
Krumholdt                                      1 Hundred 49 a 8 Skil-
                                                         ling ehr 12 Rix-
                                                         dalle 2 ½ Mark
Kiól Thræ            3 a ½ Rixdalle ehr 1 Rixdalle 1 Ort
Aarethræ            25 a 12 Skilling ehr 3 Rixdalle 12 Skilling
Tommer Tónde                              3 ½ Lest 4 Tónder a 1
                                                         Ort ehr 11 ½ Rix-
                                                         dalle
Jern                                                2 Lispund 1 Rixdalle
                                                    61 ½ Rixdalle 1 Ort 6
                                                         Skilling

lénið ísland 1541 –1683

514

Ligesaa forgangen Aar,

Vahrene findis i nestforgan-
gen Aars Regnskab til Ind-
tegt
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Item belób Udgifften offuer Indtegten
nest forleden Aar 

Kalffschind                                     4
Sóe Vanter                                      8 Pahr
Vadmel                                           1 Hundred 20 ½ Allen

Summa Summa Summarum
offuer alt forschreffne Udgifft

imod Indtegtenn
Smór thill Vegdt75 Vetter 0 Fóyringe: 7 Marker
Faar                                 1 Hundred
Lamb                          1 Hundred 48
Kiór                                              60
Heste                                              9
Nóed unge och gamle                   12
Quier                                              3
Kalffue                                         14
Kapler                                            2
Fisch till Vegdt                               6 Hundred 91 ½ Schip-
                                                         pund 4 Lispund 5
                                                         Scholpund
Thrann                                           2 Thónder
Penge                                              2 Tusind 9 Hundred 69
                                                         Rixdalle 4 Mark 4
                                                         Skilling
Vadmell                                          3 Tusind 2 Hundred 14
Allen
Hosser                                            9 Hundred 90 Pahr
Frimend                                          7
Klippinger                                    16
Faarschind                                    57
Kalffschind                                     2
Huderschind aff Kiór och Nóed   57
Meell                                              3 Thónder
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Saldt                                             64 Thónder
Thiere                                             5 Tónder
Fischeliiner                                     7 Stycher
Vogenschoed                                  1 Hundred 20 Blad
Haffstoche eller Essinger              36
Aare Thræer                                 90 Stycher
Splitter                                            4 Tusind
Nod Sómb                                      5 ½ Tusind 2 Hundred
Orlog Sómb                                    2 ½ Tusind 1 ½ Hund-
red
Legte Sómb                                    3 Tusind 1 Hundred
Smaa Krumbholdter                       1 Hundred 69 Stycker
Kiólthræer                                      4
Jern                                              11 Lisspund
Legdter                                         40
Deller                                             4 Thyldter 3 Bord
Tomme Thónder och Fade           12 Lester 4 Tónder
Nóed Kiód                                    28 Thónder
Faar Kiód                                     10 Tónder
Lax                                               20 Thónder
Klede                                            12 Allen
Godt Lærid                                     3 Allen
Middell Lærid                                4 ½ Allen
Hesteschoe                                   59 Gang
Telle                                               3 Lisspund 12 Schol-
                                                         pund
Uld                                                 3 Fóyringe 4 Marker
Vettlinger                                       4 Pahr
Brendeuiin                                      2 Kuttinger
Øll                                                  1 Thónde
Bród                                              ½ Thónde
Kull                                              28 Tónder

Konng: Maytts Regenschab aff Issland for Sysselmendt Clo-
ster Holdere och Ombudz Holderss visse Affgiffter som dj
giffue for Konng: Maytt och Cronens Aarlige Indkombst
huer effter sitt Forpachtnings Breffs lydelsse. Item Sagefald
saa och for Konng Maytts Leyer och Landschyldt till Bes-
sestad liggendis ehr end ochssaa for Kongz: Maytts Fischerj
effter sexten Baade store och smaa som haffuer udroedt thill

lénið ísland 1541 –1683
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Sóes dessligeste Regenschab aff Guldbringe Syssel for Lóest
och Fast Godtz och ellers paa adschillige anden Indtegt och
Udgifft som paa Hoybemelte Kong: Maytts vegne annam-
met och igien udgiffuet ehr fraa St: Hans Dag Midsommer-
1647 och till Aarssdagen der nest effter 1648.

Veed Konng Maytts Under Danigste Thienner
Jens Sóffrennssón

lénsreikningur 1647–1648
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Fylgiskjöl 1647

Beuiser tilhórende Islands Regenschab beregnet fra St.
Hans Dag 1647 til Aarsdagen 1648.

ÞÍ. Rtk. F/6. Fylgiskjöl með lénsreikningnum fyrir reik-
ningsárið 1647 til 1648.

Sett er íslenskt heiti á hvert skjal og fyrir neðan uppskriftina er textinn sem
stendur aftan á skjalinu þegar svo er.
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Skrá yfir afrakstur af skipum, skipshlutum, sýslugjaldshlut
og skipsleigur af hásetum á vertíðinni 1648
Fortegnelse paa Skipbs Abater Syssellgields Lótter och Mandslotter paa Kongl:
Maytz Fisher Baade som haffuer udroed udi Vertiden Anno 1648 som fólger
Jon Haldorssen for ehn 10 ering paa Starness

Skips Lótter                                                                3 ½Hundred 6 Fiske
Syssellgieldtz Lótt aff Rangervelle Syssell                    3 ½ Hundred 6 Fiske
Skibs Leyer aff 9 Haffsetter                                        5 Hundred 39 Fiske

Odder Thorekelssen for en 10 ering

Paa Starness Skips Lótten                                           2 ½ Hundred 12 Fiske
Syssellgields Lótt aff Syder Syssell                               2 ½ Hundred 12 Fiske
Syssellgields Lótt aff Schagefiordtz Syssell  2 ½
Hundred 12 Fiske
Leyer aff 8 Haffsetter

Ollaffuer Helgessen for en 10 ering paa
Starness Skips Lótten                                                 2 Hundred 80 Fiske
Sin egen Lótt                                                              2 Hundred 80 Fiske
Syssellgields Lótt aff Borgerfiordt Sysselle                  2 Hundred 80 Fiske
Skips Leyer aff 8 Haffsetter                                        2 Hundred 65 Fiske

Jon Gisslessen for en 10 ering paa Starness
Skibs Lótten                                                               3 ½ Hundred 13 Fiske
Skibs Leyer aff 10 Haffsetter                                      6 Hundred Fiske

Thorger for En 8 ering paa Starness
Skibs Lótten                                                               3 Hundred 6 Fiske
Syssellgields Lótt af Syder Syssell                                3 Hundred 6 Fiske
Skibs Leyer aff 7 Haffsetter                                        3 Hundred 67 Fiske

Thorder Jonssón for en 8 ering paa
Starness Skips Lótten                                                 2 ½ Hundred 40 Fiske
Sin egen Lótt                                                              2 ½ Hundred 40 Fiske
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Skibs Leyer aff 7 Haffsetter                                        3 Hundred 36 Fiske
Thomess Biórnssen for en 8 ering paa Starness
Skibs Lótten                                                               3 Hundred 18 Fiske
Skibs Leyer aff 8 Haffsetter                                        4 Hundred 48 Fiske

Eyner Jonssón for en 8 ering paa Starness
Skips Lótten                                                               3 Hundred 80 Fiske
Skips Leyer aff 8 Haffsetter                                        4 Hundred 106 Fiske

Kettell Jonssen for en 8 ering paa Starness
Skips Lótten                                                               3 Hundred 30 Fiske
Skips Leyer aff 8 Haffsetter                                        5 Hundred 80 Fiske

Skulle Thorkilssen for en 10 ering paa 
Moessboeden Skips Lótten                                         3 Hundred 9 Fiske
Skibs Leyer aff 10 Haffsetter                                      5 Hundred 15 Fiske

Giester Jonsson for en 8 ering paa
Moessboeden Skips Lótten                                         2 ½ Hundred 24 Fiske
Syssellgields Lótt aff Rangeruele Syssell                     2 ½ Hundred 24 Fiske
Syssellgields Lótt aff Arnes Syssell                              2 ½ Hundred 24 Fiske
Skips Leyer aff Haffsetter                                           2 Hundred 84 Fiske

Jon Simonssón for en 8 ering giek
Udi Grindeuig Skips Lótten                                        2 Hundred 69 Fiske
Skips Leyer aff 8 Haffsetter                                        5 Hundred 2 Fiske

Raffn Erichssen for en 4 ering giek
Udi Mólshóffd Skips Lótten                                       2 ½ Hundred 30 Fiske
Skips Lyer Lótten                                                       2 ½ Hundred 30 Fiske
Hógner Vindemands Lótt                                           2 ½ Hundred 30 Fiske

Jon Jonssón for en 4 ering giek udi
Hóxs Huss Skips Lótten                                             3 ½ Hundred 10 Fiske
Skips Leyer Lótten                                                     3 ½ Hundred 10 Fiske

Suder Jonssón for en 4 ering giek udi 
Suólbarde Skips Lótten                                               2 ½ Hundred 40 Fiske
Skips Leye Lótten                                                       2 ½ Hundred 40 Fiske

fylgiskjöl 1647 -1648
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Diderig Jonssón for en 4 ering giek
Udi Kosthuss Skips Lótten                                          3 Hundred 12 Fiske
Skips Leyer Lótten                                                  3 Hundred 12 Fiske

Summa Summarum offuer forshreffne Skips Lótter och Leyer, item Syssellgi-
elds Lótter

Ehr till thalss                                                         13 thusund 2 Hundred
                                                                                  43 Fiske
Chronnenss affkombst aff forskhreffne Fisch          1 Tónde

Disse forschreffne Skips Abatter och Mandslótter som forbemelt er bleff veget
och giorde tilsammenss udi vegten 70 ½ Scippund och 5 ½ Lisspund undr
Hundrede

Tramen som forschreffuet staar till witterighed, at saalediss ehr med for-
schreffne : Skips Lótter, item Mands Lótter, och Skips Lyer thill Thalss och
Wegt, som forschreffuet staar, item Thrann och icke anderlediss dette Aar
Anno 1648 haffuer verret, vidner nu Underscheffne: med vorriss egen Hender
her under Datum Bessestad denn 21 Junny Anno 1648

Mathis Sóffrenssen e Hand        Thorfi Erlandsson med e H
Jacob Knudsen Bang e Hand     Einar Oddsson med e H
Litera B

Schips Lóter och Leyer item Mands Leter och Syssellgiólds Lóter 1648

Athugasemdir rentumeistara Peder Vibes við reikning Jens
Søffrenssen frá Jónsmessu 1647 til Jónsmessu 1648

Min underdanigste               Antegnelse udi dett Islandsche Regenschab
Erklering                              fra Johanj 1647 till Aarssdagen 1648.

                                                                                  1
Salig affgangen och Hóylofflig I Hu       Die tuende Isslandsche Ganger som
                                                              Prindtzen Hóylofflig 
kommelsse behoell mig adt kióbe           ihuokommelsse haffer bekommet,
                                                              erre for dyrt kióbt paa 
de tuende Heste paa Landet kunde        dette Sted, for 40 Rixs Dalle

fylgiskjöl 1647
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bekommis, huilcket ieg och Under         Effter Forklaringen passerit.
danigst haffuer giórt min fliid till och kunde saadanne sterche unge Heste icke
ringere bekommis, formodendis dess Udgifft. Passerer

                                                                                  2.
Det var icke med min villie at                 No: 28. Det Fisch som er bleffuen for
derffuet paa 
Samme Fisch bleff effter standende        Landet, burde bedere at foruaris,
kand derfor icke gott 
men effter dj K: M: Schib iche var          gióriss uden beuillingh,
stor och drechtig noch, nódis ieg till       Effter forklaringen gott giort
adt effterlade en Parthj Fisch huilchen ieg i Kong: May: beste Husse haffuer
indsett, huor aff 3 ½ Schippund Fisch er bleffuen uformodendis for derffuet
aff Sne och Slud som i den storre Winter igiennem smaa Huller er ind fogen
och smeltet. Underdangst formoder den Gunstig Øffrighed saadant frommelig
Considerirer adt saadant iche for medelst min forsómmelsse ehr scheedt, der-
for gunsteligen motte gott gióres

Huiss Fisch som bleff forderffuet                                3.
i Schibet, er icke at forundre sig             No: 29. Will bedre forklariss huor
paa thi det var en meget forfær              ledes Fischen er forderffuet
hiid, och kand icke gott                          i Schibet paa Reyssen fra Issand och  
delig Storm och Regnn den gandsche
gióriss uden beuillingh
Reysse fra Issland, udj otte samfeld       Gott giort
Uger, huer Dag, saa wii vare nær omkommen, huor offuer der kom noget
Vand igiennom nogen Leeker i Schibet paa adschillige Stæder, och forderffuet
en ringe Parthj aff Fischen effter den Reysses leylighed, thj ieg kunde icke staa
for mit eget Liff huor udoffuer bleff forderffuet ungefehr 8 Schippund, huilcket
ieg for moder den Hóyóffrigheed anseer K.M,. sielff haffuer standet Eventyr
och nydt all for deell som aff Landet haffuer falden, der for samme udgifft
gott gióre.

                                                                                  4
                                                              Ny Hóeleer, fóriss huert Aar till
                                                              Regnschab; kunde vell thiene mehre
                                                              end itt Aar Gott giórt
Dette haffuer veret nogle smaa
Gress Snigleer, stóchet iche verd
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1 Rix Ort, som ieke hafuer lenger kundet brugis der till, dog huis der aff icke
er bleffuen opslett er forbrugt till Fische Kroge, saa K.M: nytte der udj noch-
som ehr bleffuen sógt i nóyacthigste maade.

Dette at verre en rett Copiæ aff Velbyrdig Her Renttemester Peder Vibes An-
tegnelsser, vinder.

Jenns Christenssen

Konge Maayttes Underdanigste Thienner                   Jens Sóffrensson

Virðing þriggja manna á húsum, skála, búri, baðstofu og
eldhúsi á Bessastöðum 1647

Anno 1647

Vorum vier epter skrifne Menn Þorbiornn Nykaldson Jon Brandson 
Litingur Einarson Jon Halldorson af vore Velagttige jfer Manne Mattes

Sofrinsine ad sia og skoda og fulla Virding a ad leggia þaug fioger Hus gamel
sem er Skale og Bur og Badstofa og Eldhus a Bessastodum K Msatis Gard a
Alta Nese og at þeym so jfer skodudu virttist oss þaug njdur fallenn og ecke
jnne veranndi umbotalaust Enn Vidinn ih þeim 4 Husum virttu vier firer 2
Hundred Fiska til Sanninda hier um setum vier under vor nofn 

Litingur Einarson                      Þorbiorn Niculasson m: e: H
Jon Halddorson m e H

Fire Mendss Vurdeering paa de gamle wbrugelig Huss paa Bessested 

                                                        Lit: C

Kvittun Árna Oddssonar lögmanns fyrir sunnan og austan
fyrir lögmannskaupi sínu. Undirritað Öxará 1. júlí 1648
Bekennder jeg Arne Oddsónn Lougmand paa Issland for Syndenn och Østenn
at Jens Sóffrenson Kong Maaytts Fouget offuer Issland heffuer betall mig mit
Lougmands Kiób fra St: Hanns Dag Missomer 1647 och thill Aarssdagenn
1648 fiergetiig och femb Rixdaler huilke forschreffne 45 Rixdr jeg vell haffer
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forschrseffne Jens Sóffrenssónn for quitierit paa Kongs Maeyttts och Gronen
vegne effter forscrheffne Dato, thill veterlighed haffuer jeg mit Naffnn med
egenn Hand her vnderschreffuit 
Datum Øxera denn 1 Jully 1648

Arne Oddsson m e h

Arnne Odssónn Lougman

N: 1

Kvittun Magnúsar Björnssonar lögmanns fyrir norðan og
vestan fyrir lögmannskaupi sínu. Undirritað Öxarárþingi
30. Júní 1648
Bekiender jeg Magnus Biórnssen Lougmand paa Iissland for Norden och Ve-
sten at Jens Sóffrenssen Kongl. Maytz Fouget offuer Iissland haffuer betalt
mig mit Lougmands Kiób fra St: Hans Dag Midsommer-1647 och til Aarssda-
gen-1648 Fyrgetiuffue och femb Rix Dalle som jeg vil haffue forschreffne Jens
Sóffrenssen for quitterit paa Cronens vegne och hand sig dennem saaledis thil
Regenschab haffuer at fóre effter forschrseffne Datto 

Thil vitterlighed haffuer ieg midt Naffn med egen Haand her vnderschref-
fuet

Datum Øxer Aae Thing den-30 Juny Anno 1648

Magnus Biornsson m e H

Massnus Biórnssen Lougm

N: 2

Kvittun umsjónarmanns á Arnarstapa Gregers Knudsen
Bang fyrir launum sínum og vinnufólksins á Arnarstapa.
Undirritað Bessastöðum 16. júlí 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekiender Jeg underschreffne Gregerss Knudtzen Forualter offuer Arnestapens
Ombud och Sneefieldnes Syssell, at jeg haffuer annamet effter Kongl Mayetz

fylgiskjöl 1647 -1648
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Naadigste Breff aff erlige och velfornehme Mand Jenss Sóffrensen Kongl: May-
etz Forvalter offuer Issland min Lón Itt Hundred Rixdlr item effter Kongl:
Maytz Naadigste Beuilling, haffuer lónet een Karll, Smór thoe Vetter, en Fó-
ring, helft siuffuende Marck, thoe Schippund, threy Lispund, thi Schollpund
Fisch thill vegt, Vadmell tólff Allner, Faar med Lamb thry, Schind till Schoe
halff anden, thuende Lougrettemends Lón fieri Rixdlr, Bóedellenss Lón och
Kiób, Meell en Thónde, Smór thi Fóringer, Fisch halff ottende Lispund, fiere
Allen Klede, saa goed som fieri Rixdlr, for huilcke forschreffne Lón och Koest
jeg vill haffue forschrseffne Kongl: Mayz Forvalter offuer Issland Jenss Sóf-
frenssón for quiteret, fra St: Hanss Dag, Midsommer A: 1647 och till Aarda-
gen Ao: 1648 paa Hóybemelte Kongl: Maytz vegne, thill Vitterligheed haffuer
ieg mit Naffn, med egen Haand herunder vnderschreffuet 
Datum Bessested denn 16 Jully Anno 1648

Gregerss Knudsen Bang egen Hand

N: 3

Gregers Knudsen Beuiss paa sinn Vindefolches Kost och Lón Item suin
egenn Lónn

Kvittun Thies Lauritzen fyrir stýrimannskaupi á skipi kon-
ungs St. Michell á leið þess til Íslands 1648. Undirritað
Kaupmannahöfn 10. október 1648.
Kiendis jeg mig Thies Lauridtzen Borger och Induohner i Lüebeck att Erlig
och Velacht Mand Jens Sóffrenssón Kongl: Maytz Fuldmegtig offuer Iisslandt
haffuer betaldt mig paa Hóybemelte Kongl Maytz vegne effter som Velbyrdig
Christoffer Lindemon Admiral haffde mig antagen for een Styrmand paa
Kongl Maytz Schib St: Mickell thill Iissland och fra med forschreffne Jens Sóf-
frenssón firesinds thuiffue slette Dalle for huilche forschreffne 80 slette Daller
for forschreffne mit Styrmandschab paa forschreffne Reyse dette Aar-1648 jeg
vill haffue forschsreffne Jens Sóffrenssón paa Kongl: Maytz vegne for Quitte-
rid. Thill Vitterlighed haffuer jeg med Naffn med egen Haand her vndersch-
reffued Datum Kióbenhaffn den-10 October 1648

Tyss Larsen egen Hanndt

N:-4

Thiis Laurssón Styremands Beuiis paa 80 slette Dalle
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Kvittun Dainell Baldhersenn smiðs fyrir byggingarvinnu í
Kaupmannahöfn sem ríkishirðmeistarinn hr. Corfetts
Vlfeltis fyrirskipaði.
Skrifað var undir launin í Kaupmannahöfn 18. september 1643. Dainell un-
dirriar móttöku launanna frá Jens Søffrensen í Kaupmannahöfn 27. október
1648.

Effter Velbyrdige och strenge Herr Ryges Hoffmesters Herr Corfitts Vlfeltis
Befallingh haffuer Dainell Baldhersenn Tómmermand med sine Suenne och
Folck denne nye Øster Portt som er sett udi dennd nye Vald, uden for Konngl:
Maytis: Rosesmends Vaaninger aff nye óp hoggen och forferdiget aff stoert
Egetómmer saa vel som denns óffuen till och paa begge sider bekled med store
Eege Plamker saa saa vell som tuende dobelte Portte aff 3 Tom Eegeplamker
aff nye der till forferdiget, som det sig bór huorfore med hannem er Accorderit,
at schal haffue till Arbehslónn- Et Hundrede och halfffembtesinehs thüffge
Rixdhr Actum Kióbenhaffuen dend-18 Septembris Anno: 1643

Laanart Blasins Hans Ahmunuller egen Handtt

Dette er befaled att lade forferdige och skal bliven betalty paa Cronens vegne

                                                                                  Larfits Vllffeldt

Dette skal gott gióris udj Jens Sórensen Regenskab paa dett islandske Regnen-
skab som hand paa Renteried skal gióre och derudi maa dette affkortis

                                                                                 Lorfiz Vllffeldt

Forshreffne It Hundrede och halffemtesnes thiuffue Rix Daller effter Her Ri-
genns Hoffmesers Befalling ehr mig Danis Balssersónn aff Jens Sóffrennsenn
thil thacke Betall och hannd sigdennem saa lediss paa Konge Maytts vegne
thill Regenschab och aff kortning haffuer at fóre thill Veterlighed medt Naffnn
med egenn Hannd her under shreffuit Hafnie 27 October 1648

                                                                                  Daimel [Búmerki]

Dainell Thómermand

No 5
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Kvittun Þorláks Skúlasonar Hólabiskups fyrir móttöku
100 ríkisdala til uppihalds fátækra presta. Undirritað Öxar -
árþingi 30. júní 1648
Kiendis jeg mig Herr Torlacker Schullessón Bischop offuer Hollestifft att jeg
haffuer annammet aff Jenns Sóffrenssen Kongl: Maytz Fouget offuer Iisslandt
effter Hóybemeldte Kongl: Maytz Naadigste Beuilling thil de fattige Prester
for norden Itt Hundrede Rixdalle In Specie huilche forschreffne 100 Rixdalle
jeg vil haffue forschreffne Jenns Sóffrenssen paa Cronens vegne for Quitterit
fra St: Hans Dagh Midsommer 1647 och til Aarsdagen-1648 som hand sig
saaledis til Regenschab haffuer at fóre. Thill Vitterlighed haffuer jeg mit Naffn
med egen Haand her vnderschreffuit

Datum Óxeraarting den 30 Juny Anno 1648

Thorlakur Skulasson eg H.

Her Thorlacher Bischop

N: 6

Kvittun Einars Oddssonar fyrir lögréttumannskaupi sínu.
Undirritað Bessastöðum 4. júlí 1648
Bekiender jeg undershreffne Eyner Odtssen Louredtz Mand i Guldbringe Sys-
sel, at haffue annammet aff Jens Sóffrenssen Kongl: Maytz Forualdter offuer
Iissland i min Louredte Mands Lón Vadmel 10 Allen som forschreffne Jens
Sóffrenssen haffuer sig til Regenschab at fóre och der forre at verre Quitterit
paa Kongl: Maytz veigne fra St: Hans Dag Midsommer 1647 och til Aarsdagen
1648. Thil vitterlighed haffuer ieg mit Nafnn med egen Haand underschref-
fuen Datum Bessested den 4 Jully 1648

Eynar Oddssen

med e Hand

Eynner Otssen

Beuis paa hens Lougretemans Kiób

7
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Kvittun Mathis Søffrensen fyrir kaupi þriggja lögréttu-
manna. Undirritað Bessastöðum 12. júní 1648
Bekiennder Jeg unnderschreffne, att haffue annamett aff Kong Maytz Forual-
ter offuer Iisslannd Jens Sóffrenssen threj Lougretemennch Kiób, som ehr Eyn-
ner Jonssen Thorckell Olluffssen och Magnus Erichssen 30 Allen Vadmell som
mig igien til dennom schall leffuere och forschreffne Jenns Soffrenssen der for
paa Kongl May vegnne quiterit att verre, till viterlighed at saa udj Sanndhed
ehr haffuer ieg dite med egen Haand vnnderschreffuet

Actum Bessestad den 12 Juny Anno 1648

Mathis Sóffrenssen

8

Mathis Sóffrenssen Beuis paa threj Lougretemand Kiób

Kvittun Svend Inderssøn skipverja á skipi konungs St:
Mickell fyrir lóðspeninga á Íslandi. Undirritað Kaup-
mannahöfn 20. september 1648

Kienndiss jeg mig Suennd Inderssónn Schipper paa Konge Maytts Orlog Schib
St: Mickell at jeg haffuer annamitt aff Jens Sóffrenssónn Fouget offuer Issland
thill Pilodz Penge thill Hóybemelte Hanns Maytts Schib paa den Isslansche
Reysen dete Aar fórst ind i Flatteróe den 18 Maay enn Rixdr thil enn Pilondt,
Item thil Pilloedz Penge ind och ud aff Bessestad och Arnestapens Haffner Otte
Rixdr noch thill enn Piloedt den 26 Augusty ind udj Evogs Haffnn och vd
igien halffanden Rixdaller huilcke forschreefne Piloedtz som forbemeldte ehr
jeg vell haffue forshreffne Jens Sóffrennssónn for quitierit paa Konge Maeytts
vegne, och hand denem sig saalediss thil Vdgifft haffuer at fóre i set Regens-
chab fra St: Hans Dag Missomer 1647 och thill Aarssdagenn 1648, thill Ve-
terlighed haffuer jeg mit Signet her vnder thrócht Datum Kióbenhaffnn 20
September 1648

Pieloedz Penge

N: 10
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Kvittun tveggja lögréttumanna fyrir kaupi sínu. Undirritað
Bessastöðum 10. júlí 1648
Bekender jeg mig Biórnn Thomessónn och jeg mig Oluff Eiolffsónn bege Loug-
retemend i Guldbrinnge Syssell at Jens Sóffrennssónn Konge Maytts Fouget
ofuer Issland haffuer betalt oss voress Lougretemands Lónn eder Kiób huer
Vadmell thi Alenn ehr 20 Allenn som vii vell haffue hanem for quitierit fra St:
Hans Dag Missomer 1647 och tthill Aarss Dagenn 1648 paa Cronen vegne
thil viterlighed haffuer vii voriss Naffne med egenn Hender her nedenn vnder
schrevffuet Datum Bessested denn 10 July 1648

Biórn Thomassón med eigin Hendt Olaffu Eyolffssón med e HBiórn Tho-
messón Olluff Eiolffssónn Lougrettemm

9.

Kvittun Matthis Søffrensen fyrir launum þriggja vinnu-
manna og böðulsins á Bessastöðum. Undirritað Bessa-
stöðum 12. júlí 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekennder ieg unnderschreffen at ieg haffuer anamet aff Jens Sóefrennssen
Kongl May Forvalter offe Isslaandt Koest till threj Vinnde Mend paa Bes-
sested vdj ote och tredeffue Vger till huer aff dennem huór 3 Vgers dage
En Fóryng Smór och 20 gilde Fische, ietem herfóruden ehr mig leffuerit
till huer aff dennem fraa Vertiden begyndiss och till den enndis 6 Fóryng
Smór och 20 gilde Fische ehr forbrugt till forschsreffne Vinndemens till
Schoe Leder Aaret omkringe 4 ½ Huderschynnd, item ehr huer aff for-
schreffne Vinndemend giffuit till Lónn 12 Allenn Vadmell och 3 Faar med
Lamb ittem ehr mig leffuerit til Bódelónn till Kost och Lónn Arret om-
kring effter gamell seduóne en Tónnde Mell- 4 Allenn Klede for 4 Reche
12 Allenn Vadmel 2 Fóryng Smór och it Gild Fische huilcke forschreffne
Kost och Lónn Jenns Sóffrennssen haffuer sig saalediss paa Konngl: May
vegne til Regenschab att fórre och der fórre bór quiterit at bliffue thill vi-
terlighed at saa udj Sanndhed ehr som fóreschreffuit stoer heffuer ieg dit
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med egen Hennd vnnderschreffuet Actum Bessested den 12 Julj Anno
1648

Mathes Soffrensse

N: 11

Vinndemens Beuis paa Bessested aff Mathis Sóffrennsen

Kvittun Jóns Högnasonar ráðsmanns í Viðey fyrir launum
og fæði alls vinnufólksins, fátækra og sínum eigin í Viðey.
Undirritað Bessastöðum 23. júní 1648
Bekiender jeg Joen Hógnerssen fórige Rossmand i Vidóe att Jens Sóffrenssen
Kongl Mayttz Fouget offuer Iisslandt haffuer spissed och lónned i Vidóe Aaret
omkring fra St: Hans Dag Midsommer 1647 och til Aarssdagen 1648 mig for
een Roessmand med min Rette 3 Ugers Mad 1 Fóring Smór och 20 Fisch huer-
3 Uger til Lón 6 Faar med Lamb, Vadmell- 16 Allen, een Rosskone huer -3
Vger til Mad 1/2 Fóring Smór och 10 Fisch til Lón 4 Allen Klede fiendt Læret-
3 Allen, threj Vinne Koener huer bekommet i threj Uger til Mad ½ Fóring
Smór och 10 Fisck til Lón huer aff dennem Vadmel 6 Allen Lærret 1 ½ Allen.
Item thi fattige och 1 Prou Kone huer aff dennem Aaret omkring foruden toe
Maaltider Melcke Mad daglig 2 Fisck och 2 Maarker Smór huer Uge, til Klæ-
der effter gammel Seduane huer aff de thj fattige Vadmel 3 Allen och Prouendt
Koenen Vadmel 4 Allen, item er holden threj Kióbmend at slae Gress i Vidóe-
udj 10 Uger giffuet huer aff dennem huer 3 Uger til Mad Smór 1 Fóring Fisck-
20 til Lón eller Kiób Smór 12 Fóringe dessligeste haffuer ieg annammet til at
spies Slet Mend som gióre Dags Verck Smór 4 Fóringer Fisck 80. Ittem er her
foruden alle forschreffne Folck holden med Schind och Schoe Læder Aaret
omkring til nódtórfflighed, item Schind til Schind at schiere i sónder til Reeb
til at binde Queget udj i Vidóe om Vindteren huilchet forschreffne Smór, Fisck,
Vadmel, Klæde, Læret, Schind, och all Omkostning som forschreffuet staar
forschreffne Jens Sóffrenssen haffuer sig thil Regenschab at fóre, paa Kongl:
Maytz vegne, och derforre at verre quitterit, til Vitterlighed haffuer ieg mit
Naffn med eegen Haand her underschreffuett 

Dattum Bessested den 23 Juny Anno 1648

Jon Hógne son med egen Hand
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Jonn Hógnessenns Beuis paa Vinnde Folckens Kooest och Lón, item de
Fatige denn Kost i Vidó

N; -11

12

Kvittun Matthis Søffrensen fyrir formannskaupi sem Jens
Søffrensen greiddi og hann hefur komið til skila. Undir -
ritað Bessastöðum 16. júní 1648
Bekiender jeg underschreffne at haffue anammet Kongl: Maytts Forvalter of-
fuer Issland Jens Sóffrensen effterschreffne Formend Kiób som er beregnet fra
St: Hans Dag Midsommer Anno 1647 thill Aarssdagenn igien Anno 1648 som
ieg igien thill huer haffuer leffuerrit Jonn Haldorssen for en 10 ernig giffuet
hannom i sit Formandt Kiób                                      4 Faar med Lamb
Oder Thorckildsen for en 10 ering giffuet hannom i
For Mandt Kiób                                                     4 Faar med Lamb

Olaffuer Helgessen for en 10 ering giffuet hannom i
For Mandt Kiób                                                      1 Koe 3 Aar gammel

Jonn Giesslessen for en 10 ernig giffuet hannom i
Formaandt Kiób-                                                    4 Faar med Lam

Skulle Therckilldssen for en 10 ering giffuet hannom i
Formanndt Kiób                                                     1 Hest 4 Aar gammel

Torgier Suendsen for en Ottering giffuet hannom i
Formant Kiób                                                         3 Faar med Lamb

Thorder Jonnssen for en Ottering                               3 Faar med Lamb
Thommes Biórnssen for en Ottering giffuet
hannom i Formandt Kiób                                       3 Faar med Lamb

Einer Jonssen for en Ottering giffuet hannom i
Formandt Kiób                                                       3 Faar med Lamb

Kiettell Jonnssen for en Ottering giffuet hannom i
Formandt Kiób                                                       3 Faar med Lamb

Giester Jonnssen for en Ottering giffuet hannom i
sit Formandt Kiób 3 Faar med Lamb Jonn Sinonssen for Ottering giffuet

hannom i sit Formandt Kiób 3 Faar med Lamb Raffn Erichsen for en 4 ering
giffuet hannom i formandt Kiób                                 1 Faar med Lamb
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Jonn Jonnsen for en 4 ering giffuet hannom i
sitt Formandt Kiób                                                  1 Faar med Lamb

Sugerder Jonnsen for en 4 efring giffuet hannom i
sit Formandt Kiób                                                   1 Faar med Lamb

Dyderich Jonnsen for en 4 ering giffuet hannom i
sit Formandt Kiób                                                   1 Faar med Lamb

Item her foruden haffuer ieg anammet undergiffer under en 10 ering paa
Maassbeden, 80 Allner der fa                                  4 Faar med Lamb

Item thill Fischegiemssell paa forschreffne Mossbudenn till Kong: Maydtz
Fiske                                                                           1 Faar med Lamb
Item thill Fische Giemssell och verche Kongl:
Maydtz Fisk i Grindevig                                          1 Faar med Lamb

Item anammet och igien leffuerit thill Kong:
Maytts Fisk at verche paa Storrnes                          3 Faar med Lamb

Huilke for forschreffne Formendtz Kiób 2 undergiffter och Fische Giemssler
Velbyrdig Jenns Sóffrenssen haffuer ieg saaledis thill Regenschab at fóre paa
Hóybemelte Kongl: Maydz vegne och bór der forre quiterit at bleffue thill
Vitterlighed at saa udj Sandhed ehr som forschreffuet staar haffe jeg mit
Naffn med egen Haand underschreffuett. Actum Bessestad den 16 Junny
Anno 1648

                                    Malhis Soffrenssen e Hand

Beuiss paa alle Konngl May Formend Kiób Ao 48

N: 13

Kvittun Torfa Erlendssonar fyrir fengna greiðslu af þrem
bátum konungs. Undirritað Bessastöðum 12. júlí 1648
Bekiender jeg Thórffue Erlandssónn at Jens Sóffrenssen Konge Maytts Fougett
offuer Issland haeffuer betall mig paa Konge Maaytts vegne i Vndergiffter
effter threy Konge Maytts och Cronens Fischer Schibe som haffuer gaangit
paa Starness i Vertiedenn 1648 nemlig thou Thryenn órennger och enn Otte
ereng Thiuffue och Thou Fóringer Smór huilcke forschreffne 22 Fóyringe Smór
jeg vill haffue forscreffne Jens Sóffrenn for quitierit fra St: Hans Dag Missómer
1647 och thill Aarssdagenn 1648 paa Konge Maaytts och Cronens vegne, thill
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Veterlighed haffuer jeg medt Naffnn medt egenn Hand her vnderschreffuet
Bessestad denn 12 Jully 1648 

Thorfi Erlendt son med e H

N: 14

Thorffue Erlendsen Beuiss paa Unndergiffer

Kvittun Lauritdtz Puelsson og Mathis Gudmandsson fyrir
greiðslu uppihalds Jens Hendricson beykis á leið frá Kaup-
mannahöfn til Íslands og til baka. Undirritað Kaupmanna-
höfn 20. september 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekiender vi vnderschreffne Lauritdtz Puelssón och Mathis Gudmandssón att
det ehr os vitterelig at Jens Sóffrenssónn Fouget offuer Isslandt paa Kong:
Maytz veigne haffuer holdet Jens Hendrichsón Bódeker med Kost paa den
Isslandsche Reysse fra vi seyled fra Kióenhaffn den 7 May och till vi komb
hiemb igien den 11 September 1648 som ehr udi atten Uger, och kandt iche
regnes ringere end een Slett Daller huer Uge, som ehr tilsammen tolff Rixdaller,
huilche forschreffne Penge forschreffne Jens Sóffrensósn sig saaleedis til Re-
genschab haffuer at fóre fra St.Hans Dag Midsommer 1647 och thill Aarsda-
gen 1648. Thill Vitterlighed haffuer vi medt egen Hender underschreffuedt.
Datum Kióbenhaffn denn 20 September 1648

Lauridtz Poffuelsen egen Hantt       Mathiis Gudmandsón egen Haandt

15.

For Beekerss Kost

Kvittun Jens Oluffsen vegna greiðslu fyrir tunnugjarðir
sem Jens Søffrensen keypti af honum. Undirritað Kaup-
mannahöfn 12. apríl 1648
Bekiender ieg Jens Oluffsen boendiss udi Bondefiord i Boyhus Lehn At Jenns
Soffrensen Fouget offuer Isslannd haffuer kióbt aff mig thill Cronens Fornó-
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denheed paa Issland Bondstager tholff Hundrede och giffuet mig for huer 100
threy Marck dansche er tillsammen nie Slette Daller huilche forschreffne nie
Slette Daller ieg vill haffue forschreffne Jens Sóffrensen paa Cronens vegne for
quiteret thill Vitterlighed haffuer ieg mit Boemercke her under schreffuet och
venligen ombedet Jens Hendrichsen och Hans Oelsen med mig at vndersch-
riffue, Datum Kióbenhaffn den 12 April 1648

[Búmerki]        Jenss Hendrichssen egen Hand Hans Oelsón egen Handt

Om Bonnstager 

1648

16

Staðfesting Jukem Valfúrger að hann hafi fengið af Jens
Søffrensen samkvæmt fyrirmælum hirðmeistara tvo hesta
til notkunar fyrir konung. Undirritað Kaupmannahafnar-
höll 20. september 1648
Bekiender jeg Jukem Valfúrger Sloss Fouget, at jeg haffuer annamet aff Jenns
Sóffrennssónn Fougit offuer Issland effter her Rigens Hoffmesters Befalling
tuende Passgaanger thill Kongel Maaytts Behoff, thill Viterlighed haffuer jeg
min egenn Hand her vnderschreffuet Datum Kiebenhaffnns Slodt 20 Septem-
ber 1648 

Jochum Valtpurg 

Schloss Fohgt ehanndt

N: 17

2 Passgaanger thill Konge Mayetts
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Viðurkenning Jóns Högnasonar fyrrum ráðsmanns í Viðey
á dauða kvikfjár úr innistæðunni sem Jens Søffrensen þarf
að færa til útgjalda í reikningi. Undirritað Bessastöðum 23.
júní 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Kienndiss ieg mig Jonn Hógnerssen fórige Rosmand vdj Vidó at der ehr dód
aff Konngs Maytz Inuentariie Queg aff Sigdomb fraa S: Hannssdag Midssomes
Ao 1647 och till Aarssdagenn 1648 Kiór 4 Heste 2 Lamb 29 Kalffue alle de
som bleff tillagt kunde iecke en leffue och dennem menn strax ibort dód denn
ene effter denn andenn huilcket forschreffne bort dóde Queg Jennss Sóffrens-
sen Fouget offuer Isslannd haffuer sig till vdgifft och Regennschab at fóre thill
Viterlighed att saalediss ehr som forschreffne staar haffuer jeg mit Naffn med
egenn Haannd vnderschreffuit Actum Bessested denn 23 Junny Anno 1648

Jon Hógna Son med e H

Jonn Hógnerssen Beuis paa det vddóde Queg aff Vidó

18

Vitnisburður um dauða á skepnum á jörðum konungs sem
heyra undir Arnarstapa. Undirritað Arnarstapa 10. júlí
1648
Þad vitnum uier vnderskriffader þesse Kugillde a epterskriffudum Jórdum
dóed haffa nu a þessum Vetre a Oddastódum tuo Kug Itre Górdum þriu Ku-
gillde Hólum eitt Kugillde Bardastodum eitt Kug Mesuóllum eitt Kugillde :
Eyrnenn a Stóruhnósum eitt Kugillde til Merckes vorar Hendur hier under a
Arnerstapa 1648: 10 July 

Jón Stennþorson e Hannd

Jón Illugason m.e.H

Hakon Arna Son med e H

Pall Biórns Son m e H
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Bekiender jeg vndershreffne ad disse forschreffne Leie Kior ehr uddóed aff for-
schreffne Kong Maytts Jorder ligendis vnder Arnnestappens Ombud samme
Aar och Dag som forschreffne stoer till Vitterligheed min egen Haand Gregers
Knudsen Bang

egen Hand

Gregers Knudssens Beuiss paa de vddóde Inndsted Kiór till Arnnestapens
Ombudt

N: 20

Staðfesting á dauða kúa úr innistæðu á nokkrum konungs-
jörðum og sem hafa fengið í staðinn nýjar kýr og sem Jens
Søffrensen þarf að færa sem tekjur í reikningi og útgjöld.
Undirritað Bessastöðum 12. júní 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekiennder ieg vnnderschreffen at der ehr dód aff Konngli Mayz: Leye Innd-
stede Quiller paa effterschreffne Jorder, fraa Kiórkebae en dód enn Koe, fraa
Store Holme dóde enn Koe, fraa Suedholt dóde en Koe, fraa Skochtiórnn dóde
enn Koe, fraa Varmaa dóde en Koe, fraa Store Axlestad Dóde enn Koe, udj
huilcke fórschreffne Inndsteder ehr igien inndsset Unnge Kiór igien effter ga-
mell sæduane huilcke forschreffne Kiór Jenns Soffrenssen haffuer sig paa
Kongli Mayz vegne till Indtegh och Vdgifft at fóre, och der forr bór at bliffue
quiterit till Viterlighed at saa udi Sanndhed ehr som forschreffuet staar haffuer
vj dete med egen Haand vnnderschreffen och ombedet Gregers Knudssen, dete
med mig till Viterlighed at vnnderschriffue Actum Bessestad den 12 Junnj
Anno 1648

Mathis Soffrenssen

Gregers Knudsen Bang

egen Hand

Mathis Soffrenssen och Gregers Knudssen Beuiss paa de vdóde Indsteder
till Bessestad

N: 19
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Fyrirmæli frá Friðrik hertoga að Jens Søffrensen kaupi tvo
hesta og hafi þá með sér frá Íslandi
Hertug Fredrich er begerende att Jens Sóffrensen ville kióbe hannom tuende
islandsche Gangere, och dem med sig hid tage fra Island; 

er der Vola: Uf

Staðfesting Jóns Gíslasonar og Jóns Helgasonar skipa -
smiða á efni til viðgerðar á fiskibátum konungs auk matar
og launa til þeirra þær níu vikur sem verkið tók. Undirritað
Bessastöðum 12. júlí 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekiennder vi vnnderschreffne Jonn Gisslessen och Jonn Helgessenn, Schip-
bógere, at vi haffuer færdig giort till Sóss, Konngli Maytt Fischer Schibe thill
Bessested till Vertidenn at gannge och fische paa Hóybemelte Kongl Maytd
vegne som ehr 5 10 Erinng och 7 Otteering ittem 4 Fyrmænds Fór, som ehr
reparet at gannge om Vertidenn Anno 1648 huór till med gannget till for-
schreffne Fisher Skibis fornódenheder, Matrealle
Vogennshud                                                              1 Hundred 20 Blad
Noed Sómb med Noed                                              5 ½ Tusind 2 Hundred
Recke Sómb                                                               3 Tusind 1 Hundred
Orlog Sómb                                                               3 Tusind 1 ½ Hundred
Thierre                                                                       5 Thónder
Kióll Thræ till Dræg                                                  4
Smaa Kromholter                                                      1 Hundred 69 Stócher
Aarre Thræ till ny Aarerr                                         90 Stócher
Grandneller til Thæffter Styren och anden
fornódenhed                                                           2 Theelter 10 Bord

Uld till sye i Schibenne                                               3 Fóryringe 4 Mark
Vadmeell till Skarleper i Schibenn                           18 Allen
Haffstocher till Essinger och nogle Dræg                 36 Stócher

Ittem her foruden haffuer vj bekomet till Mad vdj nj Vger mens vj giorde for-
schreffne Skib færdig huer en Fóryng Smór vdj 3 Uger och 20 Gilde Fische
item haffuer vi bekomet till Lónn for voris Vmage och Arbeide, huer aff oss
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Smór 15 Fóryr, och sex Allenn Vadmell huilcke forschreffne: Materialler, Kost
och Arbeide och Lónn Jenss Sóffrennssenn Konng Maytt: Fouget offuer
Isslannd haffuer, sig til Regenschab at fórre paa Hóybemelte Konnglii Maytt:
vegnne oss des fore quiteerit att verre, fraa St: Hannss Dag Midsomer Anno
1647 och til Aaerssdagenn 1648 thill Viterlighed at saalediss ehr med ganget
som forschreffuit staar haffuer vj Jon Gislessen med egenn Hannd vndersch-
reffuit, och effterdj ieg Jonn Helgessen ey kannd selffuer schriffue mig vennli-
gen ombedet Eynner Otssen Lougrete Mannd, dete for mig till Viterlighed at
vnnderschriffue Actum Bessestad den 12 Julj Anno 1648

Jon Gysla Son m e H                       Eynar Oddsson med e H

Beuiss aff Skippe Smidernne 21

Vitnisburður Baltzer Seekmann skrifara í klæðakamm-
erinu um að Jens Søffrensen hafi afhent í klæðakammerið
vaðmál og hosur. Undirritað klæðakammerinu
Anno 1648 den: 26 September: haffuer Erlig Velagtt och Forstandigh Mandt
Jenns Sóffrenssen Fougedt offuer Isslanndt, indleffueritt udj Kongl: Maytt:
Kledecammerss som er itt Aarss Affgifft vdaff samme Landt, beregnedt fra Stj:
Hannss Dagh 1647 til Aarss Dagen 1648

Nembligh
Isslanndsche Vadmel-              thou Thusend halffsietehunderde och siuffad
Isslanndsche Hoesser-             Niehunderde halfffembsintzthiuffge Par

Huilchedt jeg vnderschreffne Baldzer Seckmanns Schriffuer samme Stedt medt
mine Regenschaber schall haffue att forclare, dess til Vindissbyrd vnder min
Handt Klecammerss ut Supra

Baltzer Seekmann eg Handt

N: 22

Klede Camer for Vadmel
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Kvittun Mortenn Mickelsen skrifara í birgðahúsi konungs
fyrir afhendingu Jens Søffrensen á kjöti, laxi, fiski, harð -
fiski og lýsi. Undirritað birgðahúsinu í Kaupmannahafn-
arhöll 12. júlí 1648
Kenndis jeg Mortenn Mickelsen Prowiannt Schriffuer for Kióbenhaffneu Slott:
att haffue ladet annamme paa Kongl: Maytz minn aller Naadigste Herris
veigne som Erlig och Vellforstandigge Mannd, Jenns Sóffrenssenn Fouget of-
fuer Issland haffuer ladet leffuere som er aff Inndkomsten der aff Lehnet fra
St: Hanns Dag 1647 och till Aarsdagenn 1648

Kióed-thiuge och otte Tóndt Voug- Sytten Schippund hallffsyffuende Lispund
segs Schaalpund

Lamme Kióed-thi Tónnder Voeg-hallffsiette Schippund hallfttredie Lispund

Lags salldtet- thiuge Thónder

Isslans Fisch it Hundret halfembte sens thiuge och it Schippund

Klipfisch- thred sensthiuge och hallffierde Schippund threi Lispunnd

Thramm- thou Thónder

Huorfor hermed quiteris thill Vidnissburd under minn egenhand, Actum Pro-
viandt Husset for Kióbennhaffneu Slott dennd 12 July Anno 1648

Mortenn Michel

Mortenn Mickelssónn

23

Yfirlýsing um að Íslenska Kompaníið skuli taka við fiski
sem er frá fyrra ári. Jens Søffrensen á að flytja á sínu skipi
tekjurnar af landinu 1647–1648 til Kaupmannahafnar.
Undirritað Kaupmannahöfn 6. apríl 1648
Dett Islandske Compagnie skal til sig annamme lade auff Island Fisk som fin-
diss paa Island aff det forige Aarss Indkommst, huilke Jens Sórensen Fogid
paa Landid den skal lade vere fólgaatig til deist Fuldmegtigers och med sig ad
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tage udi sit med komende Skib, den Indkomst som er paa Landid och bór att
gaa fra 1647 til 1648.

Kióbeh den 6 April 1648 Larfit Vaffeldt

24

Viðurkenning Íslenska Kompanísins á móttöku harðfisks
sem Jens Søffrensen afhenti. Undirritað Kaupmannahöfn
2. nóvember 1648
Kienders vj vndershreffnuer Isslandz Compagnies Forvalltere her vdj Staden,
at vj epter Hóig Edle och Vellbarne Herr Rigens Hoffmesters Ordre haffuer
annammet thou Tunder Schippund Thór Fisch, for sexten Hunder Rix Daller,
som oss forgangen Sommer aff vellacht Mannd Jenss Sóffrenssen vdj Issland
er leffuert, derfore vj hermed quiterer Actum Kióbenhaffn den 2 Novembr,
1648

Hanss Mickelssen Lundsenn           Hans Nansen Christofer Hanson

Isslannshe Compagniss For Valter for 200 Schippund Fisch

25

Yfirlýsing um að Jens Søffrensen eigi að afhenda Henrik
Bjelke fisk, harðfisk, lax, saltað kjöt og lýsi. Undirritað
Kaupmannahöfn 1. október 1648
Jens Sórensen skal offuer lenne til Obister Hendrich Bielke, eller hanss Fuld-
megtige toó Hundrede Skippund Islanskfisk aff den som hand nu her haffur
udj dett Skib S. Michel alt dett andid som er Tórfisk, Lax saltid Kiód och Tran
skal hand offuer levere til Morten Mickelsen

Kióbenh, den 1 Octobr 1648 Larfit Vaffeld

N: 26
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Yfirlýsing Henriks Bjelke um að Jens Søffrensen hafi afhent
fisk samkvæmt skipun hirðmeistara ríkisins. Undirritað
Kaupmannahöfn 1. mars 1649
Bekiender jeg underschreffne at haffue ladett annamme ved min Fuldmegtig
Tommes Afflech aff Jens Sóffrenssón Fouged offuer Issland, effter Herr Rigens
Hoffmesters Order thór Isslandsche Fish tou Hundrede Schippund thill vitter-
lighz haffuer jeg med egen Haand her underschreffued Datum Kióbenhafn den
1 Marty 1649

H Bielcke pp

27

Yfirlýsing Mathis Søffrensen um að fiskur hafi skemmst
vegna snjófoks á Bessastöðum á liðnum vetri. Undirritað
Bessastöðum 20. júlí 1648

In Honorem Mayestatis

Bekiennder ieg vnnderschreffne att der ehr bleffuenn slet skiemt och forderffuit
aff snekass och Snefug aff Konngl Maytz effterstaaende Fish her paa Bessestad,
nu udj denne omleden Vinter, firre Hundred och ottethi Fishe, huilcke for-
schreffne 4 Hundred 80 Fiske Jennss Sóffrenssenn Kongl Mayt: Forvalter haf-
fuer sig til Vdgifft vdj sin Regenshab att fórre och derfor bór quiteret at bleffue
thill Viterlig haffuer ieg dete med egenhaand unnderschreffuit, Actum Kong
May Gaard Bessested den 20 Julj Anno 1648 

Malhis Sóffrenssen ehand

28

For derffuit Fisch i Issland
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Yfirlýsing Lauridtz Pouelssøn og Mathias Gudmandssøn
um fisk sem skemmdist á leið St. Michel til Kaupmanna-
hafnar. Undirritað Kaupmannahöfn 8. mars 1649
Bekiender vi underschreffne Lauridtz Pouelssón och Mathias Gudmandssón
at der bleff forderffuet aff Kongl: Maytz Fisch i Schibet St:Mickel aff Vand
och anden Fugtighed fra Issland och til Schibed bleff lossed som duede indted
Fisch halff ottende Schippundt femb Lisspund thi vi haffde en meged strenge
Reysse med ondt Veder huilche forschreffne Fisch Jens Sóffrenssón Fouget of-
fuer Issland sig saaledis til Regenschab haffuer at fóre fra St: Hans Dag Mid-
sommer-1647 och till Aarsdagen-1648 thill Vitterlighed haffuer vj med egne
Hender underschreffued Datum Kióbenhaffn den 8 Marty 1649

Lauridtz Paffuelsen egen Hand        Mathiis Gudmandssón egenhaandt

Forderffuet Fisch

29

Yfirlýsing Christoffer Brennemand kaupmanns hjá Ís-
lenska Kompaníinu um að hann hafi fengið afhenta ýmsa
vöru til konungs frá Jens Søffrensen. Undirritað Eyrabakka
16. júní 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekiender jeg vnderschsreffne Christoffer Brennermand det veluiisse Isslands-
che Compegniis Kióbmand paa Isslandt at Jens Sóffrenssón Kong: Maytz Fuld-
megtig Fouget offuer Isslandt haffuer betalt mig effterschreffne Vahre thil
Hóybemelte Kong: Maytts Fornódenheder paa Bessestadt som effterfólger

Meell threy Thónder for sex Rixdaller

Thierre femb Thónder for thj Rixdaller

Aare Threer thj Allen halffembtesindsthiuffue Stycher for thiuffue Rixdalle

Liiner paa trediesinds thiuffue Fauffner sex for en Rixdalle 2 Mark

Krumbholdter ett Hundred thresinds thuiffue och ni Stycher for otte Rixdalle
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Deller thre Tyldter for threj Rixdaller

Vogenehoed et Hundredt och tiuffue Bladt for tiuffue och sex Rixdaller

For huilche forschrseffne Penge for forschsreffne Vahre paa Kong: Maytz
vegne jeg vill haffue forschreffne Jens Sóffrenssón for quitterid och handt den-
nem sig saaledis paa Kong: Maytz vegne igien thil Regenschab haffuer at fóre
fra St: Hans Dag Midsommer 1647 och till Aarsdagen 1648 thill Vitterlighedt
haffuer jeg mit Naffn med egen Haandt her vnderschreffued. Datum Øreback
denn 16 Juny 1648

Christoffer Bremerman egen Handt

N: 30

Christoffer Bremmer

Yfirlýsing Madtz Rassmussen kaupmanns hjá Íslenska
Kopmaníinu um að hann hafi fengið afhenta ýmsa vöru til
konungs frá Jens Søffrensen. Undirritað Hafnarfjörður 11.
júní 1648

Jhesum Honorem Mayestatis

Bekiender jeg underschsreffne Madtz Rassmussen dett velurfe Isslandsche
Compagnies Kióbmand paa Isslandt at Jens Sóffrensón Kong: Maytz Fuld-
megtig Fouget offuer Issland haffuer betalt mig effterschreffne Vahre till Hóy-
bemelte Kong: Maytz Fornódenheeder paa Bessestadt som effterfólger

Haffstocher eller Essinger trediffue och sex for sytten Rixdaller

Islinche Sómb med Noed halffembte Thussind for halff tholffte Rixdalle

Lappe eller Orlog Sómb halfftredie Thussind for fire Rixdalle

Recke eller Leckte Sómb trey Thussend for otte Rixdaller

Kióelthræer fire for fire Rixdaller 

Jern sex Lispund for threj Rixdaller

Nedt Garn to Fóyringer for tho Rixdaller

Legdter fyregetiuffue for halfftredie Rixdaller
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Klede tolff Allen for tholff Rixdalle

Hesteschoe halfftrediesinds thiuffue och nj Gang halff siuende Rixdalle

Godt Lerrid trei Allen for threj Rix Marck

Middel Lærid halffembte Allen for halffembte Slette Marck

For hiulche forshsreffne Penge for forschreffne Vahre paa Kongl: Maytz vegne
jeg vill haffue forschreffne Jens Sóffrensón for quitterid och hand dennem sig
saaledis paa Kong: Maytz vegne igien til Regenschab haffuer at fóre fra St:
Hans Dag Midsommer-1647 och til Aarssdagen-1648 thill Vitterlighed haffuer
jeg mit Naffn med egen Haandt her vnderschreffuid Datum Haffnefiord den-
11 Juny 1648

Madt Rassmussen e Hand

Madz Rassmussen

31

Yfirlýsing um að Jens Søffrensen hafi greitt 6 ríkisdali og
4 mörk fyrir tómar tunnur sem nota átti til að pakka salti.
Undirritað Kaupmannahöfn 26. mars 1648
Bekiender vi underschreffne at Jens Sóffrenssón Kong: Maytz Fouged offuer
Issland haffuer leffuered os sex Rixdalle fire Mark Dansch som vi strax igien
gaff Niels Michelssón for thresinds thiuffue vbondet thomme Tónder til at
packe Saldt udi paa Kong: Maytz vegne til Issland huilche forschreffne 6 Rix-
daller 4 Mark Jens Sóffrenssón bór at quitteris for paa Hoybemelte hans
Maytts vegne fra St: Hans Dag Midsommer 1647 och til Aars Dagen 1648
thill Vitterlighed haffuer vi voris Naffne med egen Hender her underschreffued
Datum Kióbenhaffn den 26 Marty 1648

Hanss Oelsón eigen Handt              Mathiis Gudmandsón egen Haandt

Vbondit thome Thónner

32
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Kvittun Else Hansdatter borgara í Kaupmannahöfn fyrir
kaupum Jens Søffrensen á tómum tunnum, öli, brennivíni,
vaxljósi fyrir kirkjuna og brauði. Undirritað Kaupmanna-
höfn 28. apríl 1648
Kiendis ieg Elsse Hansdaatter Borgersche udi Kióbenhaffn att Jens Sóffrenssón
Kong Maytts Foeged offuer Issland haffuer kióbdt aff mig tomme Thónder til
Kong Maytz Fornódenhed dette Aar 1648 thill Island Tónner halffrediesinds
tiuffge och sex och giffued mig derfor fioredten Rixdalle ilige maade haffuer
hand kióbt aff mig til Hóybemelte hans Maytz Fornódenhed som forbemelte
ehr Øll en Tónde for tou Rixdalle Brendeuiin tou Kuttinger for thou Rixdalle
Vaxlius til Kirchen thou for thou Rixdalle Bród en halff Thónde for en Rix-
dalle huilche forschreffne Penge jeg vil haffue forschreffne Jens Sóffrenssen for
quitterid som forbeneffndt staar thil Vitterlighed haffuer ieg med eegin Haand
her under schreffued Datum Kióbenhaffn den 28 Aprillis 1648

Else Hansdatter egen Hand

33

Thome Thónder Øll Brendt Vin och Bróed, item Vax Liuffs

Innistæðuskrá Bessastaða og Viðeyjar sem Jens Søffrensen
afhendir Henrik Bjelke. Undirritað Kaupmannahöfn 3.
apríl 1649

Jhesum Honorem Mayestatis

Effterschreffne Kongl: Maytz och Cronens Inuentarium till Bessestad och
Vidóe som ehr Beholding och icke til Regenschab fórdt effter Kongl: Maytz
Naadigste schrifflig Order och ehr leuered thil Mathies Sóffrenssen paa Kongl:
Maytz vegne eller huem det bór paa Kongl Maytz vegne at annamme om For-
andring scheer med Landet

Fischer Schibe
Theie eringer onde och guode                                  5
Otte eringer onde och guode                                    7
Fire eringer onde och guode                                     4
Gammel Aarer ehr der till                                      95
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Forschreffne Fisker Schibe och Baaede ehr vurderrid aff ehrige Mendt paa
Landtzuiis med deris Aarer som forschreffnet
staar och ehr tilssammens                                     I fórrer 5

Landssens Indssegel aff Sólff                                    1
Kiór som de Fattige schall holdis aff och till at forbedre Indsteden med om
nogen ganger ud och Regenschab derfor at gióre   19
Gammel Puls Heste                                                  3
Gammel Kapler                                                        2
Kierer med 2 Hiull gammel                                      1
Maldt Quern                                                            1
Sennops Quern gammel vbrugelig                            1 saa goed som 10 Fiske
Gammel vbrugelig Thallercher                                 7 saa goede som 10 Fiske
Gammel vbrugelig Pibe Fade                                    5
Gammel for sledt Senge Dynner aff Vadmel            4
Gammel smaa bróger Kar och Schiórkar                  5
Spander                                                                  14
Gammel Strocker                                                     3
Quier 2 Aar                                                             3
Nódt 2 Aar                                                              3
Mólcke Throug onde och guode                            25
Kierolder onde och gode                                          2
Brand Jern med 3 Thenger                                       1
Gammel Thræschab                                                 1
Kar at saldte Fisck udj                                             2
Gammel Saldt Throg eller Deygentrog                    2
Kób paa 4 Heste
Smór Punder medt Koberlod                                    1
Ryssler med Steen Lodt                                            2
Gammel ubrugelig Thómmer Sauge                         1
Skalleuegdt med thuende smaa gammel
Skaaller och 8 Blii Lodt till                                   1

Gammel Fyrschiffuer                                               5
Gammel Bencker der om                                          6
Gammel smaa threj Beenet Stoele                             4
Amboldter den eene er i sónder                                2
Gammel Sengesteder                                                4
Gammel Stier                                                           2
Store och smaa Smedehammere                               7
Smede Thenger                                                        4
Jern Sted                                                                  1

fylgiskjöl 1647 -1648

548

8_7_BB_ÞÍ. Y/ 1  og 1647-1648.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:51  Page 548



Jern Boldter                                                             4
Handkleffuer eller Kroge i Steden                            1
Liiden opssledt Slibesteen med Jern Axssel               1
Luisskuller                                                               4
Gammel opssledt och ubrugelig Reekeuóder            3 Voder 7 Allen
Konge Breffue med nogle Copier                            60
Molddage Bog                                                         1
Jorde Bog                                                                 1
Prouendte Breff                                                        1
Vadmel                                                                    1 Hundred 6 Alln

Dette forschreffne Inuentarium ehr saaledis aff vendt och leffuered som for
beudtit ehr bekiender vi underschreffne medt eegen Hender Bessested den- 28
Juny 1648

Jens Sóffrennssón 

Mathis Sóffrenssen e Hand

Paa dette offanfor Inventarium haffuer Jens Sóefrenson migh giffuen sin reuers,
med huilcke hand mig forsichrer om forbemeltte Inventary annamelse derfor
hannem quitteres Actum Kiobenhaffn den 3 April 1649

H Bielcke pp

Jhesum Honorem Mayestatis

Bessestad och Viidóes Inuentarien 

34

Kvittun fyrir annars vegar greiðslu Jens Søffrensen á 1500
ríkisdölum sem Íslenska Kompaníið tók á móti og um
greiðslu teknanna af landinu í birgðahúsið og rentukamm-
erið. Undirritað Kaupmannahöfn 10. júlí 1648
Att Jhens Sórensen Forvalter paa Hans Kong May vegne offuer Island lader
vere fólgattig til dett Islandske Compagni Forvaltere, aff den Indkomst som
paa Island falder och Hans Kong: May tilkommer, for femsen Hundrede Rixd
och derpaa tager deriss Quitang att di dem haffuer annammid paa huiss Hans
Kong: May dem skyldige er for huiss di til Kong: May Prouinanthus haffuer
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leuerid effter begiring, Huilken deriss Quitung eder paa Kong: May Renterie
skal lefedes Regenskabe aff same Land Indkomst blive gott giort

Kióbenh den 10 Juy 1648               Larfit Vllffeldt

N: 35

Yfirlýsing frá Íslenska Kompaníinu um móttöku 1500 ríkis -
dala frá Jens Søffrensen sem ríkishirðmeistari fyrirskipaði.
Undirritað Kaupmannahöfn 2. nóvember 1648
Kiender vj vnderschreffuene Isslands Cpmagnies Forevalltere her vdj Staden
at vj epter Hóig Edle oc Vellbaarne Herr Rigens Hoffmesters Order haffuer
annammet aff Vellacht Mannd Jens Seffrenssen fembten Hunder Rix Daler
paa Regenschab, huis vj hoss Kongl: Maytz: Vnderdaniigst haffuer at fordre,
for huillcke forschreffne 1500 Rix Dr in Spetie vj hermed quiterer Actum Kió-
benhaffn den 2 Novembr: Anno 1648

Hanss Nickelessen Landt    Hans Nansen    Christoffer Hansós

Isslansche Compagnis For Valter for 1500 Rxdr

36

fylgiskjöl 1647 -1648

550

8_7_BB_ÞÍ. Y/ 1  og 1647-1648.qxp_Layout 1  1.11.2020  10:51  Page 550



viðauki 8
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          AM   Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Den Arna-
magnæanske Samling í Kaupmannahöfn

         Barð   Barðastrandarsýsla
           Bps    Biskupsskjalasafn
         DRA   Danska ríkisskjalasafnið
D. Kancelli   Danska kansellíið (varðveitt í danska ríkisskjalasafninu)
Gl. Kl. Sml   Gammel kongelig samling (varðveitt á konunglega bókasafninu

í Kaupmannahöfn)
           KA   Danska kansellíð (varðveitt í Þjóðskjalasafni Íslands)
           Lbs    Landsbókasafn – Háskólabókasafn, handritasafn
           Rtk   Rentukammer (varðveitt ýmist á Þjóðskjalasafni eða danska

ríkis skjalasafninu)
             ÞÍ    Þjóðskjalasafn Íslands
         Þjms   Þjóðminjasafn Íslands
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Summary   
 

 
About 20 years after the Reformation in Denmark, around 1550, the king began placing 

increased emphasis on the secular organization of his administration both in Denmark-

Norway and in the dependencies. This thesis examines the development of the King of 

Denmark’s administration in Iceland, with particular emphasis on the documents created as 

the administration developed. Within Denmark there were three types of fiefdom: fiefdom by 

account (reikningslén), fiefdom by rent (afgjaldslén) and fiefdom by service (þjónustulén). 

Most governors of Iceland belonged to the aristocracy and were either Danish or Norwegian. 

The royal governor (lénsmaður), being the king’s representative, oversaw all royal revenue in 

the country, from secular and church property alike, as evidenced by appointment letters 

(veitingarbréf), various orders from the king (such as regarding the compilation of land 

registers), parliamentary resolutions, fiefdom accounts and last but not least their review by 

royal officials in Copenhagen.  

 

The King's Administration 

The king reaffirmed the making of court records in 1551, 1558 and 1578, and from that time 

on they are believed to be certified. Royal governors were enjoined to ensure that they were 

preserved safely. The monitoring of royal governors throughout the state and of their account 

entries was increased, as stipulated in 1557. The king insisted that fiefdom accounts should be 

reviewed, and he reorganized the Chancellery (Kanselli) and the Treasury (Rentekammer), the 

main departments of royal administration in Copenhagen. As early as 1550 he sent Icelanders 

a signet, and in 1553 he began collecting certificates of title (eignarheimildir) and seized 

documents from the monastery in Viðey. This marked one of the first signs of the emerging 

administration and an increased interest in Iceland on the part of the king. 

The king’s appointment letters (veitingarbréf), in Iceland at least, become uniform 

around 1574, and remained largely unchanged until 1683, or for over a century. Monitoring of 

governors increased later in the period. In 1582 governors were ordered to see that the king’s 

orders, published in open letters at local assemblies (þing), were honoured; otherwise they 

risked losing their fiefdoms. The importance of the review of fiefdom accounts by the 

Rentekammer was simply the fact that it had to be accomplished, and demands were made 

that entries in fiefdom accounts had to be supported by documents and bear the signature of 

the governor. The requirement that the governors sign supporting documents was first made 
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in 1620, and in 1626 it was stipulated that they should sign the accounts themselves. In 1618 

the king decreed that all governors of fiefdoms, whether by rent or by account, turn in their 

accounts no later than by the end of the financial year, and subsequently send them to the 

Rentekammer for review by the 1st of May every year, or else risk losing their fiefdoms 

without notice. Governors were the intermediaries between the king’s administrative offices 

and the people of each fiefdom but rarely resided in Iceland. Instead, their deputy governors 

(fógetar) managed and handled the collection of revenue from the fiefdom. The governors, 

however, usually attended the meeting of the Alþingi for a few days during the summer, and 

were of course responsible for running the fiefdoms. 

In the wake of the Reformation one of the major tasks of the governor was putting the 

church ordinance into practice. For the first decade or two after the Reformation, this 

primarily revolved around the education and subordinance of ministers, the building of 

churches, the establishment of schools, improving morality in Iceland and ensuring that 

church ordinances were obeyed. From this time, i.e. from the years 1566-67 to 1572-73, 

abstracts of governors’ accounts have been preserved, demonstrating the development of the 

administration. 

Not until around 1570 are there signs that the orders of the king regarding general 

public administration were proving effective. The Icelandic parliamentary registers 

(Alþingisbækur) appear to have come into existence at the instigation of the lawmen 

(lögmenn), who were the two judges presiding over the Law Council (lögrétta) at the Alþingi. 

The oldest land registers, detailing the king’s property, date back to this period, and the oldest 

copy-book or cartulary of property titles, Bessastaðabók, is believed to have been written 

around 1570. From 1563 ministers are appointed by the governor, and at the same time an 

attempt is also made to further increase the influence of the king or his representatives, the 

governors, by establishing a High Court (Yfirdómur), although it did not prove effective. 

There the verdicts of lawmen could be appealed to the governor and 24 gentlemen 

(heiðursmenn). There is no doubt that Icelanders were slow to follow the king’s orders. It is of 

special note how late, or not until 1592, they requested a special new signet and parliamentary 

scribe to keep accounts of the parliament’s work. In the same year the king ordered his 

governors to keep the fiefdom’s collection of documents in order and to preserve important 

documents for the administration of their successors, once they retired. 

Icelanders always emphasized the importance of adhering to Icelandic law, that is to 

say to the lawbook Jónsbók. The king’s judicial pronouncements were written into copies of 

Jónsbók, for instance his decrees, such as the church ordinance. Additionally there were 
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special court records or court record collections. These books are examples of ways in which 

administrative information was preserved for the country’s authorities. The letters appointing 

bishops, according to the church’s covenant, point out that they are to turn in the church’s 

accounts to a governor and a land register to the Rentekammer. They were the officials of the 

king, according to the church ordinance, and to be appointed to their positions the king’s 

approval was necessary. 

Although few land registers (jarðabækur) and inventory books (máldagar) regarding 

church property originating in the archives of Bessastaðir have been preserved, there is no 

doubt that such books were extant at the time. The king, however, oversaw the operation of 

the bishoprics and land owned by the church.  

The king’s ideas about changes to the arrangement of fiefdoms within the state may be 

what sparked the collection of documents, which began in 1636 and continued until 1645. 

While Iceland was a fiefdom by account, the king’s income from the fiefdom appears to have 

been about 7,000 riksdaler, after the deduction of expenses of about 2,000 riksdaler a year. 

Steady income from a fiefdom by rent amounted to 3,200 riksdaler. In addition, the governor 

supervised trade, from which he collected the king’s revenue. The king’s letter, dated 16 April 

1602, regarding the introduction of the trade monopoly, noted that merchants must follow the 

orders of the governor and obey him in all matters, in addition to paying him the quit rent 

from harbours. It is hard to reach a conclusion regarding the income of the governors, but in 

the year 1646 the amount is said to have been around 4,365 riksdaler. How that amount was 

calculated is not discernible. 

The accounts are organized by first listing all the king’s sources of revenue, both in 

money and in kind, and these are then most often added up. This is followed by all items of 

expense (or what has been deducted from the income) and usually added up. “All items of 

income” means that in an account for a fiefdom by rent, the quit rent and fines are all counted 

as revenue, while expenses include payments toward the quit rent. In a fiefdom by account, 

the income is listed, including land dues and rents, according to the land registers in 

Gullbringusýsla and Kjósarsýsla counties, which belonged to Bessastaðir and were not rented 

for life. Income from monasteries, counties and from land owned by the king or bishoprics in 

the care of their representative included taxes, tolls, tithes and fines. There were also the 

obligations that tenant farmers must assist landowners, such as the king, by rowing their boats 

for fishing and transport, as well as atoll tenants in Gullbringusýsla county paid the king for 

every farmhand they kept. Besides which the assets of Bessastaðir and Viðey island, money 

for goods sold, a boat owner’s share of the catch, ships’ rent, in addition to a county’s levy of 
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crewmembers for the king’s ships during the fishing season must not be forgotten. 

Furthermore, a list of farmhands required of tenants to be lent to the king and a list of other 

servants who rowed the king’s boats are to be found. Expenses listed include the governor’s 

salary and those of other officials of the fiefdom, in addition to their board, and money spent 

on the purchase of goods. There is no doubt that fiefdom accounts dating back to the years 

when Iceland was a fiefdom by account are a more detailed source than those dating from the 

time when the country was a fiefdom by rent. Fiefdom accounts from the time when Iceland 

was a fiefdom by rent have been preserved only for the period from 1645 to 1648, in addition 

to summaries from 1566-67 to 1572-73, as mentioned above. It is worth pointing out that the 

accounts are those of the king; the income and expenses are his. The entries show that the 

governors had to do paperwork and take care of book-keeping, which marks the beginning of 

a more centralized royal administration. 

Royal governors presided over all court and legal procedures in spiritual matters, 

according to the church ordinance, and in secular matters, at least following the establishment 

of the High Court in 1593. The two lawmen, usually Icelanders, were appointed by the king 

and were expected to be loyal and faithful to him and to the governor. The governors selected 

the county magistrates (sýslumenn) with the approval of a lawman and the people. Beginning 

in 1619, county magistrates swore allegiance to them, and in 1650 the governor ordered them 

to attend the Alþingi in person or else risk losing their posts. Due to the confiscation of estates 

during the Reformation, managers of estates (umboðsmenn) and monasteries 

(klausturhaldarar) also became royal officials, and governors were expected to oversee their 

duties. Governors distributed estates and monasteries, but the letters were issued by the king. 

People sought the advice of governors whenever they believed they had suffered injustice 

meted out by county magistrates, lawmen, merchants or bishops. This was in accordance with 

the appointment letters of governors and instructions regarding the correct course of justice. 

In other words, the matter first had to be reviewed in the district parliament (héraðsþing), then 

at the Alþingi, and finally, if necessary, sent to the king for advice.  

The collection of information that took place in the period 1636 to 1645 sheds light on 

the state of administration in Iceland at the time. The king intervened in domestic issues. 

Administration had begun to develop, but had a long way to go and had many deficiencies. 

The royal governor understood that due to circumstances in Iceland, for instance geographical 

reasons, royal decrees could not always be followed to the letter. The king’s response was to 

institute a general collection of information, where anyone managing an estate would have to 
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provide information regarding their circumstances. And people obeyed, as the preserved 

documents indicate. 

The royal governors kept the country’s signet from 1593, which is why all important 

letters from Iceland and messages to the king regarding domestic issues passed through their 

hands. They presented matters to the king on behalf of the Icelanders. 

Still, it is clear that in all the king’s fiefdoms within the Danish realm, general matters 

were handled within each fiefdom in the local parliament, without the involvement of the 

Chancellery or the king. Icelandic parliamentary records, court rulings, individual letters and 

information from governors bear witness to this. Icelanders often mention in their letters, as 

does the king, that a ruling must be made according to Icelandic law. 

Iceland was a fiefdom within the Kingdom of Denmark, on equal terms with the other 

royal fiefdoms. Royal governors in Iceland had the same duties as other governors of the king 

of Denmark. 

 

The Bessastaðir Archive 

The archives of royal governors are discussed in a report on the Danish National Archives 

from 1889-1890. There it is stated that although royal archives of public documents 

(brevkister) existed in Denmark since olden times – preserved by governors, in churches, 

monasteries and by bishops – the permanent preservation of statutes, royal letters and other 

significant documents was not made compulsory until 1537, following the Reformation in 

Denmark.  

The king intended that the archives, like other assets, would remain in the fiefdom 

when a governor was succeeded by a new one. It is clear from the appointment letters and the 

development of the archives of governors in the rest of Denmark’s fiefdoms, that the royal 

governors in Iceland had to have various documents and papers at hand in the fiefdom to be 

able to fulfill their duties properly as regards the king and the country in the same way as 

other governors of the king. 

The term Bessastaðir Archive is used here as a collective term for documents collected 

at Bessastaðir and created there during the period 1541 to 1683. The archive is first mentioned 

in 1553, when the inventory of the monastery at Viðey was delivered to the governor, and 

later in fiefdom accounts from 1619 and 1645–1648, and finally in a document from 1662.  

This study dealing with the administration of royal governors in Iceland from 1541 to 

1683 draws the conclusion that the following categories or types of documents constituted the 

Bessastaðir Archive, albeit not necessarily all at the same time: 
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A. A copy of the Jónsbók law codex. Thirty-three Danish manuscripts of Jónsbók exist. 

The royal governors appear to have owned copies of this codex early on and to have 

regarded them as their personal property. A copy of Jónsbók must certainly have 

existed at Bessastaðir too. Not only is Jónsbók a collection of statutes, but it also 

contains instructions for the opening of the Alþingi and for district parliaments, a 

definition of a tithe, the Old Covenant (Gamli sáttmáli), in addition to royal letters and 

parliamentary rulings. The same is true for judgement books (dómabækur): not only 

did they include verdicts, but also diverse information about legal procedures. 

 

B. The Registers of the Alþingi (Alþingisbækur), at least as far back as 1631. Such 

records were kept annually as of that year, when the first parliamentary scribe was 

appointed. In these books the activities of the Alþingi were recorded, as were royal 

letters, decrees and verdicts. 

 

C. Court records and judicial records, including judicial amendments (réttarbætur), royal 

letters and decrees from the Alþingi.  

 

D. Royal and other letters. Royal letters are either patents, including legal instructions to 

be read out loud at the Alþingi, or sealed letters (missives), meant for the governors 

alone. One such sealed letter included, for example, an order from the king to the 

governor regarding the preservation of the fiefdom’s archive from 1593. 

 

E. Transcripts of royal letters. It was common at the time and later for letters and 

documents to be copied into special cartularies. 

 

F. Monastery letters. With the Reformation monasteries came into the king’s possession. 

The same was true for all monastery inventories, listing their asssets, and thus they 

became part of the Bessastaðir archive. 

 

G. Transcripts of monastery documents. Documents were transcribed into books, which 

have been preserved, and such books of transcripts make up part of the administration 

of the time. Information regarding the monasteries’ assets had to be available at  

Bessastaðir. 

 

H. Land registers of the king’s assets. One of the king’s first undertakings after the 

Reformation was to have a land register made. Such books were important to the king 

in managing the fiefdom, since they listed the merits of each farm and the possibility 

of further revenues. The oldest preserved land register begins in the year 1550.  

 

I. Registers pertaining to the land of cathedrals and churches. The same applies for land 

belonging to cathedrals and churches as to the king’s assets. In order to assess what 

income could be made from them, the books had to be available at Bessastaðir. 
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J. Inventories and transcripts of letters of the cathedrals and their respective churches. 

The same applies here: the information had to be available at Bessastaðir to make it 

possible to monitor and collect income. 

 

K. Land registers of managed estates, registers of assets and registers of flotsam and 

jetsom. The same applies here: the information had to be available at Bessastaðir to 

make it possible to monitor and collect income. 

 

L. Lists and accounts, showing income and expenses. Due to the review and monitoring 

by the king, a record of income and expenses was required. A good example of this are 

lists covering income and expenses, which were first recorded in 1636. 

 

The methodology applied in this thesis is based on the theory of the Principle of Provenance, 

which today constitutes the basis for all handling of archives. Its core requirement is that each 

archive must be preserved as a well-defined whole and that the inner order of the archive must 

be preserved. The Principle of Provenance entails that when handling documents one must be 

aware of the nature and characteristics of the archive, its origin and development, to be able to 

assess its value as a source. When assessing which documents belong to the Bessastaðir 

Archive, the question was asked why the document was created and for whom, as well as 

considering the document’s structure, its content, its main characteristics and its preservation 

history. 

The Bessastaðir Archive is not presently preserved as a special archive. The reason for 

this is that governors, to begin with at least, regarded the archives as their personal property. 

The king tried to change this and ordered them in 1593 to leave the archives behind in the 

fiefdom, since they were needed by their successors for governing the fiefdom. Because of the 

Rentekammer review, governors no doubt sometimes delivered documents to the 

Rentekammer and the Chancellery which originally belonged to the fiefdom’s archive, and 

failed to bring them back to Iceland. An example of this are the documents in the king’s Privy 

Archive.  

Documents from the Bessastaðir Archive are currently preserved at the Danish 

National Archives (Rigsarkivet), The Arnamagnean Collection (Den Arnamagnæanske 

samling) in Copenhagen, the Royal Library in Copenhagen (Det Kongelige bibliotek), the 

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (Árnastofnun), the Icelandic National Archives 

(Þjóðskjalasafn Íslands) and the Department of Manuscripts of the National and University 

Library, Reykjavík (Handritadeild Landsbókasafns Íslands-Háskólabókasafns).  
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The present thesis includes as an appendix a reconstruction of the Bessastaðir Archive 

from 1541 to 1683, in addition to other documents which were created during the same period 

and which shed light on the administration at the time. The register obviously only includes 

preserved documents, although most certainly more documents were created than the register 

lists. 

Hopefully this thesis will encourage and facilitate further scholarly research into the 

development of the king’s administration and the royal governors’ archive in the period from 

1541 to 1683. 
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