
Ágrip 

 
Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þær erlendu fréttir sem er að finna í Annál 

Halldórs Þorbergssonar lögréttumanns sem oftast er kallaður Seiluannáll. Annállinn 

nær yfir árin 1641-1658.  Halldór fæddist árið 1623 að líkindum í Skagafirði þar sem 

hann mun hafa búið um sína daga. Hann lést að Hólum í Hjaltadal árið 1711.  

        Til stendur að athuga frá hvaða löndum þessar erlendu fréttir komu, um hvað og 

hverja þær fjölluðu. Hvernig þessar fréttir bárust til landsins og hvort þessar 

utanlandsfréttir bendi til náinna tengsla Íslendinga við umheiminn á þessum tíma. 

        Lífshlaup Halldórs verður aðeins skoðað, einkum með tilliti til þess hvernig hann 

gæti hafa aflað frétta í annál sinn og hvort líklegt sé að hann hafi haft aðstöðu til að 

hitta fólk sem gat borið honum fréttir og hann greinir frá því í annálnum. Reynt verður 

að kanna þar sem hægt er hve áreiðanlegur Halldór er í sinni frásögn miðað við aðrar 

heimildir, og reynt að komast að niðurstöðu um það á hvaða árum líklegt sé að 

Halldór hafi samið annálinn. Athugað er hvort persónulegar skoðanir Halldórs séu 

greinanlegar í fréttunum og skoðað hvort þessar erlendu fréttir geta sagt eitthvað til 

um hugmyndaheim fólks á 17. öld og hvað fólki hefur þótt merkilegar fréttir á þessum 

tíma. Einnig er kannað hvaða heimild var notuð við útgáfu annálsins árið 1922 og 

hvort Seiluannáll sé til í frumriti.  
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                                   1. Inngangur 

 

 

Hina fornu íslensku annála þraut að mestu í kringum 1400 og lá annálaritun nánast 

niðri um tíma en hófst almennt aftur hér á landi á 17.öld,
1
Gottskálksannáll var þó 

skráður á 16. öld.   

       Með fornmenntastefnunni jókst áhugi á sagnfræði og textarýni. Í Norður 

Þýskalandi varð þessi stefna þjóðleg, á þeim slóðum fór fólk að sýna eigin þjóðarsögu 

og móðurmáli áhuga, þessi tegund fornmenntastefnu barst til Íslands.
2
 

       Um aldir hafði bókfell [verkað skinn] verið notað til skrifta hér á landi en um 

aldamótin 1600 var notkun á bókfelli nánast hætt, pappír fór að flytjast til landsins á 

16. öld og varð fljótlega ódýr.
3
 Þessi breyting mun hafa gert fleirum kleift en áður að 

fá útrás fyrir skrifta- og fræðafýsn
4
 og hefur væntanlega ásamt fornmenntastefnunni 

stuðlað að almennarri annálaritun.   

       Um annálaritun má segja, að í annálana hefur jafnan valist það efni, sem hverjum 

og einum annálaritara, hefur þótt það fréttnæmt og mikilvægt að viðkomandi hefur 

kosið að skrá það hjá sér. Sigurður Nordal komst þannig að orði í bók sinni Íslenzkri 

menningu: 

                          Jafnvel annálaritari, sem skrifar fáeinar línur eða blaðsíður um  

                             atburði líðandi ára og gerir engar athugasemdir um þá frá eigin  

                             brjósti, er með hverju orði að kveða upp dóma og láta skoðanir sínar  

                             á tilverunni í ljós. Hvert sinn, sem hann færir eitthvað í letur eða  

                             lætur annars ógetið, sem honum er jafnkunnugt, er hann að skýra frá  

                           því, hvað honum finnist verðast þess að geymast í minni.
5
  

 

       Einn slíkur annálaritari var Halldór Þorbergsson lögréttumaður og höfundur 

annáls sem kallaður hefur verið; Annáll Halldórs lögréttumanns Þorbergssonar, eða  

Seiluannáll 1641-1658.
6
 Seiluannáll hefur að geyma tíðindi eða fréttir frá miðri 17. 

                                           
1 Annálar 1400-1800.I.bls.29 
2 Helgi Þorláksson:Saga Íslands.VI.bls.70-72 
3 Völundur Óskarsson:Inngangur.Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara.bls.xix 
4 Völundur Óskarsson:Inngangur.Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara.bls.xix 
5 Sigurður Nordal:Íslenzk menning.bls 7-8 
6 Annálar 1400-1800.I.bls.18 
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öld, og nær yfir 18 ár (1641-1658).  Þar er að finna nokkuð af utanlands fréttum innan 

um innanlands fréttirnar sem eru þó mun fleiri.  

       Hið íslenzka bókmenntafélag hóf að gefa út íslensku annálana, Annálar 1400-

1800, árið 1922 og stóð útgáfan til árins 1987, gefin voru út alls sex bindi, og er 

Seiluannál að finna í fyrsta bindi. Hannes Þorsteinsson fræðimaður (1860- 1935),
7
 

kom að útgáfu fyrstu þriggja bindanna, en þau voru gefin út á árunum 1922 til 1938.  

Hannes kom annálunum í nútímaform og fylgdi þeim úr hlaði með efnismiklum og 

fræðandi formálum. Hann tók það fram í nokkrum formálanna, að erlendu efni 

annálanna hefði að einhverju leyti verið sleppt í útgáfunni, auk þess að misjafnt hafi 

verið hve mikið var fyrir upphaflega af erlendu efni í þeim.        

       Í formála sem fylgdi Seiluannál við útgáfu hans árið 1922, komst Hannes svo að 

orði: ,,Á útlenda efninu í annálnum er vitanlega ekkert að græða, og hef ég ekki hirt 

um að leiðrétta það, nema þar sem um stórfelldar ártals villur um stórviðburði hefur 

verið að ræða.”
8
 Í formála með Fitjaannál sagði Hannes að í þeim annál ægði saman: 

,,... innlendum fréttum og erlendum kynjasögum, dómum og bréfum, þar á meðal 

íslenzkum þýðingum á ýmiskonar skjölum lengst utan úr löndum, sem ekkert koma 

Íslandi við...”
9
 Í formála með Ballarárannál árið 1930, kvað við annan tón þegar 

Hannes sagði að í þeim annál hafi ekki verið um að ræða: ,,...marklausan, útlendan 

þvætting, sem flestir annálar 17. aldarinnar séu fullir af...”
10

 og í formála með 

Vatnsfjarðarannál elzta skrifaði Hannes árið 1931: ,,...öllu þessu erlenda rusli er 

algerlega slept í úgáfunni, enda gersamlega þýðingarlaust fyrir Ísland.”
11

 Hannes 

virðist samkvæmt þessu ekki hafa séð neinn sérstakan tilgang með því að birta erlent 

efni annálanna og hefur væntanlega ekki hugað að því á þessum tímapunkti, þegar 

sjálfstæði lands og þjóðar var í brennidepli, að erlent efni annálanna gæti sagt eitthvað 

til um hugmyndaheim annálaritara á þessum tímum eða gæti dregið upp nokkra mynd 

af áhuga og skoðunum annálahöfunda á fólki og atburðum utan Íslands fyrr á öldum.       

              Hér í þessari ritgerð er ætlunin að beina sjónum að utanlands fréttum 

Seiluannáls; hvernig erlendar fréttir bárust til landsins, frá hverju var sagt og hvort 

þessar utanlandsfréttir bendi til náinna tengsla Íslendinga við umheiminn á þessum 

tíma. Leitað verður svara við því hvort Halldór hafi getað fylgst vel með því sem var 

                                           
7 (http://www.althingi.is/altext/thingm/3008600008.html ) 
8 Annálar 1400-1800.I.bls.281 
9 Annálar 1400-1800.II.bls.5 
10 Annálar 1400-1800.III.bls.187 
11 Annálar 1400-1800.III.bls.14 
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að gerast í öðrum löndum,  þá hvaða löndum, og hvort hægt sé að ætla, að Halldór 

hafi haft aðstöðu til að hitta fólk sem fór á milli landa, sjómenn eða aðra ferðalanga. 

Enn fremur hvort líklegt sé að Halldór hafi komist yfir ritað efni erlendis frá og greini 

frá því í annálnum.  

       Ætlunin er að skoða aðeins lífshlaup Halldórs og kynnast honum með tilliti til 

þess hvernig hann gæti hafa aflað frétta og sækja til þess að mestu í þann fróðleik sem 

finna má í formálum Hannesar Þorsteinssonar. Kanna að einhverju leyti hve 

áreiðanlegur Halldór er í sinni frásögn miðað við aðrar heimildir. Og þá líka hvort 

hægt sé að greina persónulegar skoðanir Halldórs, afstöðu hans til manna og málefna,  

og hvað þessi erlendu tíðindi segja til um hugmyndaheim og áhuga hans og hvað 

honum hefur þótt merkilegt. 

        Hannes Þorsteinsson greinir frá því í formála Seiluannáls að hann hafði myndað 

sér skoðun á því á hvaða árum Halldór hafi líklega byrjað að skrá annálinn. Hann telur 

að kveikjan að rituninni hafi verið viðtal sem Halldór tók við hollenskan skipstjóra 

árið 1652.  Máli sínu til stuðnings bendir hann á ártals villur sem er að finna framan af 

í annálnum en dregur úr þegar nálgast árið 1652.  Hannes telur eðlilega að Halldór 

muni atburði best næsta honum í tíma en verr eftir því sem frá líður, og álítur að 

annálaritunin hafi hafist árið 1652, og að færslur frá því ári séu skráðar jafnóðum. Að  

 lokum er ætlunin að endurmeta þetta mat Halldórs og mun reynt að rökstyðja það 

hvenær eða á hvaða árum líklegast sé að Halldór hafi samið Seiluannál.  

       Beinar tilvitnanir sem teknar eru upp úr annálum, formálum og gömlum textum 

eru teknar upp stafréttar eins og þær koma fyrir í útgáfunni.       

         

            2. Lífshlaup höfundar og varðveisla annálsins 

 

                   2.1. Halldór Þorbergsson (1623-1711) 

                             

Eins og kom fram hér að framan er ætlunin að kynnast aðeins höfundi Seiluannáls 

einkum með tilliti til þess hvernig hann gat aflað efnis í annál sinn og hvar á landinu 

hann lifði og starfaði.  
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       Um Halldór Þorbergsson lögréttumann og annálshöfund, hefur Hannes 

Þorsteinsson fræðimaður fjallað í fróðlegum formála frá árinu 1922, er hann lét fylgja 

Seiluannál úr hlaði þegar hann var gefinn út á prenti.
12

  

       Halldór er talinn fæddur árið 1623, sennilega í Skagafirði, og er talið líklegt að 

hann hafi búið þar um sína daga.
13

 Hannes taldi fátt vitað með vissu um ævi Halldórs, 

en hann hafi verið sonur Þorbergs Hrólfssonar sýslumanns á Seilu í Skagafirði og 

Geirdísar Halldórsdóttur. Halldór mun hafa verið fæddur utan hjónabands, en Hannes 

taldi þó víst að Halldór hefði alist upp á Seilu hjá föður sínum og fyrri konu hans, 

Halldóru Sigurðardóttur, sem mun hafa alið Halldór upp sem sinn eigin son, en þau 

hjón voru barnlaus eða komu ekki börnum á legg.
14

 Halldóra, fósturmóðir Halldórs 

lést árið 1645 og kvæntist Þorbergur faðir hans aftur árið 1647, Jórunni Einarsdóttur, 

Þorbergur eignaðist ekki önnur börn en Halldór.
15

 Faðir Halldórs lést árið 1656, um 

það segir í Seiluannál: ,,8 Septembris  sofnaði rósamlega Þorbergur Hrólfsson á 

Óslandi í Óslandshlíð...  ... Hafði fyr verið sýslumaður í Þingeyjarþingi 44 ár, 83 ára, 

vitur maður og vel að sér.”
16

  

       Halldór mun hafa búið á Seilu framan af ævinni, en er talinn hafa flutt þaðan um 

1660, en ungur kvæntist hann Vigdísi Ólafsdóttur, dóttur séra Ólafs prófasts 

Jónssonar á Miklabæ og eignuðust þau nokkur börn.
17

 

       Hannesi þótti ólíklegt að Halldór hefði gengið ,,skólaveginn” en taldi þó lítið 

vitað með vissu um menntun Halldórs. Honum þótti líklegt, þótt ekki hefði hann fyrir 

því beinar heimildir, að Halldór: ,,…hafi eitthvað lært í bóklegum fræðum, þar á 

meðal lögvísi, hjá fræðimanninum Birni á Skarðsá, þar í sömu sókn.”
18

Samkvæmt 

Hannesi var Björn Jónsson á Skarðsá: ,,...merkastur óskólagenginna fræðimanna hér á 

landi á fyrri hluta 17. aldar...”
19

 Björn mun hafa setið í lögréttu árin 1616-1646, og 

taldi Hannes að Björn hafi verið fjölhæfur og fjölfróður.
20

 Hannes taldi líklegt að 

Björn hefði ýtt undir áhuga Halldórs á fornum íslenskum sagnafróðleik.
21

Að beiðni 

Þorláks biskups Skúlasonar á Hólum ritaði Björn Skarðsárannál, sá annáll tók við þar, 

                                           
12 Annálar 1400-1800.I.bls.273-282 
13 Annálar 1400-1800.I.bls.273-274 
14 Annálar 1400-1800.I.bls.273 
15 Annálar 1400-1800.I.bls.273 
16 Annálar 1400-1800.I.bls.310 
17 Annálar 1400-1800.I.bls.273-275 
18 Annálar 1400-1800.I.bls.274 
19 Annálar 1440-1800.I.bls.28 
20 Annálar 1400-1800.I.bls.29 
21 Annálar 1400-1800.I.bls.274 
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sem hina fornu annála þraut að mestu, eða um 1400.
22

 Björn ritaði formála með 

Skarðsárannál árið 1639, þar kemur fram að sagnaritarar fyrri tíðar hafi talið nokkurn 

feng í að skrá frásagnir af atburðum sem gerst höfðu utanlands.  Eftirfarandi eru orð 

Björns á Skarðsá, upphafsorð formálans:
23

 

                  Hvað vorir landsmenn og forfeður til forna á fyrri öldum hafa iðnir verið     

                    og ástundunarsamir saman að henda tíðindi og tilburði, sem skeð hafa,  

                    ekki alleinasta innanlands meðal þeirra, heldur og utanlands um alla  

                    Norðurálfu heimsins, eða svo langt um heiminn, sem þeir hafa farið eður  

                    fregna fengið, það votta þær bækur og skræður, er þeir skráð hafa...
24

  

 

       Halldór lét Seiluannál hefjast við árið 1641, og myndast þannig beint framhald 

Skarðsárannáls sem nær út árið 1640. Halldór hefur valið eða talið sjálfsagt að skrá 

erlendar fréttir í sinn annál eins og Björn gerði í Skarðsárannál. Halldór mun hafa 

borið talsverða virðingu fyrir Birni á Skarðsá miðað við eftirfarandi er hann skrifaði í 

Seiluannál við árið 1655:
25

 

                   Deyði Björn Jónsson að Skarðsá lögréttumaður, úr steinsótt, 83 ára [81].  Hið  

                     mesta skáldmenni á hans dögum, vitur maður og vel látinn, sá mesti  

                     sagnaskrifari á vorum dögum; hefur hann látið eptir sig margt viturlegt og  

                     sannferðugt, sem hans skrif auglýsa.
26

 

 

       Samkvæmt Hannesi mun Halldór hafa eignast: ,,…frumrit Skarðsárannáls, 

annaðhvort höfundarins sjálfs eða eintak Þorláks biskups, sama frumritið, sem löngu 

seinna komst í hendur Árna Magnússonar er fékk allmörg handrit frá Halldóri og 

skrifaðist á við hann.”
27

 

       Árið 1653 varð Halldór lögréttumaður í Hegranesþingi, þrítugur að aldri og taldi 

Hannes að Halldór hafi: ,,…fengið snemma gott orð á sig fyrir skýrleik og þekking í 

lögum, er hann var kjörinn lögréttumaður jafnungur.”
28

  Halldór gegndi starfi 

lögréttumanns í 30 ár, til ársins 1683, en þá var hann sextugur, og mun hann hafa 

verið enn í nefnd árið 1690, þá sextíu og sjö ára.
29

  

                                           
22 Annálar 1400-1800.I.bls.29 
23 Annálar 1400-1800.I.bls.45-48 
24 Annálar 1400-1800.I.bls.45-46. 
25 Annálar 1400-1800.I.bls.307 
26 Annálar 1400-1800.I.bls.307 
27 Annálar 1400-1800.I.bls.274 
28 Annálar 1400-1800.I.bls.274 
29 Einar Bjarnason:Lögréttumannatal.bls.224 
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       Árin 1653-1658 var Halldór starfandi lögréttumaður, og þennan tíma spannar 

Seiluannáll yfir að mestu. Í Alþingisbókum Íslands má sjá að Halldór hefur mætt á 

Alþingi árin 1653 - 1658, en við árið 1654 stendur skrifað að nöfn manna á Alþingi 

það árið vanti.
30

             

       Á tímabilinu 1600-1700 hófst Alþingi á Þingvöllum þann 29. júní, og stóð stutt 

eða oftast í 3-4 daga, þingið sótti nokkur fjöldi fólks eins og segir í bók Helga 

Þorlákssonar, Saga Íslands VI:  

               Þegar mest var, komu þangað lögmenn tveir með sveitir manna, um 80  

                nefndarmenn, um 15-20 sýslumenn með sveina sína, umboðsmenn   

                sýslumanna (lögsagnarar), hirðstjóri ef til vill með herflokk, fógeti með sína  

                menn, Skálholtsbiskup með þjóna, fjöldi presta og prófasta, umboðsmenn og  

                klausturhaldarar, málsaðilar, vottar, kvartendur og ef til vill farandsalar og  

                bændur úr nágrenni. ... Síðast en ekki síst voru fluttir til Alþingis sakamenn.
31

   

 

       Sem einum af lögréttumönnum landsins hefur Halldóri borið að fara til Alþingis á 

Þingvöllum á alþingistímanum. Á Þingvöllum hefur hann hitt samankominn 

talsverðan fjölda fólks, eins og fram hefur komið, einnig hefur hann hitt fólk á ferðum 

sínum til og frá Alþingi, og við athafnir daglegs lífs. Hann hefur væntanlega hitt 

danska kaupmenn og mögulega rabbað við ferðalanga og sjómenn á leið í ver eða úr.  

Sem lögréttumaður hefur Halldór væntanlega verið í nokkuð góðri aðstöðu til að geta 

frétt það helsta sem var á döfinni og getað þannig aflað efnis í annál sinn. 

       Seinni kona Halldórs var Ingiríður Ingimundardóttir fædd árið 1676 og var 53 ára 

aldursmunur á þeim, en þau eignuðust saman son.
32

 

       Eins og komið hefur fram áttu Árni Magnússon handritasafnari og Halldór í  

bréfaskiptum í nokkur ár, en þar sem Árni var fæddur árið 1663, var samband þeirra 

Halldórs væntanlega ekki komið til á þeim tíma sem Seiluannáll var skrifaður.  

Á efri árum Halldórs var farið að ganga nokkuð á eignir hans og hann tekinn að lýjast 

og naut hann þá nokkurrar aðstoðar Árna Magnússonar.  Árni skrifaði árið 1698, 

trúnaðarvini sínum Birni biskupi Þorleifssyni á Hólum, í bréfinu hafði Árni þau orð 

um Halldór að hann sé ,,,,fróður í gömlum documentum” og kveðst virða (,,estimera”) 

þann gamla mann””.
33

 Í öðru bréfi til Björns biskups, dagsettu þann 25. maí árið 1701, 

                                           
30 Alþingisbækur Íslands. bls.322,335,355,371,395,418 
31 Helgi Þorláksson:Saga Íslands.VI.bls.229 
32 Annálar 1400-1800.I.bls.275 
33 Annálar 1400-1800.I.bls.276 
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hafði Árni m.a. þessi orð um Halldór, þar sem hann sagði að Halldór hefði fyrrum: 

,,,,...í betri manna tölu verið og mörgum sér meiri mönnum að viti jafnfætis staðið.””
34

 

Samkvæmt þessum orðum Árna mun hann hafa borið talsverða virðingu fyrir 

mannkostum Halldórs, gáfnafari og þekkingu, en Árni kom Halldóri, Ingiríði og syni 

þeirra undir verndarvæng Björns Þorleifssonar Hólabiskups og Þrúðar biskupsfrúar.
35

    

       Halldór Þorbergsson lést á Hólum í Hjaltadal eftir 9 ára dvöl þar á staðnum árið 

1711, um 88 ára að aldri.
36

  

 

                          2.2. Varðveisla Seiluannáls 

 

Hvernig hefur Seiluannáll varðveist, er annállinn til í frumriti, og hvaða heimild var 

notuð við útgáfu hans? 

    Í formála Seiluannáls segir Hannes Þorsteinsson að annállinn hafi verið prentaður 

eftir afskrift/afriti í Raskssafni í Kaupmannahöfn, nr.49 4to, sem handskrifað var af 

séra Eyjólfi lærða Jónssyni á Völlum
37

 í Svarfaðardal, höfundi Vallaannáls, en sá 

annáll tók við árið 1659 þar sem Seiluannáll endaði.
38

 Hannes segir að þetta afrit séra 

Eyjólfs, í Raskssafni í Kaupmannahöfn nr.49 4to, hafi orðið eitt og sér að leggjast til 

grundvallar við prentunina, en greinaskiptum hafi hann raðað eftir efni og fært 

stafsetningu í ,,nútíðargerfi”.
39

  

       Séra Eyjólfur lést árið 1745 og taldi Hannes að Eyjólfur hefði gert afskriftina á 

efri árum. Um skrift Eyjólfs, komst Hannes svo að orði:
40

 

               Er hún allerfið og athugaverð aflestrar, einhver hin allra lakasta, sem      

                verið getur, því að skriptin er sumstaðar bæði nokkuð máð orðin, og svo  

                ákaflega þétt og bundin, að augnaraun mikil er að lesa, eins og ráða má af  

                því, að annáll þessi tekur að eins yfir 5 öptustu blöðin í þessu handriti, sem  

                aðallega er afskript séra Eyjólfs af Skarðsárannál, að viðbættum þessum    

                ,,viðauka” Halldórs Þorbergssonar 1641-1658... Þessi afskript séra Eyjólfs, sem hér   

                er merkt A, er hin elzta og bezta afskript Seiluannáls, sem nú þekkist, líklega tekin  

                eptir annari eldri afskript af frumritinu, eða ef til vill eptir eiginhandarriti Halldórs,  

                                           
34 Annálar 1400-1800.I.bls.276 
35 Annálar 1400-1800.I.bls.275-276 
36 Annálar 1400-1800.I.bls.277- 278 
37 Annálar 1400-1800.I.bls.281 
38 Annálar 1400-1800.I.bls.368 
39 Annálar 1400-1800.I.bls.281-282 
40 Annálar 1400-1800.I.bls.281 
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                öðru en því, sem Árni Magnússon fékk.
41

   

 

       Handritið sem séra Eyjólfur notaði til að skrifa eftir mun nú glatað, og ekki annað 

að hafa en handrit séra Eyjólfs, en aðrar yngri afskriftir eru runnar frá handriti séra 

Eyjólfs, og mun sú elsta þeirra vera í ,,...J.S.44 fol. í Landsbókasafninu, með hendi 

Tómasar stúdents Tómassonar á Stóru Ásgeirsá (d 1811), rituð beinlínis eptir A (Rask 

49), meðan það handrit var hér á landi...”
42

 Samkvæmt Hannesi var afrit Tómasar 

stúdents eina afritið af A(Rask 49) sem hann þekkti, og taldi hann lítið sem ekkert á 

því að græða, því víða væri orðum, setningum og jafnvel heilum línum sleppt úr afriti 

séra Eyjólfs, annað hvort af vangá eða að ritarinn gat ekki lesið efnið rétt; afskriftir 

eftir afskrift Tómasar væru því með öllu ónýtar.
43

    

       Seiluannáll mun samkvæmt þessu ekki vera lengur til í frumriti eða 

eiginhandarriti Halldórs, en afrit séra Eyjólfs mun það besta sem völ er á til afritunar.          

 

 

                          3. Erlendar fréttir Seiluannáls  

                 3.1. Hvaðan eru erlendar fréttir Seiluannáls? 

 

Erlendar fréttir annálsins eru aðallega frá nágrannalöndum Íslands, Danmörku, 

Noregi, Svíþjóð og Englandi.  

       Fréttir frá Danmörku koma fyrir í annálsfærslum fyrir 17 ár, af 18, eða frá öðru  

ári annálsins, 1642 til og með lokaárs hans, 1658, sem þýðir; næstum allan annálinn 

utan eitt ár, upphafsár annálsins árið 1641.
44

  

       Fréttir sem tengjast Noregi, eða þar sem Noregur er nefndur, eru fáar og fléttaðar 

inn í fréttir frá Danmörku og koma fyrst fyrir árin: 1644, 1647-1649, svo árin 1651 -

1652 og 1658.
45

 

       Nafn Svíþjóðar kemur fyrir átta sinnum í þessum erlendu fréttum, þær hefjast árið 

1645 –1646, og koma síðan fyrir 1648, 1652, og 1655-1658, og eru oftast fléttaðar inn 

í fréttir frá Danmörku með einni undantekningu.  

                                           
41 Annálar 1400-1800.I.bls.281 
42 Annálar 1400-1800.I.bls.281 
43 Annálar 1400-1800.I.bls.281 
44 Annálar 1400-1800.I.bls.283-316 
45 Annálar 1400-1800.I.bls. 284,291,295,297-298 
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       Fréttir frá Englandi koma fyrir í annálsfærslum fyrir 14 ár, af 18, hefjast árið 1643 

og ná fram til 1658, utan tvö ár, 1649 og 1656.  Þessi ár eru engar fréttir í annálnum 

frá Englandi.
46

  

       Eina frétt af furðuskepnu í útlöndum er að finna í annálnum, við árið 1644,
47

og 

við árið 1646 skrifaði Halldór eftirfarandi í lok annálsfærslu þess árs: ,,Mikið stríð 

milli Spanskra og Franskra.”
 48

 Við árið 1649 segir: ,,Ókyrleiki og ófriður víða í 

löndum framandi.”
49

Við árið 1652 segir: ,,Ófriðarstyrjöld um alla Evropam og 

víðar.”
50 Sama ár 1652 er efnismikil frétt um ferð skipa sem sigldu til Grænlands það 

ár, ásamt vangaveltum og hugleiðingum annálshöfundar, og stutt frétt við árið 1653 af 

Grænlandsferð sem farin var ári síðar.
51

   

 

 

           3.2. Fréttir Seiluannáls frá Danmörku, Noregi og Svíþjóð  

 

Eftirfarandi fréttir tengjast í annálnum og er raðað saman eftir ártölum. Við árið 1642, 

á öðru ári Seiluannáls, greinir frá fyrstu fréttunum frá Danmörku og hefjast þær á 

þessa leið: 

               Sótt og banahætt víða um borgir. Friður góður í Danmörk. Hamborgarar  

                uppsögðu kong Christian, sem verið hafði þeirra verndarherra; því lagðist  

                hann með nokkur orlogsskip á Elfuna, svo þeir náðu ei tilfæringum; höfðu  

                þeir brotið hús og hefðarmerki kongsins í staðnum, neyddust þó að gera við  

                hann frið með miklum fjárlátum, sumir sögðu 60 tunnur gulls.
52

   

  

        Fjármál danska ríkisins voru í ólestri um árið 1640 og hækkaði þá Kristján 4. 

Eyrarsundstollinn mjög mikið árið1639, það líkaði Hollendingum stórilla; friður hélst  

ársins 1643.
53

 

  

Næst segir við árið 1643: ,,Friður góður í Danmörk, og kringum liggjandi löndum.”
54

 

                                           
46 Annálar 1400-1800.I.bls.288-316 
47 Annálar 1400-1800.I.bls.284 
48 Annálar 1400-1800.I.bls.287 
49 Annálar 1400-1800.I.bls.298 
50 Annálar 1400-1800.I.bls.298 
51 Annálar 1400-1800.I.bls.298-302,304 
52 Annálar 1400-1800.I.bls.283 
53 Helgi Þorláksson:Saga Íslands.VI.bls.252-253 
54 Annálar 1400-1800.I.bls.283 
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Við árið 1644 segir: ,,Friður góður í Danmörk og ár gott. Christian konungur sigldi til 

Noregs að halda herradag.”
55

 

         Það er ekki rétt að friður hafi ríkt þá eins og kom fram hér að framan, því þá 

munu Danir hafa átt í miklum ófriði við bæði Svía og Hollendinga.
56

 

 

 Við árið 1645 segir: 

              Stríð mikið í Danmörku af innfalli Svenskra; gerðu þeir mikið hervirki.  

               Missti Christian kongur í þessu stríði sín 4 orlogsskip og admírál þess flota  

               Pros Mundt höfuðsmann Íslands. Stóð hann lengi og vel á móti; var um síðir  

               skotinn og svo útsnaraður af þeim vondu mönnum, frómur herra og  

               guðhræddur. Lagði þá kongur Christian sjálfur í Austursjóinn móti Svíum, og  

               fékk sigur, brenndi og sló bæði skip þeirra nokkur og menn; komst þá á  

               nokkur friðarstilling og stóð til sáttargerðar.
57

 

 

       Hér skeikar hjá Halldóri, því Pros Mundt höfuðsmaður lést ári fyrr, árið 1644, og 

þessi atburður sem hér að ofan er lýst mun einnig hafa gerst árið 1644.
58

       

   

Við árið 1646 segir: ,,Friður á kominn milli Svía og Dana eptir mikið stríð; urðu 

Danir að leggja Svíum nokkra landsparta.”
59

   

   

Við árið 1647 segir: ,,Friður góður í Danmörku. Deyði Christian 5. útvalinn prinz til 

Danmerkur og Noregs, 33 ára. Kjörinn til prinz hans bróðir Friðrik.  Hann var áður 

erkibiskup í Bremen.”
60

  

         Hér skakkar hjá Halldóri um aldur Kristjáns erfðaprins, hann var fæddur árið 

1603 og lést árið 1647, og hefur væntanlega verið 44 ára þegar hann lést.
61

 Það er rétt 

hjá Halldóri, Friðrik hafði verið biskup í Bremen (Brimum) áður en hann varð 

konungur, einnig mun hann hafa verið biskup í Verden.
62

 

   

                                           
55 Annálar 1400-1800.I.bls.284 
56 Annálar 1440-1800.I.bls.284 
57 Annálar 1400-1800.I.bls.285 
58 Annálar 1400-1800.I.bls.285 
59 Annálar 1400-1800.I.bls.287 
60 Annálar 1400-1800.I.bls.289 
61 Ellehøj,Svend: Danmarks historie. Bind 7.bls.40 
62 Feldbæk,Ole:Gyldendals bog om Danmarks historie.bls.100 
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 Við árið 1648 segir Halldór frá friði í Danmörku: ,,…og alstaðar í vors kongs ríkjum. 

Svíar enn í búningi með stríðsmagt.”
63

 Í lok færslu við árið 1648 segir: 

                 Deyði sá loflegi herra Christian Danakonungur, sætlega og vel, 71 árs; hafði stýrt  

                  Danmörku og Noregi 61 ár, mildur, frómur, voldugur og sigursæll herra; hélt vel  

                  við lög og landsrétt, náðugur fátækum almúga, sérdeilis einstæðingum.
64

  

  

 Við árið 1649 segir: 

               Gott ár og friður í Danmörk. Ókyrleiki og ófriður víða í löndum framandi.  

                 Krýndur í Danmörk og útvalinn til konungs Friðrik 3., með miklum  

                 herlegheitum; þótti þó ekki öllum trúlegt um mágafólk Christínar; höfðu  

                 þessir þá ráð mikil í Danmörku, sem síðar var raun á. Sigldi Friðrik konungur  

                 til Noregs, kjörinn þar einninn. Var mál manna, að Hannibal Sested,  

                 höfuðsmaður í Noregi, er átti eina dóttur Christínar og sáluga kongs  

                 Christians, hefði mótfallið Friðriki kongi.
65

   

 

       Friðrik 3. mun hafa verið krýndur konungur þann 6. júlí, árið 1648, ári fyrr, svo 

þarna skeikar einu ári hjá Halldóri.
66

 

  

Við árið 1650 segir: ,,Friður í Danmörku; þó óeiningartilstand milli kongs Friðriks og 

hofmeistarans í Danmörk, er hét Corfitz Ulfeldt.”
67

    

     

Við árið 1651 segir: 

               Friður í Danmörk. Stóð nú til mikils herradags milli Friðriks  

                konungs og hans 2 mága, C.Ulfeld og Hannibals Sested af Noregi; var hann  

                nýkominn til Kaupmannahafnar með gjald af landinu. Bar svo til, að  

                konungur og Hannibal spiluðu saman, og bar hann af konungi í þessum leik.    

                Sögðu menn, að konungur hefði leitað yrkisefnis hjá honum um það, sem    

                honum bjó í skapi. Svaraði þá Hannibal, að kongur skyldi halda veðféð.  

                Kongur sagði, hann skyldi gera fyrst reikning fyrir innkomst Noregsríki;  

                höfðu Norskir supplicerað fyrir kong Friðrik um harðýðgi og ótrúa höndlan  

                Hannibals. Spretti hann þá fingrum að konunginum, og sagðist hinn skyldi  

                þenkja til hans, þótt síðar væri, en að honum fyrir litlu útgengnum, voru  

                                           
63 Annálar 1400-1800.I.bls.291 
64 Annálar 1400-1800.I.bls.291 
65 Annálar 1400-1800.I.bls.291 
66 Ellehøj,Svend:Danmarks historie. Bind 7.bls. 412 
67 Annálar 1400-1800.I.bls.294 
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                sendir eptir honum einn officeri með nokkrum stríðsmönnum, og tekin frá  

                honum öll hans magt og hofþénarar, og líka hans verja. Mátti hann ei ganga  

                út af húsinu, nema vaktin fylgdi honum eptir, hvert sem hann fór. Stóð nú    

                svo til herradags.
68

  

Í lok færslu ársins segir í Seiluannál: ,,Deyði Caspar Brochmann biskup í Sjáandi, 

kallaður Danmerkurljómi. Í hans stað vígður herra Lauritz.”
69

 

       Þarna skakkar um eitt ár hjá Halldóri, Brochmann mun hafa látist árið 1652, 

einnig segir Hannes Þorsteinsson að Hans Resen hafi tekið við eftir Brochmann.
70

 

 

Við árið 1652 segir:  

               Friður að kalla í Danmörk. Afstaðinn sá mikli herradagur, sem til stóð hið    

                fyrra árið, um hofmeistarann í Danmörk og staðhaldarann í Noregi. Þeir báðir  

                settir af öllum völdum. Er margt að skrifa um Corfiz Ulfeld og svikræði þau,  

                er sagt var hann hefði konginum tilbúið. Meintu menn, hann mundi sjálfur   

                vilja ná ríkinu. Ein kona, er Dina hét, opinberaði hans svik, en hann neitti.    

                Kom þá með þeim innbyrðis óeining. Lýsti hún þá, að þau hefðu átt barn    

                saman og fargað því. Var hún jafnlega rannsökuð og sagði alltjafnt hið sama.  

                Varð hún þá loksins hálshöggvin fyrir barnsmorðið. Hafði hún áður hart mælt  

                yfir Corfiz, það hann vændi sig lygi, og hún hlyti nú fyrir hans vond verk    

                dauðann að líða. Litlu þar eptir bað hann leyfis burt að rýma úr ríkjum  

                kongsins; fór þá í Svíþjóð og hélzt þar við nokkur tíma. –Dýrtíð í Danmörku,   

                spratt lítið korn.
71

   

    

Við árið 1653 segir: ,,Friður í Danmörk og þessa kongs ríkum. Dýrtíð kom upp á. Lá 

tilbúinn allur kongsins floti í Eyrarsundi. Var general þar fyrir Henrik Bielke, kom því 

ekki til Íslands það ár. Leituðu engir á þá og þeir á enga.”
72

    

    

 Við árið 1654 segir: 

              Friður í Danmörk og ár gott. Sífelld pestilentía í Kaupmannahöfn. Úr henni  

               dó með fleirum öðrum Gabriel Acheley og Guðmundur Andrésson  

               Íslendingur, item Runólfur Jónsson, merkilega lærður maður. Hann var rektor  

               þar utanlands, en hér áður skólameistari. Reiknast, að dáið og grafnir hafi  

                                           
68 Annálar 1400-1800.I.bls.295-296 
69 Annálar 1400-1800.I.bls.296 
70 Annálar 1440-1800.I.bls.296 
71 Annálar 1400-1800.I.bls.297-298 
72 Annálar 1400-1800.I.bls.303 
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               verið í öllum kirkjugörðum Kaupmannahafnar 3550 manna.
73

      

    Við árið 1655 segir:  

              Friður í Danmörku og annarsstaðar í nálægum löndum. Mikill  

               stríðstilbúnaður í Svíþjóð. Var Friðrik konungur uggandi, hvert halda mundi,  

               og því kom ekki hirðstjóri vor þetta ár; hann var admírál þess konunglega  

               flota, og lá með hann útbúinn í Eyrarsundi. Deyði dr. Lauritz erkibiskup í  

               Danmörku. Vígður aptur dr. Joh. Svaning.
74             

       

Við árið 1656 segir: 

              Friður í Danmörk. Kom hart ár upp á. Dró Friðrik konungur lið saman um  

               ríkið, svo og úr Þýzkalandi. Svíar héldu til stríðs í Pólen, komu á óvart og  

               felldu af Póskum 7000 manna á hálfum degi. Lagði Kristín drottning af  

               Svíþjóðar stjórn við eðlamann einn af konungakyni, er Karl hét, og alla  

               konglega tign, en skildi sér aptur árlega hálfa  þriðju tunnu gulls (250,000)  

               dali. Fór hún úr Svíþjóð til Vallands á páfafund og afsór Lutheri kenningu, en  

               tók páfadóm, gerðist þar nunna. Krýndur til konungs í Svíþjóð Karls, téður  

               eðlamann, og kallaður Carl Gustavus. Hélt hann til stríðs í Pólen, sem fyr  

               greinir.
75

 

       Hér skakkar tveimur árum hjá Halldóri, Kristín Svíadrottning afsalaði sér 

krúnunni árið 1654.
76

 

    

Við árið 1657segir: 

              Mikill stríðsbúningur í Danmörk, dreginn að furðulegur liðsfjöldi, mælt CM  

              liðs. Eigi var þá lítið að heyra til Danskra, hvern framgang þeir mundu hafa  

              á Svíþjóð. Svíar voru mestallt ár þetta í Pólen að brenna og bræla. Voru þó  

              mjög slegnir af Pólskum og kóngur þeirra særður mjög í því slagi. Voru þeir  

              útdrifnir úr Pólen. Ætluðu nú Danir að sitja þeim í vegi, þá þeir færu heim   

              um.
77

 

     

    Við lokaár Seiluannáls árið 1658 segir: 

               Hryggilegt yfirfall Svía í Danmörk þetta ár og hið fyrirfaranda. Inntóku   

                þeir allt Jótland, þá her þeirra fór um, sem rekinn var úr Pólen, ræntu bæði    

                                           
73 Annálar 1400-1800.I.bls.306 
74 Annálar 1400-1800.I.bls.308 
75 Annálar 1400-1800.I.bls.311 
76Carlsson, Sten og Rosén, Jerker:Svensk historia.I.bls.456-457 
77 Annálar 1400-1800.I.bls.313 
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                ríka og fátæka, svo aumlegt var að heyra slíkt, og eigi mundi [verra] orðið  

                hafa, þó heiðnir hefðu verið, sem [menn] bæði séð og lesið hafa, líka sannfrétt    

                af öðrum. Hafði sá stríðsher snauður verið, þá hann fór frá Hamborg, en hafði     

                allsnægtir, þá hann kom aptur frá Jótlandi, bæði klæðnaðar og silfurs, því  

                Danmörk hafði mjög forbetrazt í tíð Christians 4., einninn Skáney, Fjón og  

                önnur þau héruð þá inntekinn.  Þetta þeirra innfall skeði um haustið 1657.  

                 Vildu margir kenna hinum dönsku officerum um þennan skaða, sem settir       

                 voru yfir fólkið; gáfu þeir upp  hverja festing og stað, sem hver var yfirsettur.  

                 Einn þeirra yfirmaður hét Andres Brede. Hann réði fyrir Friðriksvarða með  

                 nógar fallbyssur og stríðsbúnað. Hann sló hliðunum upp, þá óvinirnir komu,  

                 og fyrirbauð sínum mönnum að hafa nokkurn eld á luntum sínum. En er  

                 Svíar tóku til að inntaka staðinn, þá spurð einn lautenant, hvort eigi skyldi  

                 verjast. Hinn sagði nei. Lautenantinn tók þá byssu er hann hélt á, og setti í  

                 höfuð honum, svo hann dó, og segir hann skyldi hafa það fyrir forræderíið, er  

                 hann gerði sínum herra. Er margt að skrifa um rán og morð, svik og forræderi, er  

                 þar voru um hönd höfð. Voru þá legátar sendir milli Þýzkra Enskra og Hollenzkra.  

                 Komst á friðargerð í Junio. Fundust báðir kongarnir Friðrik og Carl í Friðriksborg,  

                 og var þar ályktaður friðurinn. Skyldu Danir leggja af Skáneyju og öll þau  

                 takmörk, er þar með fylgdi, allt til Svíþjóðar, sem er Halland  og Bleking og hvað  

                 annað, einninn Bahúslén í Noregi og Þrándheim, þar til 1000 riddara með hestum  

                 og týjum, allt til handa Svíum, sem sú sáttargerð útvísar.  Höfðu Danir áður raup  

                 mikið að ná aptur þeim landspörtum, er sálugi kóngur Christian aflagði Svíum, þá  

                 það síðasta slag milli hans og þeirra stilltist, og þar til skyldu Svíar leggja peninga.   

                 –entist, sem nú má sjá.
78

 

 

        Samkvæmt efninu hér að ofan hefur Halldóri þótt merkilegar fréttir af friði og 

ófriði, fréttir af Danakonungum og fjölskyldum þeirra, fréttir af sóttum og mannfalli, 

krúnuafsali og fráfalli frægra einstaklinga. 

 

   3.3. Atriði borin saman við norrænu frásögnina 

           

Til að kanna hvort Halldór greini rétt frá atburðum, verða nokkur atriði úr sögu 

Danmerkur/Noregs og Svíþjóðar borin saman við frásögn Halldórs, og eru viss atriði 

talinn upp aftur til að auðvelda samanburð.  

                                           
78 Annálar 1400-1800.I.bls.315-316 
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       Kristján 4., Danakonungur, var fæddur árið 1577, og varð konungur árið 1588, 

hann var kvæntur, drottningu Anne Katrine af Brandenburg sem fædd var árið 1575 

og átti hann með henni þrjá syni, en hún lést fremur ung árið 1612
79

og kemur því ekki 

við sögu í Seiluannál.  

       Elsti sonur þeirra konungshjóna var Kristján krónprins kallaður 5., á meðan hann 

lifði.  Hann fæddist árið 1603 og lést árið 1647, 44 ára að aldri.  Mið sonur þeirra 

hjóna, var Friðrik,  fæddur árið 1609; hann varð krónprins eftir að bróðir hans lést. 

Yngsti sonurinn, Ulrik dó ungur maður, fæddur árið 1611 og lést árið 1633
80

og kemur 

hann ekki við sögu í Seiluannál. 

       Eins og kom fram hjá Halldóri létust þeir feðgar, Kristján 5. krónprins og faðir 

hans, með árs millibili, prinsinn árið 1647 og konungurinn árið 1648.  Sama ár 1648 

var Friðrik 3. krýndur konungur. Drottning Friðriks 3. var Sofie Amalie af 

Braunschweig (1628-1685)
81

 sem dómstóll sögunnar hefur dæmt ,,vondu 

drottninguna” eða ,,den onde droning” en hún lét mágkonu sína, Leonora Christine 

dúsa í Bláturni á árunum 1662-1685.
82

   

       Kristján 4. átti að minnsta kosti 14 börn með fimm konum, en konan sem hann 

átti flest börnin með, sjö börn eða fleiri, var frú Kirsten Munk, og varð ekki drottning. 

       Halldór skrifaði við árið 1649: ,,...þótti þó ekki öllum trúlegt um mágafólk 

Christínar; höfðu þessir þá ráð mikil í Danmörku, sem síðar var raun á.”
83

 Hann mun 

hafa átt við tengdasyni Kirsten Munk og Kristjáns 4., sem komu nokkuð við sögu í 

Seilannál, en tvær af dætrum þeirra voru; Leonora Christine (1621-1698) sem var gift 

Corfitz Ulfeldt (1606-1664), og Christiane (1626-1670) sem var gift Hannibal 

Sehested (1609-1666).
84

 Halldór skrifaði einnig árið 1649: ,,Var mál manna, að 

Hannibal Sested, höfuðsmaður í Noregi, er átti eina dóttur Christínar og sáluga kongs 

Christians, hefði mótfallið Friðriki kongi”
85

   

        Í Gyldendals bog om Danmarks historie segir um Hannibal Sehested: 

                  I 1642 fik han sit livs vigtigste udnævnelse: til kongelig statholder í  Norge. En  

                  stillning, der skulle blive yderligere betydningsfuld, da krigen med Sverige året  

                  efter brøt ud. Han etablerede i disse år et administrativt  embedsværk med  

                                           
79 Ellehøj,Svend:Danmarks historie. Bind 7.bls.40 
80 Ellehøj,Svend:Danmarks historie. Bind 7.bls.40 
81 Ellehøj,Svend:Danmarks historie. Bind 7.bls.40 
82 Feldbæk,Ole:Gyldendals bog om Danmarks historie.bls.113 
83 Annálar 1400-1800.I.bls.291 
84 Ellehøj,Svend:Danmarks historie. Bind 7.bls.40-41 
85 Annálar 1400-1800.I.bls.291 



17 
 

                  særnorske institutioner. Et første skridt hen imod norsk selvstændighed i den  

                  såkaldte dansketid... Han var ligeledes aktiv militært; og krigen, der i Danmark og  

                  Sverige kaldes Torstenssonfejden, hedder i Norge Hannibalsfejden. Disse  

                  dispositioner stred imidlertid imod kongens og Rigsrådets centralistiske  

                  helstspolitik. Han blev derfor hjemkaldt i 1651 og fældet på en  

                  korruptionsanklage. Modsat Ulfeldt bevarede han et godt forhold til Frederik  

                  3.,der tog ham til nåde igen.
86

 

 

       Við árið 1651 greindi Halldór frá herradegi þar sem þeir voru samankomnir; 

Friðrik 3. konungur, Corfitz Ulfeldt, hofmeistari í Danmörku, og Hannibal Sehested 

ríkisstjóri í Noregi. Hann var þá nýkominn til Kaupmannahafnar með gjald af Noregi. 

Slóst upp á vinskap konungs og Hannibals. Halldór skrifaði: 

                   ...höfðu Norskir supplicerað fyrir kong Friðrik um  harðýðgi og ótrúa  höndlan  

                  Hannibals. Spretti hann þá fingrum að konunginum, og  sagðist hinn skyldi þenkja  

                  til hans, þótt síðar væri, en að honum fyrir litlu útgengnum, voru sendir eptir  

                  honum einn officeri með nokkrum stríðsmönnum, og tekin frá honum öll hans  

                  magt og hofþénarar, og líka hans verja. Mátti hann ei ganga út af húsinu, nema  

                  vaktin fylgdi honum eptir, hvert sem hann fór.
87

 

 

       Ári síðar, 1652 segir Halldór að Hannibal hafi verið sviptur öllum völdum, og 

styður danska heimildin það að hann hafi verið sakaður um spillingu og sendur til 

Danmerkur, þó það hafi væntanlega verið ári fyrr, árið 1651. 

       Í Gyldendals bog om Danmarks historie, segir: að Corfitz Ulfeldt hafi kvænst árið 

1636, eftirlætis dóttur Kristjáns 4., sem hann átti með Kirsten Munk, Leonora 

Christina.
88

 Um Corfitz Ulfeldt segir í bókinni: 

                  ...1643 nåede han den toppost sem rigshofmester með ansvar for rigets finanser  

                   og militær, der åbnede vej for uhæmmet korruption. På kun ti år opbyggede han  

                  en formue, der svarede til Danmarks og Norges samlede statsindtægter for et år.  

                  Tronskiftet i 1648 indvarslede imidlertid ægteparrets fuldstændige fald. Frederik 3.  

                  så Ulfeldt som sin personlige fjende – og den unge dronning Sophie Amalie ville  

                  ikke længere lade sig se over hovedet af den stålende kongedatter.
89

  

 

                                           
86 Gyldendals bog om Danmarks historie.bls.115 
87 Annálar 1400-1800.I.bls.295-296 
88 Feldbæk,Ole:Gyldendals bog om Danmarks historie.bls.102 
89 Feldbæk,Ole:Gyldendals bog om Danmarks historie. bls.102 
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Samkvæmt þessari dönsku heimild hefur Ulfeldt verið búinn að safna að sér 

gríðarlegum auði, sem ekki hefur fallið í góðan jarðveg hjá Friðriki 3. Að auki hefur 

hinni ungu drottingu Sophie Amalie þótt mágkonan, Leonora Christina, skína of skært 

um þær mundir. Við árið 1650 skrifaði Halldór: ,,Friður í Danmörku þó 

óeiningartilstand milli kongs Friðriks og hofmeistarans í Danmörk, er hét Corfitz 

Ulfeldt.”
90

Tveimur árum síðar, við árið 1652, skrifaði Halldór: 

                 Afstaðinn sá mikli herradagur, sem til stóð hið fyrra árið, um hofmeistarann í    

                 Danmörku og staðarhaldarann í Noregi. Þeir báðir settir af öllum völdum. Er  

                 margt að skrifa um Corfiz Ulfeld og svikræði þau, er sagt var hann hefði  

                 konunginum tilbúið. Meintu menn, hann mundi sjálfur vilja ná ríkinu. Ein kona,  

                  er Dina hét, opinberaði hans svik, en hann neitti. Kom þá með þeim innbyrðis  

                  óeining. Lýsti hún þá, að þau hefðu átt barn saman og fargað því. Var hún  

                  jafnlega rannsökuð og sagði alltjafnt hið sama. Varð hún þá loksins hálshöggvin   

                  fyrir barnsmorðið. Hafði hún áður hart mælt yfir Corfiz, það hann vændi sig lygi,  

                  og hún hlyti nú fyrir hans vond verk dauðann að líða. Litlu þar eptir bað hann  

                  leyfis burt að rýma úr ríkjum kongsins; fór þá í Svíþjóð og hélzt þar við nokkur  

                  tíma.
91

 

 

Í  Danmarks historie 7. bindi, segir frá meintum plönum Ulfeldts um að myrða Friðrik 

3.; þar segir m.a.: ,,Bag beskyldningerne stod den holstenske oberstløjtnant Jørgen 

Walter og hans elskerinde Dina Vinhofvers, der havde et vist ry blandt hovedstadens 

herrer og på det tidspunkt, da beskyldningerne mod Ulfeldt fremsattes, vented et barn, 

som Walter var fader til.”
92

 Í Danmarks historie segir áfram:  

                 Den 29. december 1650 meddelte Walter kongen, at han fra Dina hvade fået   

                  enderretning om, at Corfitz Ulfeldt og Leonora Christine planlagde at tage kongen  

                  af dage með gift. Dina hævdede at have erhverved sin viden herom en morgen, da  

                  hun lå i sengen hos rigshofmesteren. Leonora Christine var da kommet ind í  

                  kammeret  – uden dog at opdage Dina, som Ulfeldt i hast hvade skjult under dynen  

                  – og hvade vist sin mand giftflasken. I begyndelsen af januar blev Dina selv kaldt  

                  til slotted, og her gentog hun sin forklaring i kansler Christian Thomesens og  

                  statholder Joakim Gersdorffs nærværelse. Man foretog hende, at disse  

                  beskyldninger kunne koste hende livet, hvis de ikke lod sig bevise, men Dina blev  

                                           
90 Annálar 1400-1800.I.bls.294 
91 Annálar 1400-1800.I.bls.297-298 
92 Ellehøj,Svend:Danmarks historie. 7.bls.426 
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                  ved sit, og kongefamilien lod sig overbevise.
93

 

Um örlög Dinu / Dina Vinhofvers segir í sömu heimild: 

                  Ulfeldt havde stævnet Dina for Københavns byting, og processen, der førtes  

                  offentligt foran rådhuset på Gammeltorv, endte som ventelig med Ulfeldtparrets  

                  frifindelse for de fremsatte beskyldninger. Sagen forfulgtes af Ulfeldt til  

                  rådstueretten, som 12. juni dømte, at Dina burde straffes på sin hals; den 3. juli  

                  stadfæstede herredagen denne dom. ... For at fremtvinge yderligere oplysninger  

                  havde Ulfeldt forlangt Dina underkastet tortur. Det skete, men intet nyt kom for  

                  dagen herved, og 11. juli 1651 henrettedes Dina Vinhofvers på slotspladsen. 
94   

 

Danska heimildin styður frásögn Halldórs um að kona að nafni Dina hafi reynt að 

opinbera svik Corfitz Ulfeldt, hún hafi á þessum tíma verið barnshafandi og hafi verið 

ástkona Ulfeldt.  Halldór skrifaði að hún hefði átt barn með Ulfeldt, því barni verið 

fargað og það átt þátt í dauðadómi hennar. En í dönsku heimildinni segir að hún hafi 

átt von á barni með Jørgen Walter. Halldór skrifar að: ,,innbyrðis óeining” hafi komið 

upp á milli Dinu og Ulfeldt, og samkvæmt dönsku heimildinni munu þau hafa átt í 

einhverskonar sambandi, þar sem hún varð vitni að morðplani Leonora Christine og 

Ulfeldts. Hann neitaði svo allri sök og þau Ulfeldt hjón voru sýknuð af þessum 

ásökunum. En Ulfeldt lét málið þá ganga gegn Dinu og fékk því framgengt að hún var 

pyntuð til að þvinga fram frekari upplýsingar. Hún breytti þó ekki framburði sínum, 

sannfærð um að Ulfeldt og hans frú sætu að svikráðum við konung, en hlaut dauðann 

að launum og var hálshöggvin.  

       Um sakargiftir konungs á móti Ulfeldt segir í Danmarks historie: ,,Allerede 13. 

juli [1651] havde kongen imidlertid underskrevet en række klagepunkter mod 

Ulfeldt...  Det drejede sig her især om Ulfeldts egenmægtige embedsførelse og hans 

begunstigelse af visse leverandører.”
95

 ,,Om aftenen 14. juli forlod han sammen med 

Leonora Christine i al hemmelighed København...”
96

      

    Danska heimildin styður við frásögn Halldórs þess efnis að Friðrik 3. hafi sett 

Ulfeldt mág sinn af og kært hann fyrir einstrengingslegan embættisrekstur og fyrir að 

gafa greitt götu fyrir vissum birgðasölum, þetta varð til þess til þess að Ulfeldt og 

Leonora Christine yfirgáfu Kaupmannahöfn með mikilli leynd árið 1651.  

                                           
93 Ellehøj,Svend:Danmarks historie.7.bls.427 
94 Ellehøj,Svend:Danmarks historie.7. bls.428. 
95 Ellehøj,Svend:Danmarks historie.7.bls.429 
96 Ellehøj,Svend:Danmarks historie.7.bls.429-430 
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       Við lokaár annálsins, árið 1658 skrifaði Halldór varðandi stríðsuppgjörið milli 

Danmerkur og Svíþjóðar: 

                 Komst á friðargerð í Junio. Fundust báðir kongarnir Friðrik og Carl í Friðriksborg,  

                  og var þar ályktaður friðurinn. Skyldu Danir leggja af Skáneyju og öll þau  

                  takmörk, er þar með fylgdi, allt til Svíþjóðar, sem er Halland og Bleking og hvað  

                  annað, einninn Bahúslén í Noregi og Þrándheim, þar til 1000 riddara með hestum  

                  og týjum, allt til handa Svíum, sem sú sáttargerð útvísar. 
97

 

Í Gyldendals bog om Danmarks historie segir um sama efni: 

                 Freden – der blev sluttet í Roskilde den 26. Februar 1658 – blev hård. Frederik 3.    

                   Afstod Skåne með Ven, Halland, Blekinge og Bornholm samt Bohus len og  

                   Tronheim len; han skulle overdrage Karl Gustav 2000 ryttere og spærre fremmede  

                  orlogsskibe vejen ind í Østersøen; og endvidere skulle han opfylde de krav, som  

                  hertugen af Gottorp og Corfitz Ulfeldt – nu svenskekongens tro rådgiver – måtta  

                  forelægge.
98 

 

Margt er eins í þessum frásögnum varðandi það hverju Danir urðu að afsala sér til 

Svía við uppgjör stríðsins. Það voru Skánn, Halland, Bleking, Bághús- lén, 

Þrándheimur og riddara liðsveit, Halldór sagði 1000 riddara en danska heimildin segir 

2000. Svo má sjá hér að ofan í dönsku heimildinni, að Corfitz Ulfeldt var orðinn annar 

af ráðgjöfum Karls Gustavs Svíakonungs árið 1658.  Halldór vissi að Ulfeldt hefði 

farið til Svíþjóðar, því við árið 1652 skrifaði hann um Ulfeldt að hann bæði: ,,...leyfis 

burt að rýma úr ríkjum kongsins; fór þá í Svíþjóð og hélzt þar við nokkurn tíma.”
99

  

       Eins og sést í kaflanum að framan skrifaði Halldór fréttir frá Svíþjóð einkum í 

sambandi við stríð Dana og Svía, en við árið 1656 skrifaði hann um sérstakan atburð 

sem gerst hafði í Svíþjóð: 

                  Lagði Kristín drottning af Svíþjóðar stjórn við eðlamann einn af  konungakyni, er  

                  Karl hét, og alla konglega tign, en skildi sér aptur árlega hálfa þriðju tunnu gulls  

                  (250,000) dali. Fór hún úr Svíþjóð til Vallands á páfafund og afsór Lutheri  

                  kenningu, en tók páfadóm, gerðist þar nunna. Krýndur til konungs í Svíþjóð Karls,  

                  téður eðlamann, og kallaður Carl Gustavus.
100

 

Í Svensk historia I, segir:  

                  I början av sommaret 1654 nedlagde hon [Kristina] kronan inför en till Uppsala 

                                           
97 Annálar 1400-1800.I.bls.315-316 
98 Gyldendals bog om Danmarks historie. bls.104 
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                   sammankallad riksdag. Omedelbart därefter lämnede hon Landet. .... Kristinas  

                   underhåll uppskattades behöva utgå med ett årligt  belopp av minst 200 000   

                   riksdaler.
 101

 

Í sömu heimild, Svensk historia I, segir einnig að: Kristín Svíadrotting hafi verið 

trúlofuð Karl Gústaf aðalsmanni, sem var fjórum árum eldri; hún dró að giftast honum 

og að lokum kærði hún sig alls ekki um að giftast. Kaþólsk trú heillaði Kristínu og  

hún vildi snúast frá mótmælenda trú yfir til kaþólskrar trúar. Hún var þó meðvituð um 

að kaþólskur valdhafi yrði ekki umborinn í Svíþjóð, svo hún ákvað að gera Karl 

Gústaf, sinn gamla heitmann að eftirmanni sínum af ást til föðurlandsins.
102

 Þessi 

atburður gerðist árið 1654 en Halldór skrifaði um hann í annál sinn árið við árið1656.  

Þrátt fyrir það var Halldór með á nótunum hvað gerðist og það mun vera rétt hjá 

Halldóri að Kristín hafi svo farið á slóðir páfans í Róm, en svo segir í bókinni 

Merkiskonur sögunnar: 

                  Kristín vakti mikla athygli í Róm. Var tekið afburða vel á móti henni og mættu  

                  allir fyrirmenn borgarinnar á Péturstorgið til að fagna henni. Alexander VII. páfi  

                  skírði hana daginn eftir eða 3. nóvember 1655. Páfi gaf henni nýtt nafn og nefndist  

                  hún eftir það Kristín Alexandra. ... Kristín lést í Rómaborg árið 1689...
103

 

 

       Við árið 1654 skrifaði Halldór: ,,Sífelld pestilentía í Kaupmannahöfn. Úr henni  

 dó með fleirum öðrum Gabriel Acheley og Guðmundur Andrésson Íslendingur...”
104

  

Það mun rétt með farið hjá Halldóri varðandi Guðmund Andrésson, því hann mun 

hafa látist ,,...úr landfarssótt sem geisaði í Kaupmannahöfn 1654...”
105

  

       Samkvæmt þessu sést að Halldór hefur margt rétt í annál sínum um atburði í 

norrænu löndunum. Hann hefur fylgst með málum konungsfjölskyldunnar af miklum 

áhuga. Stríð og uppgjör eftir þau hafa verið umtalsefni enda mikið í húfi hjá fólki.  

 

                          3.4. Fréttir Seiluannáls frá Englandi  

 

Halldór hefur frásagnir sínar af atburðum á Englandi við árið 1643, þar segir: 

                Var talað af nokkrum Íslenzkum, er þá voru staddir í Englandi, að María  

                                           
101Carlsson, Sten og Rosén, Jerker:Svensk historia.I.bls.456-457 
102 Carlsson, Sten og Rosén, Jerker:Svensk historia.I.bls.450,454,455,456,457 
103 Kolbrún S. Ingólfsdóttir:Merkiskonur sögunnar.bls.170 
104 Annálar 1400-1800.I.bls.306 
105 Jakob Benediktsson:Inngangur. Guðmundur Andrésson Deilurit.bls. XVII 
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                  drottning Carls konungs hefði látið brenna nokkrar kirkjur í Englandi, og drepa  

                  presta, er þeim þéntu vegna misklíðar í trúarbrögðum; hófst þar síðan af hatur og  

                  öfund móti Carli konungi.
106

  

  

Við árið 1644 segir: ,,Hófst ókyrleiki í Englandi milli konungs og parlamentsins.”
107

 

        Hér skakkar nokkru hjá Halldóri, ,,ókyrleikinn” var hafinn fyrr, konungur reyndi 

að handtaka fimm þingmenn og í kjölfar þess hófst borgarastyrjöld á Englandi 1642,  

það ár var háður bardagi við Edgehill.
108

  

 

Við árið 1645 segir: ,,Innbyrðis stríð í Englandi. Afhöfðaður greifi Straffort af Írlandi, 

kongsins ráðherra og gerði góða játningu og forsvar móti þeim sakargiptum, og lét 

svo lífið allhreystilega.”
109

 

        Sir Thomas Wentworth, Strafford greifi [jarl] og ráðherra var hálshöggvinn 12. 

maí árið 1641,
110

 fjórum árum fyrr og munar hér nokkuð miklu hjá Halldóri. 

 

Við árið 1646 segir: 

                 Innbyrðis stríð í Englandi og mikil blóðsúthelling. Tekinn til fanga með vélum í  

                  Skotlandi Carl konungur, hvert hann hafði flúið, af Oliwer Kromwell ráðherra; hét  

                  hann Skottum miklum fríheitum, ef þeir fengi honum konginn í hendur, líka, að  

                  kongur skyldi geymdur vera frí og frjálslegur í góðu haldi; entist, sem síðar varð  

                  raun á. Hálshöggvinn erkibiskupinn í Lundúnum, af því hann styrkti konginn;  

                  hann játaði fyrir sinn dauða, að hvorki hann né sinn kongur hefðu vikið frá réttum  

                  trúarbrögðum.
111 

         Borgarastyrjaldir á Englandi voru á árunum: 1642 – 1645 og 1648-1649,
112

 en 

ekki árið 1646, en það er rétt hjá Halldóri að Karl 1. flúði til Skota þetta ár, eða 27. 

apríl, árið 1646. 
113

 

 

Við árið 1647 segir í Seiluannál: 

                  Var hálshöggvinn eptir 2 ára fanghelsi Carl konungur Stuart á Englandi,      
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                    af sínu eigin ráði. Voru það alls 74 persónur parlamentsins, er yfir hann létu      

                    dauðadóm ganga; síðan almennilega úthrópað, að Enskir skyldu aldrei kong  

                    yfir sig taka upp þaðan. Tók sá vondi skálkur Kromwell að sér öll ráð og  

                    regiment í landinu, uppbar alla konglega rentu, tók svo undir sig allt ríkið, en  

                    rak burt öll börn konungsins frá sér, og alla þá, er þeim vildu veita. En Skottar  

                    urðu fyrir miklu þyngri ánauðum en áður fyrri, og undu verra við.
114

 

 

         Hér skeikar um tvö ár hjá Halldóri, réttarhöld yfir Karli 1. hófust tveimur árum 

seinna 20. janúar, árið 1649.  Hann var hálshöggvinn 30. janúar árið 1649.
115

 

 

Við árið 1648 segir í Seiluannál: ,,Friður í Englandi öllu.Var þó sögn, að Hollenzkir 

mundi huga Enskum ófrið, svo sem í hefndarminnig eptir kong Carl.”
116

 

       Hér skeikar hjá Halldóri, þetta ár 1648, var Karl konungur 1. enn á lífi og ekki 

enn friður á Englandi, því að þetta ár braust út seinna borgarastríðið ,,Second Civil 

War”.
117

 

 

Við árið 1650 segir í Seiluannál: ,,Mikill stríðsútbúnaður með Hollenzkum og 

Enskum.”
118

 

 

Við árið 1651 segir: 

                 Þetta ár kom Carl son Carls konungs til Englands með mikið lið og frítt frá  

                  Portúgal, svo sem [erindis] að vita, hvort hann fengi engu af stað komið,  

                  annaðhvort, að Enskir vildu taka hann til konungs, ella mundi hann leita til  hefnda  

                  eptir föður sinn. Gengu strax nokkrir kastalar sunnan á Englandi honum til handa.  

                  Voru þar allir fúsir, en voguð misjafnt, sökum þess vonda skálks, er þar hafði nú  

                  yfirráð. Varð konungsson síðan hastarlega yfirfallinn af Kromwell með bráðum  

                  bardaga, stóð þó lengi og vel í móti og barðist allhraustlega, svo ekki mátti í milli  

                  sjá, hvorir sigra mundu, en með því Kromwell hafði sett til flokk einn, er koma  

                  skyldi að baki þeim, þá féll hvert mannsbarn, er honum fylgdi. Lagðist hann  

                  sjálfur í valinn meðal þeirra dauðu, og komst svo inn um nóttina til konu einnar  

                  gamallrar, og fyrir hennar ráð og framsýni með afrakað hár og skegg til  

                  Frakklands á einni skútu, en hlaut að ganga frá sínum vel útbúnum skipastól.
119 
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        Það er rétt hjá Halldóri þetta ár, 1651, var háð orrusta við Worcester,
120

 nánar 

tiltekið 3. september þar sem Karl prins, síðar Karl 2. barðist við Cromwell. 

 

Við árið 1652 segir: ,,Mikil ókyrð milli Enskra og Hollenzkra; tóku Enskir fyrir þeim 

skip 5, er komu úr Austindíum með dýrmæta vöru.”
121

 

         Það er rétt hjá Halldóri, í apríl árið 1652, var fyrsta Ensk – hollenska stríðið 

,,First Anglo-Dutch War”.
122

  

 

Við árið 1653 segir: 

                 Stríð mikið milli Hollendinga og Englendinga til sjós. Lögðu saman flota sínum  

                  með grimmdaræði, og misstu mikið lið hvorutveggju, þó Englendingar fleira;  

                  misstu og sinn general. Var hingað skrifað, að í London hefði verið flutt á einum  

                  degi til sárhúsa lín á 2 vögnum til umbúnaðar sárra manna, en mörg hundruð hefðu  

                  legið á skipum með afskotnum höndum og fótum. Aptur lögðu þau til samans 1.  

                  Junii; settu þá hvorttveggju til skip, er laus skyldu vera og koma óforvarandis til  

                  slagsins, Hollendingar 30, Englendingar 40. Börðust svo með furðanlegu  

                  grimmdaræði og skaðlegri skothríð. Veitti Hollendingum betur í fyrstu; gekk þá  

                  vindurinn um og varð þeim bágara þá að ramma; tók þá að hallast á þá bardaginn;  

                  komu þá þau 40 ensku skip í slagið, er laus voru, en hin komust hvergi; létu þá  

                  Hollendingar mikið lið. Hélt sá hollenzki kapteinn undan, og var eltur af  

                  Englendingum inn í Holland, hafði þó vel og lengi varist. Var talað, að 8 álna djúp  

                  hefði í hans skipi verið, og Hollenzkir hefðu sjálfir gert forræðiríi, að Enskir  

                  skyldu hafa átt að kaupa að Rotterdamsmönnum að skjóta ekki nema lausu kruði.  

                  Komst það upp síðar; þeir skálkar straffaðir. Misstu Hollendingar 70 skip í því  

                  slagi, bæði skotin og tekin. Sendi K.[keisarinn þýski Ferdinand 3.] legáta til  

                  hvoratveggju, og bað þá láta af slíkri blóðsúthelling í kristindóminum, ella skyldi  

                  hann með allri sinni makt yfirfalla þá, er hans boðskap foröktuðu. Komust þá á  

                  grið til sáttargerðar. Enskir sendu 24 skip til Danzig eptir tjöru og tini, en er þau  

                  skyldu heim sigla lét Friðrik kongur taka þau öll, en fólkið laust gefið. Sendu  

                  Enskir þá aptur 18 orlogsskip að fá þau laus, og heimtaði admírállinn þau af kong  

                  Friðrik með hasti, fékk þau ei að heldur og fóru svo búnir.
123
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Við árið 1654 segir: 

                 Friðargerð Milli Hollenzkra og Enskra með þeim skilmála, að Hollenzkir fengi  

                  Enskum 100,000 sterling silfurs (hálfur vor dalur í hverju sterling). Var Friðrik  

                  kongur inntekinn í þá sáttagerð; skyldi hann því góssi aptur skila, er hann tók fyrir  

                  Enskum hið fyrra árið; skyldu hverjir aðra styrkja, hvað sem á lægi.
124

  

         Halldór skýrir réttilega frá, því árið 1654 var saminn friður við Hollendinga  

,,Peace with Dutch”;það var í apríl.
125

 

 

Við árið 1655 segir: ,,Kromwell gamli réði enn á Englandi. Var mælt, að trúarbrögð 

þeirra mundu þar við lítið batnað hafa.”
126

  

 

Við árið 1657 segir: ,,Kromwell ríkir enn í Englandi.”
127

   

        Halldór fer rétt með, Cromwell var enn við stjórn, en þetta ár, á tímabilinu í mars 

til maí, var reynt að fá Cromwell til að gerast konungur en 8. maí hafnaði hann því 

boði. 26. júní var ,,Installation as Lord Protector.” Cromwell var gerður að ,,æðsta 

verndara” ríkisins, en hann var í raun einvaldshershöfðingi.
128

  

 

Við árið 1658 segir:  

                 Deyði sá gamli Oliver Kromwell í Englandi. Vildu Enskir taka hans son aptur, er  

                  hét Richard Croz, en hann vildi ekki. Kom á sumum í hug að kalla aptur son þess  

                  hálshöggna konungs, hvað og staðfestist fyrir ráð og umtölur eins mektugs  

                  herramann úr Skotlandi; sá hét Munch.
129

   

         Þetta er rétt hjá Halldóri, Cromwell lést þetta ár, Richard sonur hans var 

tilnefndur eftirmaður af föður sínum,
130

og maður að nafni Monk/Monck átti þátt í að 

koma konungssyni til valda.
131

 

       Halldór hefur oft rétt fyrir sér um fólk og atburði en ártölin eru nokkuð fljótandi 

hjá honum, einkum framan af. Hann hefur verið mikill konungssinni og hefur haldið 

með konungsfjölskyldunni, og fylgst með Oliver Cromwell og hans mönnum með 

                                           
124 Annálar 1400-1800.I.bls.306 
125 Fraser,Antonia:Cromwell,The Lord Protector.bls.xv 
126 Annálar 1400-1800.I.bls.308 
127 Annálar 1400-1800.I.bls.313 
128 Fraser,Antonia:Cromwell,The Lord Protector.bls.xv 
129 Annálar 1400-1800.I.bls.316 
130 Morill,John:Oliver Cromwell.VIP.bls.106 
131 Firht,Charles:Oliver Cromwell and the Rule of the Puritans in England.bls.448 



26 
 

mikilli vanþóknun, og hefur talið að Cromwell væri vondur maður. Halldór hefur líka 

fylgst talsvert með borgarastríðum Englendinga og stríði þeirra við Hollendinga. 

                                                                                  

                   

              3.5. Atriði borin saman við ensku frásögnina          

                    

Til að kanna hvort Halldór greini rétt frá atburðum, verða nokkur atriði úr sögu 

Englands borin saman við frásögn Halldórs og til að auðvelda samanburð verða 

nokkur atriði úr Seiluannal skoðuð hér aftur. 

       Árið 1603 lést Elísabet 1. Englandsdrotting og við krúnunni tók Jakob VI., 

konungur Skotlands, sonur Mary/Maríu Stúart.  Með því sameinuðust England og 

Skotland undir sama konungi auk Írlands, og kallaðist hann þá Jakob 1.. Konungurinn 

hugðist stjórna ríkinu án samráðs við þingið og komu fljótt upp vandamál því 

samfara.
132

 Jakob 1. lést árið 1625 og  þá varð sonur hans, Karl 1. konungur.
133

 Hann 

kvæntist árið 1625, kaþólskri, franskri prinsessu að nafni: Henriette Marie, dóttur 

Marie de' Medici og Hinriks 4.,
134

 Halldór kallar drottninguna Maríu.  

        Karl 1. mun hafa tekið deilurnar við þingið að erfðum eftir föður sinn en hann 

reyndi að innheimta skatta án samþykkis þingsins, en þingið var ekki kvatt saman í 

ellefu ár.
135

 Karl 1., neyddist til að kalla saman þing, árið 1640, vegna mikilla 

fjárhagserfiðleika, en þingið setti ströng skilyrði fyrir fjárveitingu. Um svipað leyti 

gerðu Skotar uppreisn vegna áforma Karls 1. um að lögfesta ensku biskupakirkjuna í 

Skotlandi. Deilur hörðnuðu milli konungs og þings, konungur ruddist inn í þingsali 

með herflokk til að handtaka þar fimm menn, en það atvik mun hafa komið af stað 

borgastríði
136

árið 1642, sem stóð til ársins 1645, seinna borgarastríðið var á árunum 

1648-1649.
137

 Í borgarastríðunum tókust á tvær fylkingar, annars vegar: Konungurinn, 

Karl 1., sem naut stuðnings háaðalsins, en hluti lágaðalsins, klerkar biskupakirkjunnar 

og kaþólskir menn fylgdu honum einnig. Hins vegar voru: stuðningsmenn þingsins, 

sem var mikill hluti lágaðalsins, borgarastéttin og mótmælendur utan 

biskupakirkjunnar, sem töldu þá kirkju of líka kaþólsku kirkjunni. Þessi hópur var 

                                           
132 Enblem,Terje og fl.:Heimsbyggðin saga mannkyns frá öndverðu til 1850.bls.283 
133 Fraser, Antonia:Cromwell The Lord Protector.bls.Xiii 
134 Hibbert,Christopher:Charles I. A life og religion, war and treason.bls.84,86 
135 Enblen,Terje og fl.:Heimsbyggðin saga mannkyns frá öndverðu til 1850.bls283 
136 Enblen,Terje og fl.:Heimsbyggðin saga mannkyns frá öndverðu til 1850.bls.283 
137 Morill,John:Oliver Cromwell.VIP.bls.41 



27 
 

tvískiptur; annars vegar kalvínistar (presbyterar) og hins vegar róttækir 

púrítanar.
138

Oliver Cromwel tilheyrði síðarnefnda hópnum. 

       Karl 1. var hálshöggvinn 30. janúar 1649
139

 ákærður fyrir landráð. ,,The house 

declared that a King who prosecuted such a war against his subjects was guilty of 

treason.”
140

,,Documents were also brought to prove the King's invitations to foreign 

forces to enter England.”
141

 Undir dauðadóm Karls 1. skrifuðu fimmtíu og níu 

menn.
142

 

Halldór vissi af borgarastríðum á Englandi, og að Strafford og Karl 1. voru teknir af 

lífi, hann skrifaði að 74 menn hefðu kveðið upp dauðadóminn en 59 virðast hafa 

skrifað undir hann. Og sem fyrr greinir, eru ártölin á reiki hjá Halldóri en samúð hans 

er með konungsfólkinu. 

         Í bók Charles Firth má sjá að almenningur á Englandi virðist líka hafa haft 

samúð með konungi sínum, þar segir:    

                 Þegar Charles[Karl 1.] var dreginn út frá réttinum hrópuðu hermenn harkalega  

                  að honum ,,Líflát, líflát”! Aðrir voru sagðir hafa smánað hann þegar hann gekk  

                  framhjá þeim, og blésu tóbaksreyk framan í hann. Úti á götunum, þar sem  

                  konungur fór frá Westminster til Whitehall, fylgdist fólk með ferð konungs,  

                  ,,sölubásar og gluggar voru fullir af fólki, margt af því tárfellandi og sumt fólk bað  

                  upphátt fyrir konungi sínum”. 

Í sömu heimild segir áfram: 

                 It was clear that the feeling of the people was on the Kings´s side, and that  

                  consideration, if no other, mightwell have induced the army leaders even at the  

                  last to draw back. But even had they wished it, the army would not have permitted    

                  them to do so.
143 

Miðað við frásögnina hér að ofan, er trúlegt að Englendingar og Íslendingar hafi borið 

fréttir litaðar konungshollustu til Íslands.  

       Við árið 1651 skrifaði Halldór um bardaga, sem háður var það sama árið, 1651 og 

kenndur er við Worcester. Þar segir Halldór að Karl prins sonur hins látna konungs, 

hafi komið með mikið lið með sér til Englands til að freista þess hvort Englendingar 
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vildu taka hann til konungs, ýmsir hafi þó tæpast þorað að standa með prinsinum af 

ótta við Cromwell. Halldór skrifaði í annálinn: 

                  Varð konungsson síðan hastarlega yfirfallinn af Kromwell með bráðum bardaga,  

                  stóð þó lengi og vel í móti og barðist allhraustlega, svo ekki mátti í milli sjá, hvorir  

                  sigra mundu, en með því  Kromwell hafði sett til flokk einn, er koma skyldi að  

                  baki þeim, þá féll hvert  mannsbarn, er honum fylgdi. Lagðist hann sjálfur í valinn  

                  meðal þeirra dauðu, og komst svo inn um nóttina til konu einnar gamallrar, og  

                  fyrir hennar ráð og framsýni með afrakað hár og skegg til Frakklands á einni  

                  skútu, en hlaut að ganga frá sínum vel útbúnum skipastól.
144

 

 

        Í bók Charles Firth segir: að prinsinn hafi komið með tæpan 16.000 manna her til 

Worcester, 22. ágúst, og þrem dögum síðar hafi prinsinn verið umkringdur af Oliver 

Cromwell og hans mönnum, sem höfðu um 30.000 manna her. Gerðu þeir árás frá 

tveimur hliðum, sigruðu her prinsins, hundruð af mönnum hans voru teknir til fanga, 

um helmingur aðalsmanna Skotlands var á meðal fanganna, en á meðal þeirra fáu sem 

komust undan var prinsinn ungi. Þingið hótaði öllum þeim refsingu er vildu veita 

prinsinum  skjól, en það varðaði við landráð, og lofaði eitt þúsund pundum hverjum 

þeim er handsamaði prinsinn.
145

 Hersveitir leituðu að hávöxnum  dökkhærðum manni, 

nánast svarthærðum, en þótt Englendingar vildu ekki berjast fyrir prinsinn, vildu þeir 

heldur ekki svíkja hann. Prinsinn faldi sig stundum í eikartrjám, eða í ,,priest´s hole,” 

felustöðum kaþólskra presta í kirkjum, var dulbúinn sem sveitamaður í gömlum 

leðurfatnaði, grænum stuttbuxum, eða sem vinnumaður í gráum heimaofnum 

fötum.
146

 ,,Charles wandered the south-west searching for á ship. At last he found one 

at Brighton, and landed safe in France on October 22
nd

.”
147

  

       Þegar þessar tvær frásagnir eru skoðaðar má sjá að margt er líkt með þeim; 

prinsinn ungi kemur með lið til Englands, háir bardaga við Cromwell, sem kemur 

honum að baki, prinsinn tapar, margir falla eða eru teknir til fanga, prinsinn nýtur 

aðstoðar fólks, þrátt fyrir hættu á refsingu, dulbýst og kemst til strandar þar sem hann 

finnur skip sem hann kemst á heilu og höldnu til Frakklands. 

       Það kom fram hjá Halldóri að Oliver Cromwell hefði látist árið 1658. Það er rétt, 

og einnig vissi Halldór að sonur Cromwells, Richard, hefði verið gerður eftirmaður 
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hans, en faðir hans tilnefndi hann í vitna viðurvist sem eftirmann sinn á 

banasænginni.
148

 Richard sagði sig frá völdunum eftir um tvö ár og virðist hafa verið 

frekar ólíkur föður sínum miðað við eftirfandi: 

                  And his [Richard's] reported words that he would not have drop of  blood spilt to  

                   preserve his greatness “which is a burden to me”, were a further proof, if any  

                   were needed, of how far the father's own blood had thinned down in its passage    

                  through the son's veins.
149  

 

       Halldór skrifaði að mektugur herramaður frá Skotlandi að nafni Munch,
150

 hafi átt 

þátt í að koma prinsinum Karli 2., á konungsstól og átt þar með þátt í endurreisn 

krúnunnar á Englandi.
151

 Halldór mun hafa átt við Monck/Monk, [Major-General 

George Monck],
152

 en mesti greiði Monck við England, er þó ekki talinn sá að hafa 

komið Karli 2., á valdastól, heldur það að honum skyldi hafa tekist það án átaka.
153

 

       Í lok apríl, árið 1660, kom saman frjálst þing á Englandi í fyrsta skipti í tuttugu 

ár.
154

 Karl 2., snéri til Englands, árið 1660 í boði Monck hershöfðingja.
155

                                

                           On May 29
th
,[1660] Charles II.[2] re-entered London “with a triump of  

                              above twenty thousand horse and foot, brandishing their swords and  

                              shouting with inexpressible joy; the ways strewed with flowers, the bells  

                              ringing, the streets hung with tapestry, the fountains running with wine.”
156

 

 Halldór skrifaði í annál sinn að prinsinn hefði verið tekinn til konungs, sem varð árið 

1660, þannig að þó að Halldór hafi ekki látið annál sinn ná lengra en út árið 1658, þá 

hefur  hann samt vitað tveimur árum betur, alveg til ársins 1660, og væntanleg bætt 

við efni eftir á.  

 

                         3.6. Grænlandsfrétt Seiluannáls 

 

 Við árið 1652 skráði Halldór í annál sinn frétt, þar sem hann tók það sérstaklega fram 

að hann hefði aflað hennar sjálfur, þegar hann tók viðtal við Davíð de Nell [Danell] 
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skipstjóra, að talið er hollenskan, sem kom við hér á landi í tengslum við siglingu til 

Grænlands.
157

 Halldór hefur þá væntanlega hafa verið staddur í Hólminum, 

verslunarstað við Örfirisey í Reykjavík.  Frétt Halldórs er löng og efnismikil, miðað 

við aðrar árlegar færslur í Seiluannál og í bland við hana skráði hann hugleiðingar 

sínar um söguleg atriði sem hann þekkti um Grænland.
158

 

       Í annálnum segir Halldór svo frá, að árið 1652 hafi tvö skip siglt frá Danmörku til 

Grænlands, tvisvar hafi skipin komist í landssýn en orðið frá að hverfa sökum hafíss. Í 

þriðju tilraun hafi skipin komist að landi, en ekki hafi skipverjar séð þar byggingar 

eða bæi. Til móts við skipverja kom fólk, sem þeir töldu að þar byggi, á 

selskinnsbátum, og einn á hverjum bát. Halldór lýsti útliti fólksins á þessa leið: 

                  Voru þeir svartir að sjá á hár og hörund, og líka að sjá sem gljáði eður glitti á  

                  andlit þeirra, hvergi hvítt  á þeirra holdi, nema í lófunum; skildu þar hvorugir  

                   aðra; hófu þó kaupstefnu sín á milli með bendingu.
159  

Halldór segir að fólk þetta hafi helst viljað kaupa járn; nálar og hnífa og hafi borgað 

fyrir vörurnar með selaafurðum og hvalatönnum.  Fatnaði þessa fólks lýsir Halldór 

með mikilli nákvæmni, eins og hann hefði séð flíkurnar sjálfur með eigin augum: 

                  Við skinnhempuna (af selskinni) var áfastur hötturinn uppá höfuðið og hneppt  

                  niður á milli fótanna, svo snillilega og vel tilbúið, sem verða kunni. Konurnar með  

                  sama búnað, en höfuðbúnaður þeirra sem skautafaldur, tengslaðar saman fuglafitir,  

                  hver á móti annarri, ei mjög hátt, en settar á fiskikvarnir um ennið, hvað líkast er  

                  að vera hafi átt mynd af gullhlaði, sem konur báru hér áður, er vér köllum koffur,  

                  en í kollinn fiskroð þykkt að halda í sundur faldinum ofan, en þó svo artuglega  

                  samtengt og niðursett, að ei sást mót né samkoma þar á milli.
160

 

Halldór lýsir veiðarfærum Grænlendinga og ýmsum búnaði sem þeir höfðu yfir að 

ráða og virðist hissa á hve snjallir veiðimenn þeir munu hafa verið og hve snilldarlega 

vel þeir gerðu fatnað og annað úr skinni. Halldór er ekki alveg jafn hrifinn af háttalagi 

Grænlendinga og segir: 

                  Hrár selur og lýsi til þorstadrykks var þeirra fæða, en brauði og víni spilltu þeir út,  

                  þó boðið væri. Ei virtist þeim þeir mjög stórir, en tröllsterkir, að þeir sáu. Ekki  

                  forðuðust þeir að þjóna eðli sinnar náttúru í allra augsýn, hvar sem kominn var. Vil  

                  eg ekki framar innsetja um hegðan þeirra og háttalag, þó af framandi og  

                  sannorðum mönnum heyrt hafi, er eg við þann kaptein talaði, sem þaðan kom, að   
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                  nafni Davíð de Nell.
161

  

       Síðan segir að skipin hafi siglt á 5 eða 6 dægrum til Íslands, í Hólm suður, og 

þóttust skipverjar hafa gert ,,...góða reisu með litlum tilkostnaði.”
162

 

        Það kemur fram hjá Halldóri að þessi ferð til Grænlands var farin til að freista 

þess að finna afkomendur landnámsfólks, leiðangurinn fann ekkert slíkt fólk, langur 

tími hafi liðið síðan vitað var með vissu um afdrif fólks á Grænlandi og siglingar 

höfðu legið niðri í all nokkurn tíma. Það vakti Halldóri furðu og virðist hafa komið 

honum í uppnám og í bland við hugleiðingar um þetta mál skrifaði Halldór: ,,Má 

undarlegt þykja, að svo illt og umskiptilegt sé orðið í Grænlandi og dautt allt kyn 

hinna fyrri Grænlendinga er af Norðmönnum komnir voru...”
163

  

       Í annálsfærslu ári seinna, við árið 1653 skrifaði Halldór: ,,Sigldu þeir sömu til 

Grænlands, er þangað fóru fyrra árið, urðu einskis frekara vísir, tóku af landsmönnum 

pilt og stúlku; hann dó, áður fram kom, en hún lifði og vitkaðist, svo hún lærði 

málið.” 
164

   

                                     3.7. Af Grænlandsferðum 

 

Jón  M. Samsonarson hefur skrifað um ferðir til Grænlands, hann segir: 

                  Þess er getið í Nýja-Annál við árið 1410, að skipi var siglt úr byggðum norrænna    

                   manna á Grænlandi, og voru íslenskir menn um borð, hinir  síðustu sem höfðu  

                   sönn tíðindi af þessum frændum sínum, svo vitað sé með vissu. Eftir það eru  

                   ritaðar heimildir þöglar um byggðina grænlensku, og er hvort tveggja að íslensk   

                  annálaritun á miðöldum tekur enda um 1430 og eins hitt að Grænlandsferðum  

                  norrænna manna hefur trúlega fækkað úr þessu, ef nokkrar voru.
165  

Samkvæmt Jóni; var á 16 öld var svo komið að siglingaleiðin til landsins var gleymd, 

og leituðu menn þess á bókum hvar á ströndum Grænlands væri helst að vænta 

norrænna manna. Konungar dansk-norska ríkisins vissu af Grænlandi sem hluta af ríki 

þeirra og töldu þeir sig eiga þar hagsmuna að gæta. Öðru hverju varð vart áhuga í 

Danmörku og Noregi á að sigla til Grænlands á 16. öld.  Englendingar urðu fyrstir til 

að lenda skipum á Grænlandi á síðari öldum, það var í einum af þremur leiðöngrum 

sem Martin Frobisher, stjórnaði á árunum; 1576-78  í  Norðurhöf þegar hann var að 
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leita norðvestursjóleiðarinnar til Austurlanda. Eftir ferð Frobisher fóru Danir að senda 

skip til Grænlands, og höfðu enska menn í áhöfn, en tókst illa og komust þeir ekki að 

landi. Enskur landkönnuður John Davis að nafni, fór þrjá leiðangra; 1585-87, honum 

tókst að lenda skipi við Grænland og komst í kynni við íbúa.
166

 

       Kristján 4., sendi þrjá leiðangra af stað á árunum 1605-7, meðal leiðangursmanna 

voru reyndir enskir siglingamenn, árangur náðist, þeir náðu landi og versluðu við 

Grænlendinga og rændu nokkrum landsmönnum.
167

  

        Jón greinir líka frá ferðum Davids Danell, þeim sömu og Halldór; en Danell mun 

hafa farið þrjár ferðir í röð til Grænlands, 1652-54,  þessir leiðangrar fundu ekki 

afkomendur landnámsmanna frekar en aðrir.
168

 

        Í  Landfræðissögu Íslands I, eftir Þorvald Thoroddsen sem kom fyrst út árin 

1892 og 1896 segir frá ferðum sem farnar voru til Grænlands. Þar segir að Danir hafi 

á 16. öld byrjað að leita Grænlands og bjuggust þeir við að finna þar afkomendur 

hinna fornu norrænu landnámsmanna. Í bókinni stendur að Danir hafi fengið ýmsar 

upplýsingar á Íslandi varðandi Grænland og að skip þau sem gerð voru út til 

Grænlandsferða hafi komið við hér á Íslandi.
169

 

        Í bók Þorvalds segir frá sömu ferð og farin var árið 1652 og virðist hann hafa sótt 

heimildir fyrir eftirfarandi í: Lovsamling for Island  I, og Grönlands historiske 

Mindesmærker III, og Magnús Ketilsson: Forordninger III. 

Þorvaldur skrifar: 

                 Á árunum 1652-1654 gjörðu Danir ennþá tilraunir til þess að finna  

                  Austurbyggðina; danskur auðmaður, Hinrik Möller að nafni, kostaði ferðir þessar,  

                  og hafði konungur 15. apríl 1652 gefið leyfi til þess að skip hans mættu koma við  

                  á íslenskum höfnum, og að þau mættu fiska við Ísland og fá sér íslenska háseta,  

                  bæði til vinnu ef þyrfti og eins sem túlka; eins máttu þeir kaupa kvikfé á Íslandi, til  

                  þess að stofna nýlendur á Grænlandi.
170

   

 Áfram segir í sömu heimild: 

                  Hinrik Möller réð til sín duglegan skipstjóra, David Danell að nafni; hann hefur  

                  líklega verið Hollendingur og varð hann fyrirliði þriggja sendiferða til  

                  Grænlands. Fyrstu ferðina fór Danell 1652 á tveim skipum; sigldu þeir norður fyrir  

                  Ísland framhjá Grímsey í maímánuði; þar sáu þeir fjöldamargar enskar duggur sem     
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                  voru að fiska; héldu síðar vestur undir Grænland og voru þar í mánuð að flækjast í  

                  ís fram með ströndinni og komust hvergi á land; sigldu svo suður fyrir landið og  

                  komu inn í firði á vesturströndinni. Í júlímánuði sneru þeir aftur til Íslands, reyndu  

                  um leið aftur að komast að austurströndinni, en það tókst  ekki; komu þeir svo 5.  

                  ágúst til Reykjavíkur og sendu boð til Brynjólfs biskups Sveinssonar, því hann  

                  þekkti þá manna best gamlar íslenskar  frásagnir um  Grænland, og kom hann til   

                  fundar við þá. 
171

 

       Þorvaldur segir í framhaldi af þessu frá annarri ferð sem Danell fór til Grænlands 

árið 1653, þá kom hann líka við á Íslandi, en greinir ekki frá fólki sem Danell hitti á 

Grænlandi.  

       Margt er líkt með þessum tveimur frásögnum og frásögn Halldórs af ferðinni 

1652, en hann nefnir aðeins tvær ferðir til Grænlands, ekki hina þriðju sem hinar 

heimildirnar greina frá, hugsanlega missti Halldór áhugan vegna vonbrigða með 

útdauða  hins norræna kyns á Grænlandi.  

       

       

             4. Uppruni heimilda og skoðanir Halldórs 

 

              4.1. Greinir Halldór frá uppruna heimilda sinna? 

 

Fram hefur komið að Halldór, sem lögréttumaður hafi líklega haft nokkuð góð tök á 

að hitta fólk, bæði við vinnu sína og daglegt amstur og getað þannig aflað frétta. 

Vitað er að Halldór skrifaðist á við Árna Magnússon handritasafnara, þótt það hafi 

væntanlega verið síðar en á þeim árum sem Seiluannáll var skrifaður. Komið hefur 

fram að Halldór aflaði sjálfur heimilda í annál sinn um Grænlandsferðina. Halldór 

virðist hafa ráðið yfir einhverri tungumálakunnáttu sem hefur nýst honum við 

fréttaöflun. 

       Á nokkrum stöðum, í Seiluannál kemur fram hjá Halldóri hvernig fréttirnar hafi 

komið til, oftast skrifaði Halldór á þá leið að hann hafi heyrt um atburði talað manna í 

millum.  

        Við árið 1649 segir í dönsku fréttunum: ,,Var mál manna...”
172

 ,,Sögðu 

menn...”
173

 Við árið 1652 segir: ,,...er sagt var hann hefði konginum tilbúið. Meintu 
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menn...”
174

 Við árið 1647 segir frá stríðsundirbúningi í Danmörku: ,,Eigi var þá lítið 

að heyra til Danskra...”
175

Við árið 1658 segir: ,,...var að heyra slíkt, og eigi mundi 

verra orðið hafa, þó heiðnir hefðu verið, sem menn bæði séð og lesið hafa, líka 

sannfrétt af öðrum.”
176

 ,,Vildu margir kenna...”
177

 

       Við árið 1643 segir í ensku fréttunum: ,,Var talað af nokkrum Íslenzkum, er þá 

voru í Englandi ...”
178

Þarna kemur skýrt fram hjá Halldóri að nokkrir heimildarmenn 

hans  höfðu dvalist á Englandi og borið svo fréttinar með sér til Íslands. Við árið 1648 

segir: ,,... Var þó sögn, að...”
179

og við árið 1653 segir: ,,Var hingað skrifað, að í 

London...”
180

  Hér hefur Halldór fengið fréttina úr skrifuðu bréfi, en hvort hann fékk 

bréfið sjálfur eða las það hjá öðrum eða frétti hvað í því stóð, mun erfitt að segja til 

um. Sama ár 1653, segir í enskum fréttunum: ,,Var talað...”
181

og við árið 1655 segir: 

,,Kromwell gamli réði enn á Englandi. Var mælt...”
182

  

        Í dönsku og ensku fréttunum segir að oftast hafi fréttir borist munnlega með 

fólki. Einhverjir munu þó hafa séð eða verið vitni að yfirgangi Svía, og þá verið 

staddir í Danmörku en komnir til landsins. Í ensku og dönsku fréttunum er líka einu 

sinni tekið skýrt fram að um skriflega frétt hafi verið að ræða. 

 

                                              

                4.2 Uppruni frétta sem Fitjaannáll greinir frá 

 

Fitjaannáll er óháður Seiluannál, sem þýðir að efni úr honum er ekki fengið úr 

Seiluannál. Aðalhöfundur Fitjaannáls er Oddur Eiríksson á Fitjum í Skorradal,  

fæddur árið 1640.
183

Fitjaannáll greinir á nokkrum stöðum frá uppruna heimilda sinna. 

       Við árið 1644 segir í Fitjaannál: 

                  18 Maii komu tvö skip í Hafnarfjörð, sem menn meintu hollenzk, og vildu  

                    kaupa, en umboðsmaðurinn sendi eptir lögmanninum, herra Árna Oddsyni og  
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                    fleirum öðrum, og réðst það af, að Íslenzkum var fyrirboðið að kaupa; sigldu að  

                    viku fresti vestur fyrir jökul og keyptu þar. Sömu skip sögðu þau tíðindi, að stríð  

                    væri komið upp á Danmörku og að Svenskir hefðu þar innfallið, og inntekið fyrir  

                    konglegri Majestat hans lönd. … 10. Julii kom hið fyrsta danskt skip í Seiluna  

                    [vík á Skerjafirði við Álftanes, sunnan Bessastaða] með þá fregn, að stæði hið  

                    sama stríð, og að mjög hættulega stæði í Danmörk. 
184

  

 Hér kemur það fram í Fitjaannál að Hollendingar báru til landsins fréttir af ástandi í 

Danmörku og sama ár komu dönsk skip með fréttir líka.  

 Ári síðar 1645 segir sami annáll:   

                  ... 26. þess mánaðar [júlí] kom danskt skip í Seiluna, sem átti að sækja gjald af  

                   landinu, stóð þá stríð samt sem mest, og sögðu þeir litla von til danskrar  

                   siglingar.
185

 

Árið 1645 segir Fitjaannáll frá íslenskum kaupmanni á hollensku skipi sem komið 

hefði þann 24. apríl á Bátsanda [Bátsenda] til verslunar. Nafn hans var Einar 

Þórðarson ættaður að vestan.  

                 ... Það skip sagði þá fregn, að stríð væri samt í Danmörk, og þar stæði mjög hætt,  

                   og að Danskir mundu seint eða ekki koma. Komu þar eptir fleiri hollenzk skip,  

                   sem hér við landið lágu það sumar til kaupskapar, helst fyrir sunnan og vestan. 
186

 

Við árið 1647 segir sami annáll:,,Spurðist með norðan kaupförum, að (herra) prinsinn 

Christian 5., elzti sonur kongs Christians 4., væri andaður; hann deyði í 

Þýskalandi.”
187

 

Hér má sjá að þessi annáll greinir frá nokkrum fréttum, sem komu með hollenskum 

skipum. 

 

    4.3 Persónulegar skoðanir Halldórs, eru þær greinanlegar?  

                          

Í Seiluannál hefur Halldór ritað eina erlenda furðufrétt sem honum hefur þótt 

merkileg, en þegar annállinn er lesinn má glöggt sjá að Halldór var raunsær maður og 

skrif hans almennt raunsæisleg. Hann virðist ekki hafa verið gefinn fyrir undur og 

stórmerki sem á þessum tíma mátti túlka sem viðvörun guðs og áminningar um að 

bæta syndugt líferni, en við árið 1644 skrifar Halldór í annál sinn: 
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                   Skrímli skyldi hafa sést í Ungaria, að mynd sem fugl, hálsinn og búkurinn  

                     sem á álpt, með 2 vængjum sem á músarbróður, ásján sem á manni með  

                     kórónu á höfði sem munkakranz, klær sem á hrafni, og í annari skript nokkra,  

                     sem það sýndi, en enginn var sá ráðið gæti, eður þau orð skilið, er það talaði;  

                     lifði það alls 3 daga fyrir og eptir.
188

    

        Sem annálaritari hefur Halldór Þorbergsson haft nokkuð frelsi varðandi það á 

hvern hátt hann kaus að koma fréttunum frá sér, hvort hann segði hlutlaust frá, án þess 

að blanda sínum skoðunum þar við, eða hvort hann kaus að lita frásögnina með sinni 

persónulegu skoðun. Halldór hefur væntanlega haft þann vara á að fjalla ekki á 

neikvæðan hátt um fréttir er sneru að yfirvaldi þessa lands. 

       Við árið 1645 skrifar Halldór um: ,,...Pros Mundt höfuðsmann Íslands. Stóð hann 

lengi og vel á móti; var um síðir skotinn og svo útsnaraður af þeim vondu mönnum, 

frómur herra og guðhræddur.
189

  Halldóri hefur þótt Pros Mundt, mikil stríðshetja og 

gæðamenni og borið virðingu fyrir hreystilegri frammistöðu hans. Það kemur líka 

mjög skýrt fram að hann vandar ekki Svíum kveðjurnar þegar hann kallar þá ,,vonda 

menn”. 

       Við árið 1648, segir frá láti Kristjáns 4. Danakonungs, þar segir Halldór: ,,Deyði 

sá loflegi herra Christian Danakonungur, sætlega og vel, 71 árs, hafði stýrt Danmörku 

og Noregi 61 ár, mildur, frómur, voldugur og sigursæll herra; hélt vel við lög og 

landsrétt, náðugur fátækum almúga, sérdeilis einstæðingum.”
190

 Dauði Danakonungs 

er mikil frétt á Íslandi sem á þessum tíma hefði væntanlega ratað inn í flesta annála. 

Halldór skrifaði fallega um hinn látna konung, og hrósaði honum á margan hátt, það 

kemur vel í ljós að Halldór hefur verið ánægður með Kristján 4. afrek hans og 

stjórnarfar um dagana. 

       Við árið 1654 greinir Halldór frá andláti manns að nafni:,,...Runólfur Jónsson, 

merkilega lærður maður. Hann var rektor þar utanlands, en hér áður 

skólameistari.”
191

Halldóri hefur þótt mikið til koma um lærdóm og feril Runólfs. 

       Við árið 1657 segir: ,,Eigi var þá lítið að heyra til Danskra, hvern framgang þeir 

mundu hafa á Svíðþjóð. Svíar voru mestallt ár þetta í Pólen að brenna og bræla... 

Ætluðu nú Danir að sitja þeim í vegi, þá þeir færu heim um.”
192

 Um sama efni segir 

                                           
188 Annálar 1400-1800.I.bls.284 
189 Annálar 1400-1800.I.bls.285 
190 Annálar 1400-1800.I.bls.291 
191 Annálar 1400-1800.I.bls.306 
192 Annálar 1400-1800.I.bls.313. 



37 
 

ári síðar 1658: ,,Hryggilegt yfirfall Svía í Danmörk ... ræntu bæði ríka og fátæka, svo 

aumlegt var að heyra slíkt, og eigi mundi verra orðið hafa, þó heiðnir hefðu verið ...  

Höfðu Danir áður raup mikið að ná aftur þeim landspörtum ... entist sem nú má sjá.
193

  

Hér má greina þann tón hjá Halldóri að honum hefur þótt Danir montnir, framferði 

Svía villimannslegt og ókristilegt, en Halldór veit lengra, að Danir stóðu ekki eftir 

með pálmann í höndunum.  

        Við árið 1652, má sjá að Halldóri hefur þótt slæmt að: ,,...svo illt og umskiptilegt 

sé orðið í Grænlandi og dautt allt kyn hinna fyrri Grænlendinga er af Norðmönnum 

komnir voru...”
194

Halldór var ósáttur með þessa niðurstöðu, í lok annálsfærlu við árið 

1653 segir svo frá stúlku sem tekin var frá Grænlandi og færð til Danmerkur, að hún 

hafi lifað, lært tungumálið og vitkast.
195

 Halldóri hefur þótt Grænlendingar 

villimannslegir, þótt hann hafi ekki mikið viljað tala um það, en þarna má greina vissa 

fordóma. Hann segir að stúlkan hafi lært dönsku og hafi svo skýrst í kollinum. 

        Við árið 1645 skrifaði Halldór um Strafford, sem hann hrósaði fyrir hugrekki, en 

hann:,,...lét svo lífið allhreystilega.”
 196

 Strafford greifi/jarl var áður í þjónustu 

konungs og Halldór hélt með slíkum. Við árið 1647 segir: ,,Tók sá vondi skálkur 

Kromwell...”
197

 og við árið 1655 segir:,, Kromwell gamli réði enn...”
198

 Við lokaár 

Seiluannáls, árið 1658 segir, og má þar greina nokkurn létti hjá Halldóri: ,,Deyði sá 

gamli Oliver Cromwell...  Kom á sumum í hug að kalla aptur son þess hálshöggna 

konungs, hvað varð og staðfestist fyrir ráð og umtölur eins mektugs herramanns úr 

Skotlandi; sá hét Munch.”
199

Sá sem átti þátt í að koma prinsinum til valda var 

samkvæmt Halldóri voldugur og merkilegur maður. Við árið 1651 segir um enska 

prinsinn 

Karl 2.:,,...stóð þó lengi og vel í móti og barðist allhraustlega, svo ekki mátti í milli 

sjá, hvorir sigra mundu...”
 200

 Halldór hefur haldið með prinsinum og segir hann hafa 

barist nokkuð hraustlega. Eins og áður segir hélt margt fólk á Englandi með 

konungsfjölskyldunni og má gera ráð fyrir að hlutdrægar fréttir hafir borist frá 
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Englandi. Árið 1653 segir:,,Hélt sá hollenzki kapteinn undan ... hafði þó varist vel og 

lengi.”
201

 Hér má greina hrós hjá Halldóri, sá hollenski hefur verið nokkur stríðskappi.     

       Skoðanir Halldórs koma víða fram í Seiluannál, sem er persónulegur annáll og 

leyfir Halldór sér að hafa skoðanir á mönnum og málefnum. Halldór ber hrós á þá sem 

eru honum að skapi, en talar illa um Cromwell sem hann telur vondan mann, sama 

gilti um Svía sem flokkuðust í hóp með vondum.  Halldór leit upp til manna sem 

börðust vel og sýndu hugrekki og hugprýði, hann var mikill konungssinni. Halldór 

getur ekki talist hjátrúarfullur af 17. aldar manni að vera, enda  aðeins ein erlend 

furðufrétt í annálnum.    

 

            5. Samskipti Íslendinga við þjóðir er að landinu komu  

 

Í grein Önnu Agnarsdóttur: ,,Er Íslandssagan einangruð?”  fer hún í saumana á því 

máli, og segir að Ísland hafi alls ekki verið einangrað frá umheiminum fyrr á öldum.  

Englendingar hafi komið hingað til lands um 1400 og við landið hafi ætíð verið fjöldi 

erlendra fiskiskipa við veiðar. Anna segir; að ekki fari á milli mála að allir þessir 

erlendu fiskimenn hljóti að hafa haft margvísleg samskipti við landsmenn, þeir hafi 

einkum stundað launverslun, að auki hafi þeir flutt smitsjúkdóma og ekki síst fluttu 

þeir fréttir til landsins utan úr hinum stóra heimi.202
  

         Smitsjúkdómar bera vitni um náin samskipti fólks, Fitjaannáll greinir árið 1644 

frá sótt sem kom út á Eyrarbakka:,,...sem Danir kalla Messling...”
203

 Þarna munu 

mislingarnir hafa borist í fyrsta sinn til landsins,
204

 árið 1655 mun skæð bóla hafa 

borist til Vestfjarða með Englendingum.
205

   

        Einokunarverslun var komið á hérlendis árið 1602, bann við launverslun kom 

niður á Íslendingum en banninu var lítið sinnt.
206

Launverslun Íslendinga við 

Englendinga og Hollendinga, stóð með blóma fram á seinni hluta aldarinnar. Báðar 

þjóðirnar höfðu umboðsmenn í landi. Hollendingar komu sér upp bækistöðvum í 

Bjarnareyjum á Breiðafirði og höfðu þar nánast fasta verslun.
207

 Englendingar munu 
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þó hafa verið fjölmennasti hópur útlendinga hér við land á 17. öld.
208

 Þeir höfðu 

komið sér upp bækistöð í Bervík á Snæfellsnesi um 1615 og mun svo hafa staðið fram 

til 1668 samkvæmt Jóni Halldórssyni í Hítardal og mun herskip hafi komið með 

hinum stóra enska dugguflota sem var komið undir jökul fyrir krossmessu á vori og 

kom aftur í ágúst.
209

  

        Samkvæmt Sverri Jakobssyni, þá mun Jón Espólín hafa skráð heimild um miklar 

fiskiduggu siglingar Englendinga hingað til lands á sjöunda áratug 17. aldar. Espólín 

lýsir verslun og verslunarfyrirkomulagi enskra manna hér á landi og sambandi þeirra 

við landsmenn, í heimild Jóns segir að hingað hafi komið: 

 

                 ...nokkrir menn til verslunar med enska vöru, gód klædi, kersu, alún, ábreidur,    

                knífa, skæri ok annad, lágu helzt vid Neshrepp á sumrum, seldu fyrir ullar vöru  

                  ok krónur, laungum med gódu verdi; sumir fóru upp til sveita, nordr til Hóla, edr  

                  ok til alþíngis, enn voru komnir med allt sitt í Beruvík, er duggurnar komu vestan,  

                  ok fóru med þeim aptr. 

Síðan segir um nánari deili á þessum mönnum: 

                   Þetta voru enskir men, mörgum gódum mönnum vel kunnugir hér á landi, ok  

                  gáfust margir íslenzkir menn í kaupferd med þeim, ok fóru med þeim til Englands,  

                  helzt til Járnamódu (Yarmouth); voru þar á vetrum enn sigldu híngað á vorum, ok  

                  fóru á sumrum med vöru sína um allar sveitir, höfdu þeir þat sumt út hingad, er  

                  kaupmenn fluttu ekki, ok græddu svo allmikit fé: enn þat er nú kallad landpráng,  

                  hefir ok jafnan verit fyrirmunad.
210

  

Samkvæmt þessu hefur samband enskra manna og Íslendinga verið gott, farandsalar 

hafi ferðast um landið og boðið góða vöru á góðu verði. Íslendingar hafi stofnað til 

vináttu og getað siglt með enskum til Englands og báðar þjóðir notið 

launverslunarinnar.    

        Einn þeirra íslensku manna sem á sautjándu öld, fengu far með enskum duggum 

var Jón Ólafsson, tæplega 22 ára Álftfirðingur. Skipstjórinn á duggunni sem Jón fékk 

far með hét Ísak Bromwell, og var frá Harwich, Austur-Anglíu á Englandi, og átti Jón 

að fá farið til Englands gegn borgun. Seint í júní árið 1615 sigldi skipið af stað með 
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Jón á móts við ævintýrin sem biðu hans og höfnuðu svo síðar í víðlesinni Ævisögu 

eða Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara sem hann skrifaði sjálfur.
211

        

        Helgi Þorláksson segir að tengsl sjómanna í Southwold, Austur- Anglíu, á 

Englandi við fólk hér á landi hafi verið mikil og sennilegt að margir Íslendingar hafi 

komið til þessa staðar og jafnvel tekið sama ráð og Jón Indíafari, skellt sér um borð í 

duggu og séð sig um í heiminum, eða forðað sér undan réttvísinni. Kirkjubækur 

Kirkju heilags Játmundar í Southwold hafa að geyma skrár um greftranir frá árinu 

1602 og síðar, þar mun að finna nöfn nokkurra Íslendinga sem grafnir hafa verið þar 

frá árunum 1603-1638, og mun svæðið vera gamlar Íslendingaslóðir.
212

 

        Elín dóttir Þorláks Skúlasonar Hólabiskups 1628-56, mun hafa notið tilsagnar 

enskrar kennslukonu ,,...,,velkunnandi kvenmanni frá Englandi” sem biskup og frú 

hans munu hafa fengið til að kenna Elínu ,,kvenlegar listir”.”
213

 Afrakstur þessarar 

kennslu mun ennþá til í formi útsaumaðrar andlitsmyndar af föður Elínar, en slíkar 

myndir munu hafa verið fágætar víða nema á Englandi á 17. öld, þar munu til nokkur 

dæmi um gerð þeirra. 

Í bók Helga Þorlákssonar Sjórán og siglingar stendur eftirfarandi: 

                Vegna samskipta við Englendinga og utanferða sinna hafa Íslendingar haft áhuga 

                  á fréttum frá Englandi og Englendingar hafa flutt þeim margs konar tíðindasagnir.   

                  Þegar Brynjólfur biskup frétti lát sonar síns á Englandi, skrifaði hann bræðrum  

                  sínum á Vestfjörðum tíðindin og gerði ráð fyrir að þeir hefðu heyrt þau frá  

                  Englendingum. Íslendingar fréttu strax um vorið 1649 að Englendingar hefðu  

                  hálshöggvið Karl konung sinn og hafa líklega orðið þess vísari á undan íbúum  

                  Kaupmannahafnar. Hugsanlegt er að fréttirnar um örlög Karls hafi einnig komið  

                  út með varnarskipum enda virðast kaptugar þeirra hafa gert sér nokkurt far um að 

                  heilsa upp á fyrirmenn.
214
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    6. Hvenær er líklegast að Halldór hafi samið Seiluannál? 

 

        Hannes Þorsteinsson taldi að Halldór hafi byrjað annálasmíði sína við árið 1652, 

og hafi svo ritað jafnharðan í annálinn upp frá því. Halldór hafi munað vel atburði 

sem næstir voru honum í tíma en verr er frá leið með tilheyrandi ártalsvillum. 

        Hér á eftir verður reynt að finna út líklegan ritunartíma Seiluannáls til að ganga 

úr skugga um hvort Hannes hafi haft rétt fyrir sér.  

        Seiluannáll spannar árin 1641-1658, fyrstu annálsfærslur annálsins eru fremur 

stuttar, frá upphafsárinu 1641 til og með ársins 1645. Árið 1646, fara færslur 

annálsins að lengjast, en annálsfærsla fyrir árið 1652 er lengst með sinni ítarlegu 

frásögn um ferðina til Grænlands, og eftir það eru frásagnir annálsins nokkuð langar  

til enda annálsins, 1658.  

         Halldór skrifaði við árið 1644, að það ár hafi verið gott og friðsælt í Danmörku, 

en það ár munu Danir hafa verið í stríði við bæði Svía og Hollendinga.
215

 Árið 1645 

skrifaði Halldór um stríð í Danmörku og segir þar að Kristján 4. konungur hafi misst 

fjögur skip og að Pros Mundt höfuðsmaður Íslands hafi fallið, það gerðist ári fyrr, árið 

1644.
216

 Við árið 1644 segir Halldór að ókyrrleiki hafi hafist milli kóngs og 

parlaments, í Englandi, en borgarastríð var þegar hafið árið 1642.  Í annálsfærslu fyrir 

árið 1645 segir að Strafford greifi hafi verið líflátinn, en þar munar óvenju miklu eða 

fjórum árum, því hann var líflátinn árið1641.
217

 

       Árið 1646 segir frá því að Karl 1. konungur hafi verið tekinn til fanga af Oliver 

Cromwell, sem hét ,,…Skottum miklum fríheitum, ef þeir fengi honum konginn í 

hendur, líka, að kongur skyldi geymdur vera frí og frjálslegur í haldi; entist, sem síðar 

varð raun á.”
218

 Hér kemur í ljós að Halldór veit lengra þegar þetta er skrifað, hann 

veit að Cromwell mun ekki standa við gefin loforð. Halldór talar um innbyrðis stríð í 

Englandi árið1646, en árið 1646 og 1647 voru ekki borgarastríð í gangi á Englandi.  

Karl 1. var tekinn af lífi árið 1649, en Halldór sagði að það hafi verið tveimur árum 

fyrr, árið 1647, og ári síðar 1648 heldur Halldór sig við það að konungur sé látinn. 

        Árið 1649 segir frá krýningu Friðriks 3. í Danmörku, sem var ári fyrr 1648, en 

við það sama ár segir:,,…þótti þó ekki öllum trúlegt um mágafólk Christínar: höfðu 
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þessir þá ráð mikil í Danmörku, sem síðar varð raun á.”
219

 Hér veit Halldór að þetta 

tengdafólk mun verða til vandræða. 

        Við árið 1651 skrifaði Halldór að Casper Brochman biskup hefði látist það sama 

ár, en biskupinn mun hafa látist ári seinna, árið 1652. Halldór skrifaði að Kristín 

Svíadrottning hefði sagt af sér árið 1656, en það gerðist tveimur árum fyrr, 1654, frétt 

þessi frá Svíþjóð hefur ferðast hægt til Halldórs.  

     Við árið 1658 segir Halldór frá andláti Cromwells og einnig því að prinsinn Karl 2. 

muni taka við völdum en prinsinn varð konungur árið 1660, þannig að Halldór veit 

þar tvö ár fram í tímann. Væntanlega hefur Halldór þó bætt þessum fréttum við eftir á. 

       Ártalsskekkjur eru fleiri um atburði frá Englandi heldur en frá Danmörku, og 

skeikar ekki nema um einu ári hjá Halldóri með atburði frá Danmörku til eða frá, og 

tveimur árum með afsögn sænsku drottningarinnar. 

      Erlendar fréttir bárust til landsins á 17. öld eingöngu með skipum, skriflega eða 

munnlega með fólki. Skipin komu að jafnaði til landins á vorin/sumrin og fóru frá 

landinu með haustinu. Það gat því liðið nokkur tími, eða upp undir eitt ár frá því að 

atburður gerðist í útlöndum, ef hann gerðist skömmu eftir för skipa á vorin/sumrin þar 

til fréttin barst til landsins að næsta vori/sumri. Í einhverjum tilfellum hefur verið 

auðvelt að binda atburð í útlöndum við skakkt ár til eða frá. 

     Halldór hefur fylgst af miklum áhuga með því sem var að gerast á Englandi þó svo 

ártölin hafi skolast nokkuð til hjá honum framan af, sem bendir til að hann hafi ekki 

haft áreiðanlegar skriflegar heimildir til að fara eftir varðandi þau ár.   

Ártalsskekkjur í Seiluannál eru flestar til árins 1650, þá fer þeim fækkandi, ein árið 

1651 og detta skekkjurnar nokkurn veginn niður við árið 1652, en það ár kom að 

Grænlandsfréttinni.  Skipið kom að landi fyrir sunnan, væntanlega mun Halldór hafa 

verið staddur þar á ferðalagi en annars mun Halldór hafa verið búsettur fyrir norðan, í 

Skagafirði og ekki enn orðinn lögréttumaður árið 1652.  

     Ef miðað er við hvað annállinn verður réttari, rétt fyrir árið 1652 og nokkuð réttur 

upp frá því, og einnig að annálsfærsla fyrir árið 1652 er lang fyrirferðarmest í 

annálnum, og annálsfærslur á eftir því ári langar, má teljast sennilegt að Halldór hafi 

hafið annálsritun sína í kringum árið 1652, hugsanlega í og með til að koma að þessu 

efni sem hann tók saman hjá Grænlandsskipstjóranum.  
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     Halldór mun hafa þekkt til annála, og væntanlega þekkt Björn á Skarðsá 

persónulega, og hefur viljað láta annálinn byrja árið 1641, þar sem Skarðsárannál lauk 

árið 1640 til að fella þessa tvo annála saman í samfellda heild.  

      Halldór hefur verið um 18 ára gamall árið 1641, ungur maður að árum ef hann 

hefur byrjað að skrifa þá. Ef Halldór hefur hafið að skrifa annálinn árið 1652, hefur 

hann orðið að skrifa um 11 ár aftur í tímann til ársins 1641, og þá eðlilega munað best 

atburði sem næstir voru honum í tíma og verr eftir því sem lengra leið frá atburðum, 

mögulega hefur hann verið búinn að punkta eitthvað niður hjá sér af efni sem hann 

notaði svo síðar. Halldór hefur verið um 29 ára gamall árið 1652 ef hann hefur hafið 

þessa annálsritun þá og hefur verið um 35 ára árið 1658 þegar hann lýkur við að skrifa 

Seiluannál. Ef rétt reynist má segja að það hafi ekki verið öldungur sem stóð að smíði 

Seiluannáls.  Margt bendir til þess að Halldór hafi skrifað annálinn í kringum árið 

1652 og Hannes Þorsteinsson hafi metið það rétt. Annálsfærslur ársins 1652 og til 

loka Seiluannáls munu þá væntanlega skrifaðar jafnóðum því sem atburðir gerðust en  

líklega hefur einhverju efni verið bætt við eftirá. 

      Halldór Þorbergsson var í fullu fjöri, allan þann tíma sem annállin tekur yfir, þetta 

er því samtímaannáll höfundar þó stuttur sé.   

 

 

                                       Niðurstöður 

 

Halldór Þorbergsson lögréttumaður og annálaritari var fæddur að talið er árið 1623, 

væntanlega í Skagafirði þar sem hann ólst upp hjá föður sínum og fóstru. Lítið mun 

vitað með vissu um menntun hans en talið er að Halldór hafi orðið fyrir áhrifum frá 

lögréttumanninum og annálshöfundinum Birni á Skarðsá þar í sömu sveit. Halldór 

mun hafa verið mjög skýr maður, þekkt til annála og hafði áhuga á handritum sem 

Árni Magnússon handritasafnari naut góðs af síðar. Aðeins þrítugur að aldri varð 

Halldór lögréttumaður og gegndi hann því starfi í 30 ár og var enn í nefnd árið 1690.  

        Sem lögréttumanni bar Halldóri að fara til Alþingis á Þingvöllum á sumrin en þar 

mun hann hafa verið í góðri aðstöðu til að hitta fólk og afla sér frétta. Á Alþingi hefur 

hann hitt saman kominn fjölda fólks, suma langt að komna, hann hefur hitt fólk heima 

við, á faraldsfæti, við að versla við danska kaupmenn eða launverslunarmenn og 

þannig getað aflað sér frétta.         
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         Hannes Þorsteinsson fræðimaður, sem kom að útgáfu fyrstu þriggja binda 

annálanna,  Annálar 1400-1800  I-III, og skrifaði fróðlega formála með þeim, taldi 

líklegt að Halldór hafi byrjað ritun annálsins við árið 1652.  Ártalsvillur eru fleiri 

framan af annálnum, og fleiri í ensku fréttunum en þeim norrænu, en við árið 1652 

detta villur að mestu niður og færslur lengjast. Lengsta frétt annálsins, 

Grænlandsfréttin, er skráð við þetta ár en það er sú frétt sem Hannes taldi hafa verið 

kveikjuna að annálarituninni. Ritgerðarhöfundur tekur heilshugar undir þetta mat 

Hannesar og telur það vera rétt með farið hjá honum því margt bendir til að þetta ár; 

1652, hafi Halldór einmitt hafið þessa ritun 29 ára að aldri. Ártals villur framan af 

annálnum benda líka til þess að Halldór hafi ekki haft niðurskrifaðar heimildir með 

réttum ártölum. Halldór kaus að láta annál sinn byrja við árið 1641 þar sem 

Skarðsárannál sleppir árið 1640 til að mynda eina heild og þá hefur Halldór, eins og 

Hannes benti á, munað best það sem var næst  honum í tíma og verr er frá leið.    

        Samkvæmt Hannesi Þorsteinssyni mun Seiluannáll ekki vera lengur til í frumriti, 

en það besta sem til er til eftirritunar mun vera afskrift í Raskssafni í Kaupmannahöfn 

nr.49 4to sem séra Eyjólfur lærði Jónsson á Völlum handskrifaði á efri árum og 

Hannes notaði til grundvallar við útgáfu Seiluannáls. 

         Það kemur fram hjá Halldóri hvernig fréttir bárust honum, oftast segir hann að 

hann hafi heyrt fólk tala um atburðina, tvisvar segir hann að frétt hafi verið skrifuð. 

Samkvæmt þessu hefur verið algengt að fréttir hafi borist munnlega á milli fólks. 

Fitjaannáll segir í nokkur skipti hvaða skip báru fréttirnar til landsins og samkvæmt 

því hafa Hollendingar verið nokkuð duglegir við fréttaflutning. 

        Erlendar fréttir Halldórs hefjast oft með frásögn af friði eða ófriði, erlendar fréttir 

eru mest frá Danmörku og Englandi, en fréttir frá Svíþjóð og Noregi fylgja að mestu 

með dönsku fréttunum. Halldór hefur fylgst af miklum áhuga með kóngafólkinu, bæði 

í Danmörku og á Englandi. Halldór hefur verið mjög ánægður með Kristján 4., hann 

hefur verið maður honum að skapi, en Halldór hefur dáðst að hugrökkum mönnum og 

stríðshetjum. Strax við upphaf embættis Friðriks 3., greinir Halldór frá miklu 

undirferli mága hans tveggja og öðru hneykslanlegu í tengslum við Hannibal Sehested 

og Corfitz Ulfeldt. Halldór hefur fylgst með framferði þessa kumpána með áhuga og 

getur nafngreint konu, Dinu að nafni, er reyndi að vara Friðrik 3. við yfirvofandi 

morði en uppskar ekki í samræmi við það. Halldór greinir frá árekstrum hjá hirðinni 

og samkvæmt því hafa heimildarmenn Halldórs verið vel inni í hirðlífinu danska. 

Fréttir frá Noregi eru nánast engar, einungis þar sem Hannibal Sehested kemur nærri. 
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Svíar eru stóran hluta annálsins í stríði, en það var þó talsverð frétt þegar Kristín 

Svíadrottning lagði frá sér krúnuna og gerðist kaþólsk, sú frétt var þó lengi á leiðinni 

til Halldórs sem skráði atburðinn tveimur árum seinna en hann gerðist. 

        Halldór hefur fundið til með Karli 1. Englandskonungi og fjölskyldu hans, ekki 

er annað að greina en hann hafi talið Cromwell einfaldlega vondan mann. Ekki hefur 

Halldóri þótt trú púritana hafa dregið fram það besta í fólki eða að trúarbrögðin hafi 

við þetta skánað hjá þeim ensku. Halldór greinir með talsverðum létti frá andláti 

Cromwells og að ,,merkur” maður hafi stuðlað að því að sonur hins fallna konungs 

væri tekinn til kóngs, það mun þó hafa verið árið 1660 eða tveimur árum seinna en 

Seiluannáll endar, þar mun Halldór væntanlega hafa bætt við annálinn eftir á. 

        Í dönsku og ensku fréttunum greinir Halldór frá stríðum Dana og Svía, og 

borgarastyrjöldunum á Englandi ásamt stríði Englendinga og Hollendinga. Halldór 

hefur frá mörgu að segja þegar þessi stríð eru annarsvegar, en í tvö skipti sem hann 

greinir frá skrifuðum fréttum þá á það við um stríðsfréttir. Halldór hefur fylgst vel 

með atburðum í Danmörku og á Englandi, og hann greinir merkilega rétt frá. Danir og 

Englendingar hafa verið duglegir að bera fréttir til landsins en Englendingar voru 

fjölmennastir hér við land erlendra manna.      

         Í Grænlandsfrétt Halldórs segir frá tveimur ferðum sem farnar voru til 

Grænlands, árin; 1652 og 53, ekkert fannst af afkomendum landnámsmanna, en annað 

fólk var þar fyrir sem Halldóri þótti frekar villimannslegt. Halldór vonaðist til að 

einhverjir af afkomendum landnámsfólks myndu finnast, en hann greindi ekki frá 

þriðju ferðinni sem farin var til Grænlands árið 1654, væntanlega hefur hann þó heyrt 

af henni en ekki skráð hjá sér, hugsanlega vegna vonbrigða með útdauða  norræna 

kynstofnsins á Grænlandi.  

          Halldór skráir annál sinn á miðri 17. öld, sem oft er kennd við galdra og hjátrú, 

en þess er ekki að gæta hjá Halldóri, hann virðist hafa verið mjög raunsær og 

jarðbundinn, ein erlend furðufrétt er í annálnum en annars er ekki að finna hjá honum 

atburði eða lýsingar um refsingu guðs vegna synda mannanna eða annað í þeim dúr 

sem tíðkaðist þó talsvert á þessum tíma. 

        Samskipti Íslendinga við Englendinga og Hollendinga hafa verið mikil, 

launverslun blómleg, verð og gæði Íslendingum hagstæð og fjöldi erlendra fiskiskipa 

hér við landið.  Landsmenn munu hafa átt auðvelt með að komast á skip sem fluttu þá 

utan Íslands á vit ævintýra, upplifunar, eða frá armi laganna. Íslendingar voru ekki 

eins einangruð þjóð á þessum tíms og oft er látið í veðri vaka. Þótt landið sé afskekt 



46 
 

langt norður í höfum sóttu hingað nokkrar þjóðir af miklu kappi í langan tíma, en 

fiskimiðin gjöfulu drógu þessar þjóðir að landinu. Þjóðir þessar komu með vinsælan 

varning til landsins, keyptu af landsmönnum og báru fréttir utan út heimi, pestir og 

smitsjúkdóma, nokkuð sem ber vitni um náin samskipti og fóru ekki í 

manngreinarálit. 

        Halldór Þorbergsson fylgdist með tíðindum og tilburðum utan úr hinum stóra 

heimi með miklum áhuga, hann hefur verið vakandi fyrir fréttum og hefur átt gott með 

að afla sér þeirra. Danmörk og England voru þau lönd sem hann fylgdist mest með og 

þá eins og nú hafa fréttir af frægum, ríkum og voldugum verið vinsælasta fréttaefni 

fréttaþyrsts fólks. 

 

                                                          Finis     [eins og í Seiluannál] 
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