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Ágrip 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns var tekin saman á árunum 1703–1714 og veitir 

dýrmæta innsýn í landbúnaðarsamfélagið á Íslandi í byrjun 18. aldar. Í jarðabókinni eru 

gríðarmiklar upplýsingar um eignarhald og með því að rýna í hana er hægt að komast að því 

nákvæmlega hvaða jarðir Danakonungur átti hér á landi, í hvaða ásigkomulagi þær voru og 

hvernig þeim var skipt upp í umboð.  

Konungur leigði út umboðin til umboðsmanna sem greiddu fyrir þau fasta upphæð 

árlega.  Umboðsmennirnir sáu um að fylgjast með jörðunum fyrir hönd konungs og tóku við 

öllum afgjöldum af þeim fyrir hönd krúnunnar. Margir embættismenn sóttust eftir því að fá 

umboð fyrir konungsjörðum þar sem að gróðavon af þeim var mikil.  

Kjör ábúenda á jörðum konungs voru mjög mismunandi en landsetar konungs í 

Gullbringusýslu og á Snæfellsnesi höfðu margar kvaðir, en það voru sérstök verkefni sem 

leiguliðum var gert að vinna fyrir umboðsmanninn.  Ein algengasta kvöðin á konungsjörðum 

var sjóróður.  

Umboðum konungs mátti skipta í tvo meginflokka, klausturjarðir og umboðsjarðir. 

Klausturumboðin voru almennt stærri en önnur umboð og var mikil eftirsókn eftir þeim. 

Algengast var að sýslumaður þeirra sýslu sem klausturjörðin var í hefði umboð fyrir 

klausturumboði. Í raun var algengt að sýslumenn væru líka umboðsmenn en það var algengast 

á Norðurlandi og óalgengara á Suðurlandi.  
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Inngangur 

Í þessari ritgerð eru konungsjarðir á Íslandi í upphafi 18. aldar teknar til athugunar. Þá verða 

umboðsmenn þeirra teknir fyrir og störf þeirra og skyldur kannaðar. Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns, sem samin var á meðan ferð þeirra Árna og Páls um Ísland fyrir 

hönd stjórnvalda stóð árin 1703–1714, er gagnleg heimild til þess að skoða aðbúnað á jörðum 

konungs. Jarðabækurnar gefa einnig upplýsingar um hvaða jarðir tilheyra konunginum. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að komast að því nákvæmlega hvaða jarðir konungur átti 

hér á landi í byrjun 18. aldar. Þá verður skipting þeirra eftir umboðum skoðuð og hvernig þær 

dreifast um landið.  

Fyrst verður fjallað almennt um  ástand landsins í byrjun 18. aldar en mikil harðindi 

höfðu gengið yfir landið í lok 17. aldarinnar. Rætt verður um af hverju ráðist var í það að semja 

jarðabækurnar. Þá verður skoðað hvernig konungur eignaðist jarðir á landinu en hann hóf ekki 

að safna að sér miklu jarðagóssi fyrr en eftir siðaskiptin á 16. öld.  

Meginrannsókn ritgerðar er í 3., 4. og 5. kafla. Þar verður fjallað um umboðsmenn 

konungsjarða, þ.e. hverjir  fengu veitingu fyrir slíkri jörð og hvernig stjórnsýsla í kringum 

jarðirnar fór fram. Í öðru lagi  er gerð athugun á því hverjir voru umboðsmenn árið 1703 og 

hvaða embættum þessir menn gengdu samhliða því starfi. Ábúðarkjörum á jörðunum er lýst 

og athugað hvernig samskiptum og viðskiptum leiguliða á konungsjörðum  við umboðsmenn 

jarðanna var háttað. Í 4. kafla eru settar fram tölulegar upplýsingar um umboð konungs eins 

og þeim er lýst í jarðabókinni og rætt stuttlega um þær. Að lokum eru lýsingar á öllum 

konungsjörðum á Vestfjörðum í jarðabókunum athugaðar sérstaklega og bornar saman.  

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er lykilheimild í ritgerðinni. Við vinnslu 

þessarar rannsóknar fékk ég aðgang að gagnagrunni sem verið er að búa til og þróa fyrir 

verkefnið Undirstöður landbúnaðarsamfélagsins: Fjölskylda og heimilisbúskapur á Íslandi í 

byrjun 18. aldar.1 Þessi gagnagrunnur býr yfir upplýsingum úr Jarðabók Árna Magnússonar og 

Páls Vídalíns sem koma að góðum notum. Úr þessum gagnagrunni voru allar konungsjarðir 

teknar sérstaklega til athugunar og settar í annan gagnagrunn sem í ritgerðinni er nefndur 

umboðsjarðagrunnur. Umboðsjarðagrunnurinn var svo notaður til þess að flokka 

konungsjarðirnar eftir umboðum og gera athuganir og samanburð á stærð umboða, afgjalda 

og dýrleika.  

 
1 „Undirstöður landbúnaðarsamfélagsins“ 
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Aðrar heimildir sem eru mikið notaðar eru Sýslumannaæfir eftir Boga Benediktsson og 

Íslenzkar æviskrár eftir Pál Eggert Ólason en þar er að finna nytsamlegar upplýsingar um 

umboðsmenn konungs. Lovsamling for Island geymir fjölmargar tilskipanir frá dönsku 

krúnunni er lúta að kjörum á umboðsjörðum og skyldum umboðsmanna og koma þær að 

góðum notum í þessari rannsókn. 
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1. Ísland í upphafi 18. aldar 

Landshagir um aldamótin 

Síðasti fjórðungur 17. aldar var mjög erfiður fyrir íbúa Íslands. Árferði var mjög rysjótt og 

fiskbrestur gerði fólki lífið leitt. Fólk hríðféll úr vesöld og hungri um allt land.2 Árin 1694–1701 

voru mjög erfið en þá gengu mikil harðindi yfir landið. Hafís umlukti landið frá Látrabjargi yfir 

allt Norðurland og niður með Austfjörðum. Búfé féll vegna fóðurskorts og sjósókn var mjög 

erfið vegna slæmrar veðráttu og hafíss. Árið 1702 fór árferðið aðeins að batna en landið var í 

sárum eftir þennan langa harðindakafla.3  

  Búsetulandslag hafði ekki breyst mikið frá því á miðöldum fram til 1700. Helsti munur 

var að á Norðurlandi var byggð strjálli og nokkur svæði sem voru byggð á miðöldum voru í 

eyði um 1700. Byggð á Norðurlandi, Austfjörðum, Vestfjörðum og til Borgarfjarðar var fremur 

einsleit. Byggðin var frekar strjábýl og lítið var um tvíbýli en byggð var þéttust í Eyja- og 

Skagafirði. Á Suðurlandi var algengt að margbýlt væri á jörðum og minnti búsetumynstrið að 

ýmsu leyti á meginland Evrópu þar sem að hjáleiguhverfi báru keim af sveitaþorpum. Þéttbýl 

hverfi fiskimanna voru einkennandi á landsvæðum við Suðvesturströndina og á 

Snæfellsnesinu og þurrabúðir þöktu margar eyjar á Breiðafirðinum.4 

 Hallærin undir lok 17. aldar höfðu nokkur áhrif á landbúnaðarvenjur Íslendinga. Áður 

fyrr ráku bændur allt mjólkandi fé í sel á sumrin til þess að hlífa heimahögunum en þessu var 

nær alveg hætt eftir harðindin og farið var að mjólka kýr og kindur heima allt sumarið. Einnig 

fækkaði kúm hlutfallslega og í staðinn fjölgaði sauðfé. Enn önnur breytingin var að íbúum 

fiskiþorpa fór fækkandi og er lélegri sjósókn um þetta að kenna.5 

 Einkaleyfisverslunin við Ísland sem konungur veitti dönskum borgum við Eyrarsund var 

ekki vel tekið á Íslandi og kvörtuðu Íslendingar sífellt yfir henni alla 17. og 18. öldina. Þá var 

mest kvartað yfir því að ekki væri nægur varningur fluttur til landsins og að sumar hafnir fengu 

litla sem enga verslun. Þá var hækkandi vöruverði að sjálfsögðu mótmælt. Einkaleyfið fyrir 

dönsku borgirnar var mjög óvinsælt því að Íslendingar vildu einnig fá að versla við 

Englendinga, Þjóðverja og Hollendinga.6 

 
2 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 1:234. 
3 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:32. 
4 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 1:229–230. 
5 Sama heimild, 241. 
6 Sama heimild, 286. 
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Um aldamótin 1700 var óánægjan með verslunina orðin mjög mikil, sérstaklega eftir 

að svokallaðri umdæmaverslun var komið á. Samkvæmt henni máttu bændur aðeins versla 

við þann kaupmann sem hafði þeirra umdæmi á leigu og voru harðar refsingar fyrir að brjóta 

gegn þessum reglum. Þá var líka mikil óánægja með embættismenn sem bændur töldu að 

væru hallir undir og háðir kaupmönnunum.7 

 Harðindin um aldamótin, óánægja með verslunina og almennt slæmt ástand landsins 

sannfærðu Íslendinga um að þeirra eina von til úrbóta væri að senda fulltrúa til konungsins 

Friðriks IV með bænaskrá. Lárus Gottrup lögmaður (1649–1721) var að endingu valinn til 

verksins en mjög var deilt á Alþingi um það hvert innihald bænaskráarinnar ætti að vera. Lárus 

sigldi til Kaupmannahafnar sumarið 1701 til fundar við konung.8 Í bænaskránni voru settar 

fram fullyrðingar um að fátækt og harðæri hefði aukist til muna eftir að umdæmaversluninni 

var komið á. Þá var líka ástandi landsins eftir harðindin um aldamótin lýst og athugasemdir 

gerðir við ýmsa hluti sem betur mættu fara í stjórnun landsins.9 

 Konungur tók vel í þessa bænaskrá Íslendinga og hét því að umbótum skyldi komið í 

gegn fyrir landið. Hann gaf þau fyrirheit að stofnuð yrði sérstök rannsóknarnefnd sem skyldi 

rannsaka hagi Íslendinga gaumgæfilega og koma með tillögur að umbótum.10 

 

Jarðabókarnefndin 

Það kom fljótt í ljós að nauðsynlegt var að leggjast í fulla og nákvæma rannsókn á öllu landinu 

til að komast að því hvað mætti betur fara í stjórnun þess og verslun. Árni Magnússon 

prófessor (1663–1730) við Kaupmannahafnarháskóla og Páll Vídalín varalögmaður (1667–

1727) voru skipaðir í þessa rannsóknarnefnd vorið 1702.11  

 Árni Magnússon fæddist  13. nóvember árið 1663 og var snemma námsfús drengur. 

17 ára gamall gekk hann Í Skálholtsskóla og útskrifaðist þaðan við góðan orðstír árið 1683 og 

hélt beint til Kaupmannahafnar í háskólanám. Lauk hann námi þar árið 1685. Hann starfaði 

lengi sem aðstoðamaður hjá prófessornum Tómasi Bartholin við uppskriftir á ýmsum skjölum 

og ritverkum. Árið 1701 varð hann sjálfur prófessor við háskólann í Kaupmannahöfn. Árni naut 

 
7 Finnur Jónsson, Ævisaga Árna Magnússonar, 55–56. 
8 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:67–68. 
9 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XXIX. 
10 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:69. 
11 Sama heimild, 71. 
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mikillar virðingar hjá Dönum og hafði hlotið mikinn frama fyrir störf sín í þágu háskólans og 

fyrir Bartholin og því er ekki að furða að hann hafi orðið fyrir valinu þegar skipað var í 

jarðabókarnefndina. Veitingin kom honum sjálfum á óvart en hann taldi sig vart hæfann í 

verkið.12 

 Páll Jónsson Vídalín var fæddur í Víðidalstungu í Húnavatnssýslu árið 1667. Hann var 

ættgöfugur maður og var snemma mjög lærður um lög landsins. Stundaði hann nám við 

Hólaskóla og útskrifaðist þaðan árið 1685. Guðfræðinám, sem hann lauk árið 1688, stundaði 

hann í Kaupmannahöfn. Hann varð rektor í Skálholti 1690 en hætti kennslu árið 1696 vegna 

lélegs aðbúnaðar. Páll varð sýslumaður í Dalasýslu með staðfestingu konungs árið 1697 og 

sama ár var hann gerður að varalögmanni sunnan og austan.13 Upphaflega átti Bayer 

landfógeti að hafa stöðu Páls í verkefninu en Árni fékk því breytt svo að Páll var honum til 

aðstoðar enda voru þeir góðir vinir og væntu góðs samstarfs.14 

Árni og Páll voru skipaðir í jarðabókarnefndina, eins og fyrr sagði, vorið 1702 og áttu 

þeir að rannsaka hagi landsins eftir sérstakri verktilhögun sem þeim var fengin. Þá áttu þeir 

að skila inn skýrslum og athugasemdum til konungs um allt það sem þeir sæju að hægt væri 

að bæta alþýðu í hag og bera svo tillögurnar fyrir konung að verkinu loknu.15  

 Erindisbréf nefndarinnar var í samtals 30 liðum sem tóku á mismunandi verkefnum 

nefndarinnar. Fyrstu fjórir liðirnir kváðu á um að þeir gerðu fullkomna jarðabók um allt landið 

þar sem að jörðum og býlum landsins væri lýst ítarlega.16 Mest áherslan var lögð á vinnuna 

við jarðabækurnar en aðrar greinar fjölluðu um rannsóknir og athuganir á ýmsum hlutum sem 

viðkomu stjórnsýslu landsins. Til dæmis áttu þeir að rannsaka harðar álögur á almenning, 

athuga brot embættismanna í störfum sínum, gera úttekt á höfnum landsins og athuga 

ólöglega verslun annarra þjóða svo eitthvað sé nefnt. Höfðu þeir fullt vald til þess að heimta 

hverskonar gögn frá landeigendum sem þeir þörfnuðust við vinnslu verkefnisins.17 

 Verkin sem fylgdu starfinu voru mörg og mismunandi og því var ómögulegt fyrir þá tvo 

að vinna það á einu ári eins og þeir gerðu ráð fyrir í fyrstu. Það kom þó fljótt í ljós að þetta 

gekk ekki upp og því voru þeir í sífellu að biðja um frest frá yfirvöldum í Kaupmannahöfn sem 

 
12 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Tímabilið 1701–1770, 60–63. 
13 Sama heimild, 32–34. 
14 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XXXIV; Finnur Jónsson, Ævisaga Árna Magnússonar, 58. 
15 Finnur Jónsson, Ævisaga Árna Magnússonar, 57. 
16 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:71; Bragi Guðmundsson, Efnamenn og eignir þeirra um 1700, 10; Lovsamling 
for Island 1, 584–92. 
17 Finnur Jónsson, Ævisaga Árna Magnússonar, 57; Lovsamling for Island 1, 584–92. 
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voru við það að missa þolinmæðina.18 Jarðabókarverkefnið var í fyrirrúmi hjá þeim félögum, 

þó að þeir hafi einnig sinnt öðrum verkefnum eins og að taka manntal árið 1703. Þeir lögðu 

sérstaka áherslu á jarðabókina en með því að skoða jarðirnar væri að þeirra mati hægt að fá 

góða mynd af ástandi landsins og það væri grundvöllur fyrir viðreisn þess. 19 

 Samning jarðabókanna hófst á Skógarströnd á Snæfellsnesi strax um sumarið 1702 en 

þá áttuðu þeir sig strax á því að verkið yrði tímafrekara en þeir áætluðu. Þá sendu þeir strax 

nýja áætlun til konungs sem gerði ráð fyrir verklokum um haustið 1708.20 Þessi áætlun stóðst 

heldur ekki en jarðabækurnar voru ekki kláraðar fyrr en árið 1714. Því lauk á upphafsstaðnum 

þar sem fyrstu skráningar höfðu verið gerðar, þ.e. á Snæfellsnesi. Árni og Páll fengu aðstoð 

frá ýmsum mönnum við gerð jarðabókanna og var þessi aðstoð dýrmæt. Til að mynda tók 

Þorsteinn Sigurðsson, seinna sýslumaður, saman alla jarðabókina fyrir Múlasýslu og 

Þingeyjarsýslu og aðstoðaði mikið við aðrar.21 Lítt gekk framvinda verksins árin sem Stórabóla 

herjaði á landið 1707–1708.22 

 Vinnutilhögunin sem Árni og Páll viðhöfðu við gerð jarðabókanna hefur varðveist en 

þar má sjá hvernig þeir ætluðu að vinna og skrá upplýsingarnar um jarðirnar. Þar voru settar 

strangar reglur um hvernig ætti að meta virði jarða en það fór eftir því hverskonar húsakostur 

var á jörðinni og í hverskonar ástandi hann var ásamt því hve mörg kúgildi mátti fæða á 

jörðinni.23 Hver jörð átti þannig að vera metin í hundruðum. Jörð sem var eins hundraðs virði 

átti að vera nægileg til að halda uppi einu kúgildi. Í einu hundraði voru svo 120 álnir en í 

jarðabókunum er landskuld alltaf gefin upp í álnum. Ein áln var þannig virði einna álnar af 

vaðmáli. Til samanburðar var eitt jarðhundrað selt á 6–8 ríkisdali árið 1701.24 

Jarðabækurnar eru mjög ítarlegar en þar er skráð virði jarðanna, landskuld og 

leigukúgildi sem fylgja jörðinni. Jarðirnar eru flokkaðar eftir hreppum, sýslum og lögbýlum. 

Við lögbýlin eru svo settar allar hjáleigur, þurrabúðir, tómthús eða önnur híbýli sem voru á 

jörðunum. Eignarhald jarðanna er útskýrt og nafn ábúanda er nær alltaf getið. Þá er tilgreint 

ef jörðin var í eign kirkju, biskupsstólanna eða konungs og þá er oft sem að forráðamaður 

 
18 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XXXV. 
19 Alþingisbækur Íslands IX, 208-209. 
20 Finnur Jónsson, Ævisaga Árna Magnússonar, 62. 
21 Sama heimild, 70. 
22 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:46–47; Finnur Jónsson, Ævisaga Árna Magnússonar, 65–66; Páll Eggert 
Ólason og Þorkell Jóhannesson, Tímabilið 1701–1770, 65–71. 
23 „Eptir uppkasti sem liggur við jarðabókarskjöl Árna Magnússonar á turni,“ 77–79, 85–86, 93–95, 98–101. 
24 Helgi Þorláksson, „Undir einveldinu,“ 7:14. 
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þeirra er upptalinn. Í sumum sýslum er líka talinn upp fjöldi heimilismanna. Ásigkomulag á 

túnum jarðarinnar er lýst sem og engjum hennar. Kvikfé allra ábúenda er talið upp sama hve 

lítið það er. Kvaðir ábúenda eru upptaldar ef þær eru einhverjar og minnst er á ýmis hlunnindi 

sem gátu fylgt jörðunum. Ef heimræði var til staðar eða hafði verið er það nefnt og talin upp 

þau skip sem sækja á sjó frá lendingum jarðarinnar. Þá eru taldar upp verbúðir á jörðunum og 

vertollur tilgreindur.  

Jarðabækur Árna Magnússonar og Páls Vídalíns eru með allra merkilegustu heimildum 

um landbúnað og nýtingu landsins frá fyrri öldum og er því mikil synd að þær skuli ekki vera 

allar varðveittar. Því miður eru frumritin af Múlasýslu og Skaftafellssýslum týnd og er talið að 

þau hafi tapast í eldsvoðanum mikla í Kaupmannahöfn árið 1728. 

  



 12 

2. Konungseignir í kjölfar siðaskiptanna 

Jarðeignir konungs fyrir siðaskiptin 

Frá 13. öld og fram að siðaskiptum átti konungur fáar jarðir á Íslandi. Áhugi á íslenskum 

jörðum virtist ekki mikill því ef konungur eignaðist einhverjar jarðir voru þær yfirleitt seldar 

sem fyrst. Þær jarðir sem krúnan eignaðist voru margar sakeyrir en sumir menn sem voru 

dæmdir borguðu sektir sínar í jörðum.25 Lögum samkvæmt gat konungur tekið upp fasteignir 

í sakeyri fyrir drottinssvik og landráð. Það var því mjög hentugt fyrir hann að notfæra sér þessi 

ákvæði í kjölfar siðaskiptanna en þeim fylgdu miklir umbrotatímar sem konungur nýtti sér 

óspart til þess að eignast jarðir.26 Fyrstu jarðirnar sem konungar eignaðist á Íslandi voru þær 

jarðir sem Snorri Sturluson hafði safnað að sér á 13. öld en þær voru gerðar upptækar eftir 

dauða hans árið 1241. Snorri hafði verið mjög afkastamikill í jarðasöfnun og því fékk konungur 

ágætt jarðasafn í þessum skiptum. Á meðal þessara jarða sem konungur komst yfir eftir Snorra 

voru Bessastaðir á Álftanesi en þar varð seinna bústaður erindreka konungs hérlendis og voru 

Bessastaðir í raun miðja stjórnsýslunnar hér á landi.27 

Í doktorsritgerð Björns Lárussonar sagnfræðings áætlar hann að eignir konungs hér á 

landi skömmu fyrir siðaskipti hafi verið um 1.545 hundruð eða um 1.7% af heildarverðmati 

allra jarða landsins. Jarðir í konungseign voru á víð og dreif um landið að Vestmannaeyjum 

undanskildum en þær voru allar í eigu konungs og voru samtals um 1/5 af heildareignum 

konungs.28 

Alger umskipti urðu við siðaskiptin. Eftir þau hætti konungur nær algjörlega að selja 

jarðir og seldi engar af þeim sem hann tók yfir á tímum siðaskiptanna. Á þeim miklu 

rósturtímum sem siðaskiptin voru tók konungur yfir mikið af jörðum kirkjunnar á landinu og 

þá aðallega þær jarðir sem fyrrum tilheyrðu klaustrum landsins. Árið 1569 var heildardýrleiki 

allra konungsjarða orðinn um  1/5 af dýrleika allra jarða landsins.29 

 

 

 
25 Páll Eggert Ólason, Sextánda öld, 162. 
26 Páll Eggert Ólason, Guðbrandur Þorláksson og öld hans, 6. 
27 Björn Lárusson, The Old Icelandic Land Registers, 70. 
28 Sama heimild, 71. 
29 Páll Eggert Ólason, Sextánda öld, 162; Björn Lárusson, The Old Icelandic Land Registers, 70. 
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Efling konungsvald á 16. öld 

Undir lok miðalda voru alls níu klaustur á landinu. Sjö af þeim voru munkaklaustur og tvö 

nunnuklaustur. Í Skálholtsbiskupsdæmi voru Viðeyjarklaustur, Helgafellsklaustur, 

Þykkvabæjarklaustur, Skriðuklaustur og Kirkjubæjarklaustur. Í Hólabiskupsdæmi voru 

Þingeyraklaustur, Möðruvallaklaustur og Munkaþverárklaustur. Af þessum klaustrum var 

Þingeyraklaustur elst en það var stofnað árið 1133. Klaustrin voru mjög auðug og áttu oft 

margar jarðir sem héldu þeim uppi. Rétt fyrir siðaskiptin áttu klaustrin rétt um 13% af öllum 

jörðum landsins. Þá voru Helgafellssklaustur og Viðeyjarklaustur langríkust en þau áttu vel yfir 

hundrað jarðir hvort á meðan Þingeyraklaustur stóð þeim næst með 67 jarðir.30   

Um miðja 16. öldina var Kristján III konungur í Danmörku. Hann var stórskuldugur eftir 

átök við innlendan aðal í kjölfar siðaskiptanna, svokölluð greifastríð (1534–1536), og vildi 

ólmur auka tekjur ríkisins. Í stað þess að selja jarðir hér á landi eins og venjan var ákvað hann 

frekar að reyna að eignast meira af þeim. Íslensku klaustrin lágu vel við höggi og áleit konungur 

að hann gæti haft dágóða summu af þeim ef hann eignaðist þau sjálfur.31 Áður hafði hann 

lofað að láta klaustrin vera afskiptalaus en hann sveik fljótt þau fyrirheit og var 

Viðeyjarklaustur komið undir hans stjórn árið 1542. Það var mjög heppilegt fyrir konung að 

eignast klaustrið því arfur Ögmundar Pálssonar biskups (d. 1541) rann til þess en hann átti 

umtalsverðar jarðeignir. Þegar hann féll frá fékk konungur þessar jarðir til Viðeyjarklausturs. 

Einnig fékk konungur margar jarðir eftir Jón Arason biskup og syni hans.32 Jón átti nokkuð 

margar jarðir í Norðursýslu og að sama leiti átti sonur hans Ari Jónsson lögmaður 

Reykjadalsjarðir. Þessari jarðir gengu undir konung við aftöku feðganna.33 Konungur náði 

undir sig fleiri jörðum á Suðvesturlandi í tveimur lotum árin 1556 og 1563 þegar hann kom í 

gegn skiptum við Skálholtsbiskupsstól. Þannig fékk konungur arðvænlegar sjávarútvegsjarðir 

sem hann gat bætt við góss Viðeyjarklausturs á meðan biskupsstólinn fékk mun lakari 

landbúnaðarjarðir í Borgarfirði og Bjarnarnesi.34  

Það kom sjaldan fyrir að konungsjarðir væru seldar eftir siðaskiptin en þó eru nokkur 

dæmi um það. Er þar helst að nefna nokkrar jarðir sem Henrik Bjelke hirðstjóri fékk upp í skuld 

sem hann átti við konung og jarðir sem voru gefnar til uppihalds spítala. Þannig var það fyrir 

 
30 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537–1565, 97–98. 
31 Páll Eggert Ólason, Guðbrandur Þorláksson og öld hans, 11. 
32 Páll Eggert Ólason, Sextánda öld, 163. 
33 Björn Teitsson, Eignarhald og ábúð á jörðum í Suður-Þingeyjarsýslu, 107. 
34 Páll Eggert Ólason, Sextánda öld, 163–164. 
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tilstilli Bjelkes að fjórir spítalar voru stofnaðir á árunum 1650–1655 og konungar gaf nokkrar 

jarðir til uppihalds þeirra.35 

Í fyrstu var leigan á klaustursumboðum 30–60 dalir en seinna hækkaði hún verulega. 

Árið 1559 var hún til að mynda orðin 100 dalir fyrir Þingeyraklaustur.36 Leiguliðar á þessum 

jörðum fóru þá að borga afgjöld sín til þessara leigutaka frekar en til hirðstjórans. Eftir 

siðaskiptin var Ísland gert að stórléni og var öll innheimta og yfirstjórn landsins í höndum 

hirðstjórans. Hann hélt reikninga yfir allar tekjur og gjöld landsins og skilaði til Rentukammers, 

sem hafði yfirumsjón með fjármálum danska ríkisins, þar sem þeir voru yfirfarnir.37 Fyrstu 

leigutakar umboðsjarða voru oftar en ekki stuðningsmenn konungs ásamt því að vera 

héraðshöfðingjar.38 

Vestmannaeyjar voru sérstakt lén konungs sem hann eignaðist í byrjun 15. aldar en 

það var sérstakt að því leyti að það var ekki tekið með í lénsreikninga fyrir Ísland. Það skilaði 

sínum eigin reikningum til rentukammersins til endurskoðunar og segir Páll Eggert Ólason að 

konungur hafi tæplega talið eyjarnar sem hluta af Íslandi.39 Í raun er hægt að tala um 

Vestmannaeyjar sem aðskilið lén og var það líkara Færeyjum heldur en sjálfu íslenska léninu. 

Á seinni hluta 16. aldar rak konungur sjálfur verslun í eyjunum, og hafði til þess sérstakan 

umsjónarmann, en eftir 1600 seldi hann verslunina til borgara í Kaupmannahöfn. Eftir 1620 

voru þær alltaf leigðar líkt og aðrar hafnir landsins en voru þó með sérstakan leigusamning.40 

Eftir að siðaskiptunum lauk urðu ekki miklar breytingar á jarðeignum konungs 

hérlendis. Hann hafði náð að koma undir dönsku krúnuna jörðum að virði 14.000 hundraða 

með allt að 2.500 kúgildum eða sem svaraði 1/6 af öllum jörðum landsins. Hér var uppistaðan 

í jarðeignum konungs klaustureignir sem voru orðnar umtalsverðar í lok 16. aldar. 

 

Stjórnsýslubreytingar á 17. öld 

Framan af var það hirðstjórinn sem fór með öll völd á landinu og hafði yfirumsjón með 

konungsjörðum. Henrik Bjelke var seinasti hirðstjórinn og eftir dauða hans árið 1683 voru 

gerðar breytingar á stjórnsýslu landsins. Gamla embætti hirðstjórans, sem Bjelke hafði gegnt, 

 
35 Páll Eggert Ólason, Sextánda öld, 150; Helgi Þorláksson, „Undir einveldinu,“ 7:96. 
36 Íslenzkt fornbréfasafn 13, 280–282. 
37 Kristjana Kristinsdóttir, „Lénsreikningur reikningsárið 1647–1648,“ 167. 
38 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537–1565, 326. 
39 Páll Eggert Ólason, Guðbrandur Þorláksson og öld hans, 8. 
40 Lbs.-Hbs. Kristjana Kristinsdóttir, „Lénið Ísland 1541–1683,“ 20. 
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var lagt niður. Hirðstjórar höfðu haft landið og tekjur þess á leigu og greiddi Bjelke 3.200 

ríkisdali fyrir lénið.41 Nýju embættin sem komu í stað hirðstjórans voru þrjú. Þau heyrðu beint 

undir yfirvöld í Kaupmannahöfn og voru greidd föst laun fyrir embættisstörfin. Þessi þrjú 

embætti voru stiftamtmaður, amtmaður og landfógeti.  

Stiftamtmaðurinn fór með æðstu völd landsins fyrir hönd konungs en þetta embætti 

var einhverskonar heiðursembætti framan af og ekki var gert ráð fyrir því að stiftamtmaðurinn 

færi nokkurn tímann til Íslands. Á honum átti öll yfirstjórn landsins að hvíla, einkum í 

andlegum málum og andlegu dómsvaldi. Átti hann að vera tengiliður við stjórnina í Danmörku 

í gegnum Rentukammerið en þá var líka gert ráð fyrir að hann gæti farið beint til konungs með 

tillögur um stjórnun landsins. Fyrsti stiftamtmaðurinn var launsonur konungs sem hét Úlrik 

Kristján Gyldenlöve og var hann ekki nema sex ára gamall þegar hann tók við embættinu.42   

 Embætti amtmanns var mikilvægara en stiftamtmannsins. Skyldur  hans í 

stjórnsýslunni voru ýmsar. Hann bar ábyrgð á allri dómgæslu landsins og fylgdist með henni í 

samvinnu við landfógetann. Hann átti líka að gæta réttinda konungs í landinu og bjóða upp 

umboð og sýslur hans til leigu þegar þær losnuðu. Oftar var það svo að fógeti sinnti veitingum 

umboða fyrir amtmanninn. Amtmaðurinn bar líka ábyrgð á að embætti væru veitt og átti hann 

að koma með tillögur að mönnum sem væru hentugir til embættisstarfa. Allar bænaskrár, 

umsóknir og önnur opinber bréf fóru fyrst til amtmanns til athugunar. Hann sendi þau svo til 

Kaupmannahafnar með umsögn sinni.43 

Landfógetinn var lægst settur af þessum embættum en var hugsanlega þeirra 

mikilvægastur. Hann hafði yfirumsjón með allri innheimtu á tekjum konungs á landinu og hélt 

um þær ítarlega reikninga sem áttu að fylgja skilgreiningar og sönnunargögn fyrir öllum 

vafamálum. Hann hafði umsjón yfir konungseignum og meðferð þeirra. Verslun landsins var á 

hans borði og átti hann að sjá til þess að einungis rétthafar fengju að versla hérlendis og að 

kaupmenn íþyngdu ekki landsmönnum um of. Útgerð konungs heyrði líka undir hann.44 

 Amtmaðurinn og landfógetinn áttu að búa á Bessastöðum á Álftanesi þar sem þeim 

var gert að reka bú og kirkju. Þeir höfðu líka yfirumsjón með stærsta umboði konungsjarða á 

landinu í Viðeyjarklaustri.45 

 
41 Páll Eggert Ólason, Seytjánda öld, 118, 147–150. 
42 Sama heimild, 202, 205. 
43 Sama heimild, 201–202. 
44 Sama heimild, 201–202. 
45 Sama heimild, 202. 
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3. Jarðir konungs í byrjun 18. aldar 

Skipting konungsjarða í umboð 

Samkvæmt jarðabókinni voru jarðir konungs á Íslandi dreifðar um allt landið, flestar voru á 

Suðvesturlandi og á Snæfellsnesinu en fæstar voru í Árnes-, Rangárvalla- og Dalasýslum. 

Jörðunum var skipt upp í umboð sem einn eða fleiri umboðsmenn önnuðust. Jarðir í hverju 

umboði voru yfirleitt á afmörkuðu landsvæði innan sýslu og nálægt hver annarri. Jarðafjöldi í 

umboðunum var mjög misjafn, allt frá því að vera þrjár jarðir og upp í meira en 100 jarðir. Þá 

voru líka nokkrar jarðir sem ekki féllu beint undir neitt umboð og voru veittar einstökum 

aðilum sem byggðu þær.  

 Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns var konungur skráður eigandi 

fjölmargra jarða og var oftast, en alls ekki alltaf, getið hvaða umboði tiltekin jörð tilheyrði. 

Með því að skoða jarðabókina er hægt að komast að því hvaða jarðir tilheyrðu hverju umboði. 

Jarðabækurnar nefna samtals 17 umboð þegar að jarðir eru tileinkaðar konunginum en 

nokkrar jarðir voru ekki settar undir neitt umboð heldur einungis sagðar tilheyra konungi og 

engar frekari lýsingar á eignarhaldi gefnar. Einhverjar af þessum jörðum eru sagðar vera til 

uppihalds presta en þær eru ekki margar. Umboðunum má skipta í þrjá flokka eftir því hverrar 

tegundar umboðið er.  

Fyrsti flokkurinn eru þau umboð sem áður tilheyrðu klaustrunum sem konungur 

eignaðist eftir siðaskiptin. Klaustrin voru níu talsins og voru klausturumboðin jafnmörg. Þau 

voru Viðeyjaklaustur, sem ávallt fylgdi með Bessastöðum, Helgafellsklaustur, sem jafnan var 

nefnt Stapaumboð, Þingeyraklaustur í Húnavatnssýslu, Reynistaðaklaustur í Skagafirði, 

Möðruvallaklaustur og Munkaþverárklaustur í Eyjafirði, Kirkjubæjarklaustur og 

Þykkvabæjarklaustur í Vestur-Skaftafellssýslu og að lokum Skriðuklaustur í Múlasýslu. Það eru 

þó fáar jarðir sem eru sagðar tilheyra Kirkjubæjar- og Þykkvabæjarklaustri og alls engar eru 

skráðar sem tilheyra ættu Skriðuklaustri í jarðabókunum. Skýringin er sú að megnið af jörðum 

þessara klaustra voru í Skaftafellssýslum og Múlasýslu en jarðabókin fyrir þessar sýslur er 

glötuð.  

Annar flokkur konungsjarða eru aðrar jarðir en klausturjarðirnar. Þessi umboð eru 

minni heldur en klausturumboðin en stærstu umboðin eru svipuð að stærð og minnstu 

klausturumboðin. Þessi umboð er dreifð um landið en þau eru stærst á Norðvestur- og 

Vesturlandi. Þau umboð sem nefnd eru með nafni í jarðabókunum eru níu talsins. Þetta voru 
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umboðin Vestmannaeyjar, Grímsnes á Suðurlandi, Borgarfjarðarjarðir, Skógarstrandarjarðir á 

Snæfellsnesi, Álftafjarðarjarðir í Ísafjarðardjúpi, Aðalvíkurjarðir í Aðalvík á Hornströndum, 

Strandasýslujarðir, Húnavatnssýslujarðir og Vatnsdalsjarðir í Húnavatnssýslu.  

 Þriðji flokkurinn eru þær jarðir sem falla undir hvorugan fyrri flokkanna, jarðir sem ekki 

tilheyra neinu umboði, jarðir til uppihalds presta og aðrar stakar jarðir sem veittar voru einar 

og sér.  

 

Veiting umboða 

Fyrir stjórnsýslubreytingarnar 1683 voru hirðstjórarnir og umboðsmenn þeirra alltaf danskir 

eða norskir. Eftir að ný stjórnskipan gekk í gildi voru æðstu embættin áfram veitt erlendum 

mönnum. Virtustu embættin sem Íslendingar fengu voru biskupsembættin í Skálholti og 

Hólum og lögmenn og sýslumenn voru flestir íslenskir. Ýmis dæmi eru þó um erlenda 

sýslumenn og lögmenn. Segja má að umboð konungsjarða hafi verið eftirsótt og gengdu 

sýslumenn jafnan þeim störfum. Þessi umboð, sérstaklega klausturjarðirnar, voru mjög 

eftirsótt þar sem að þau gátu gefið umboðsmanninum umtalsverðar tekjur.  

Eftir 1683 var það tæknilega séð í verkahring amtmanns að veita umboð fyrir 

konungsjarðir en í raun var það landfógetinn sem sinnti þessu starfi. Veitingar voru staðfestar 

með konungsbréfum fljótlega eftir að umboðsmaður hafði verið valinn. Konungsbréf frá 15. 

apríl 1693 skýrir frá því að amtmaður eða fógeti hans hafi vald til þess að gefa út veitingarbréf 

fyrir umboðum konungs og beri svo að tilkynna það til Rentukammersins. Þá þurfti 

Rentukammer að gefa formlegt samþykki fyrir veitingu stærri umboða með konungsbréfi.46 

Þá þurfti að lesa konungsbréfin upp á Alþingi þeim til staðfestingar. 

Þeir sem vonuðust eftir því að fá umboð buðu upp þá upphæð sem þeir ætluðu að 

greiða í afgjöld árlega. Gilti það sama um sýslumannsstöður. Til dæmis greiddi Guðmundur 

Sigurðsson 31 ríkisdal í afgjöld af umboði Borgarfjarðarjarða árið 1703.47 Það var þó ekki alltaf 

sá sem bauð hæst sem fékk veitingu frá konungi en þegar Dalasýsla var boðin upp árið 1718 

fékk Páll Jónsson Vídalín veitingu fyrir henni þegar hann bauð 96 ríkisdali og 3 mörk þó að það 

hafi ekki verið hæsta boðið.48 

 
46 Lovsamling for Island 1, 515–516. 
47 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, 2:179–180. 
48 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 2:674–682. 
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Þeir sem sóttust eftir umboðum reyndu oft að koma sér í mjúkinn hjá fógetanum og 

voru mútur til hans frekar regla heldur en undantekning.49 Þó fengu menn stundum 

veitingarbréf beint frá yfirvöldum í Danmörku, sérstaklega ef þeir höfðu tengsl við þau eða 

voru danskir menn. Á þetta til dæmis við um Lárus Gottrup en hann kom til Íslands frá 

Danmörku árið 1684 með konungsbréf fyrir Vatnsdals- og Húnavatnssýslujörðum.50 

Það var einungis á færi vel stöndugra manna að komast yfir sýslur og umboð vegna 

þess að það þurfti að leggja fram veð eða ábyrgðir til tryggingar greiðslum af þeim þegar sótt 

var um þau. Dæmi eru um að menn hafi misst veitingu fyrir jörðum og sýslum vegna þess að 

þeir gátu ekki tryggt veð þeirra.51 Þá var sjaldgæft að menn væru ríkir nema þeir væru af 

gamalgrónum valdaættum. Algengt var að menn reyndu að komast yfir bæði sýslu og umboð 

til þess að komast yfir sem mest völd og til voru dæmi um að valdamiklir menn kæmust yfir 

fleiri en eina sýslu í einu og jafnvel mörg umboð.52 Til dæmis fór Páll Vídalín á tímabili með 

völd sýslumanns í Dala- og Strandasýslu á sama tíma.53 Annað dæmi er að Lárus Gottrup 

lögmaður fór með umboð Vatnsdals- og Strandasýslujarða ásamt því að vera klausturhaldari 

á Þingeyrum.54 Þá var mjög algengt að lögréttumenn, landþingsskrifarar og lögmenn fengju 

umboð til að halda en þau voru yfirleitt ekki stærstu umboðin. Þó eru til dæmi um menn sem 

gengdu engum embættum en fengu samt umboð yfir jörðum konungs.55  

Algengt var að menn fengu vonarbréf fyrir umboðsjörðum líkt og sýslum en það átti 

aðallega við um klausturjarðir. Vonarbréf voru oftast gefin út af fógetanum en slík bréf veittu 

handhafanum rétt til þess að taka upp umboð þegar fyrri umboðsmaður þeirra lét þau af 

hendi eða féll frá.56 Þá var biðtíminn eftir þessum umboðum mislangur en sumir biðu með 

bréfin í nokkur ár þangað til þeir fengu aðgang að umboðinu. Gott dæmi um vonarbréf sem 

var gefið út í kringum aldamótin 1700 var veitingarbréf sem eignkona Lárusar Gottrup, Katrín 

Pétursdóttir, fékk árið 1688. Samkvæmt því átti hún að fá að halda Þingeyraklaustri í tíu ár 

eftir dauða eiginmanns síns og var þessu fylgt eftir þegar hann lést árið 1721. Þetta sýnir líka 

að konur gátu verið umboðsmenn konungsjarða þó að það hafi verið óalgengt.57  

 
49 Helgi Þorláksson, „Aldarfar,“ 6:400–402. 
50 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 1:591. 
51 Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, 3:219–220. 
52 Helgi Þorláksson, „Aldarfar,“ 6:400–402.  
53 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 2:674–682. 
54 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 1:590–596. 
55 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 2:180. 
56 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 4:322–326, 542–543. 
57 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 1:590–596. 
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Umboðsmenn og verkefni þeirra 

Klausturhaldarar voru nær alltaf sýslumenn en ekki voru þó allir sýslumenn klausturhaldarar. 

Sýslumenn höfðu sumir hverjir ekkert jarðaumboð.58 Þá kom oft fyrir að sýslumenn fengu fyrst 

veitingu fyrir sýslu en seinna meir tóku þeir yfir stjórn jarðaumboðs líka. Það var einnig 

áberandi að sýslumenn voru gjarnir á það að halda jarðaumboðunum en láta frá sér 

sýslumannsembættið. Oft voru þessir menn búnir að sjá til þess að aðrir menn í þeirra 

fjölskyldu fengju sýslurnar eftir þá.59 Þá eru líka dæmi um að klausturhaldarar hafi séð til þess 

að synir þeirra fengju klaustrin eftir þá en í veitingarbréfi fyrir Möðravallaklaustri frá 24. apríl 

1608 var sérstaklega tekið fram að Halldór Ólafsson fengi veitingu fyrir klaustrinu eftir dauða 

föður síns.60 

Klausturumboð virtust oftar en ekki fylgja þeim sýslum þar sem þau voru staðsett þótt 

að nýir sýslumenn gætu þurft að bíða eftir að klausturumboð losnaði. Önnur umboð en 

klaustrin fylgdu ekki alltaf þeirri sýslu sem þær voru staðsettar í. Gott dæmi um þetta er að 

finna í Ísafjarðarsýslu. Á þeim árum þegar Páll Torfason var sýslumaður Ísafjarðarsýslu árið 

1703 fór hann ekki með umboð neinna jarða en þegar að Ari Magnússon hafði fengið veitingu 

fyrir sömu sýslu tæpri öld fyrr, árið 1610, fékk hann á sama tíma umboð fyrir 

Álftafjarðajörðum og Aðalvíkurjörðum. Þessi umboð voru bæði innan Ísafjarðarsýslu en árið 

1703 var það sýslumaðurinn í Strandasýslu sem var umboðsmaður þeirra.61 

Umboð fylgdu ekki alltaf með sýslum en stundum voru einstakar jarðir sem fylgdu með 

sýslu. Þetta á við um jarðirnar Feitsdal og Steinanes í Arnarfjarðardölum í Barðastrandarsýslu 

en í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns er greint frá því að þær hafi fylgt sýslunni til 

langs tíma, og að sýslumaðurinn hafi haft þar öll byggingarráð. Eftirgjald þessara jarða átti að 

falla með venjulegum afgjöldum sýslunnar.62   

Í veitingarbréfum fyrir konungsjörðum má finna upplýsingar um þær skyldur sem 

umboðsmönnum var gert að uppfylla við veitingu umboða. Ef sýsla og umboð voru veitt á 

sama tíma voru þessar veitingar settar saman í eitt bréf. Í veitingarbréfunum segir að skilyrði 

fyrir veitingu sé að viðtakandinn sýni konungi hollustu og tryggð og sé hlýðinn lénsmanni og 

öllum eftirmönnum hans. Þá var mjög mikilvægt að afgjöld af jörðunum og sýslum væru 

 
58 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 2:98–99; 3:281–290, 348. 
59 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 3:348, 474–494; 4:618–619, 740–743. 
60 Alþingisbækur Íslands IV, 71–72. 
61 Alþingisbækur Íslands IV, 71–72; Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 2:229–232. 
62 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 6, 370, 388. 
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greidd á réttum tíma. Reikningar fyrir óvissum tekjum áttu að fylgja með og átti þetta allt að 

vera komið til Bessastaða fyrir Jónsmessu ár hvert.63  

Umboðsmenn konungsjarða fengu veitingu fyrir þeim alla lífstíð sína og var í raun 

ætlast til þess að þeir héldu þeim alla ævi. Þá áttu þeir sjálfir að sjá um uppihald jarðanna og 

sjá til þess að þær væru byggðar. Allt þetta áttu þeir að gera á eigin kostnað eftir megni og 

mætti.64 Nokkur dæmi eru um sýslu- og umboðsmenn sem vildu losna undan lénum sínum en 

fengu ekki leyfi til þess. Jóhann Gottrup fékk ekki lausn undan Snæfellsnessýslu og 

Stapaumboði þegar hann leitaðist eftir því árið 1731 vegna þess að fiskveiðar höfðu brugðist 

í nokkurn tíma á Breiðafirði og því var lítill gróði af umboðinu. Jóhanni var þannig meinað að 

sleppa þessum lénum þar til hann sjálfur fyndi traustan og duglegan mann til þess að taka við 

þeim eftir hann. Eins og gefur að skilja vildi enginn taka við lénum sem gáfu ekki neinn arð svo 

Jóhann sat lengi uppi með þau og varð stórskuldugur vegna þess að hann gat ekki borgað 

afgjöldin.65 Ef afgjöld voru ekki greidd á réttum tíma gat konungur tekið umboðin aftur frá 

umboðsmönnum. Til dæmis um þetta missti Eyjólfur Einarsson umboðsmaður 

Reynistaðaklaustur árið 1718 vegna skulda hans við konung.66 Einn kostur klausturhaldaranna 

var skattfrelsi sem þeir höfðu vegna tengsla þeirra við konung. Þeir greiddu ekki skatt eins og 

bændur í sveitum landsins þurftu að gera.67 

 Þar sem margir umboðsmenn voru einnig sýslumenn er vert að benda á tilskipun frá 

konungi frá árinu 1657 sem segir það mikla vanvirðingu við íbúa að sýslumenn skuli búa utan 

sýslunnar. Tilskipunin skipar svo fyrir að þeir skuli búa innan þeirrar sýslu sem þeir hafa umboð 

fyrir svo að þeir séu þar tiltækir til þess að þjónusta íbúa í málum sem viðkoma lögum og 

rétti.68 Einhverjir sýslumenn virðast hafa virt þetta ákvæði að vettugi því að önnur tilskipun 

frá 1692 skipar amtmanninum að neyða sýslumann sem býr utan sýslu þvert á lög að flytjast 

til sýslu sinnar og búa þar framvegis.69 Fjölmörg dæmi eru um að sýslumenn stjórnuðu 

umboðum  utan sýslu þeirra sem bendir til þess að búsetureglur hafi ekki alltaf verið virtar.  

Umboðmenn konungsjarða sem bjuggu fjarri umboðsjörðum sínum höfðu 

umboðsmenn á eigin snærum sem sáu um að innheimta afgjöld og höfðu byggingarráð yfir 

 
63 Alþingisbækur Íslands IV, 91–92, 71–72; Lovsamling for Island 1, 149–150. 
64 Alþingisbækur Íslands IV, 91–92, 71–72; Lovsamling for Island 1, 76. 
65 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson, Tímabilið 1701–1770, 132. 
66 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 1:453. 
67 Lovsamling for Island 1, 383. 
68 Sama heimild, 252. 
69 Sama heimild, 501–502. 
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jörðunum. Þeir sáu um að fylgjast með þessum jörðum fyrir hönd umboðsmannsins og komu 

svo afgjöldunum til umboðsmannsins eða til kaupmanna. Dæmi um þetta má finna í Jarðabók 

Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. Þá var Jón Magnússon sýslumaður í Strandasýslu og 

umboðsmaður fyrir Aðalvíkurjörðum í Ísafjarðarsýslu. Hann hafði þar umboðsmann fyrir sína 

hönd er hét Gísli Andrésson og bjó á Sæbóli í Aðalvík. Gísli sá um að innheimta öll afgjöld fyrir 

Jón og hafði byggingarráð yfir jörðunum.70 Annar umboðsmaður sem var í sama hlutverki var 

Jón Magnússon á Reykjanesi en hann var þar í umboði fyrir Lárus Gottrup sem hafði umboð 

fyrir Strandasýslujörðum.71  

 
Umboðsmenn konungsjarða árið 1703 

Hér að neðan er gerð athugun á þeim mönnum sem fóru með umboð konungsjarða árið 1703 

og eru Sýslumannaæfir eftir Boga Eggertsson og Íslenzkar æviskrár eftir Páll Eggert Ólason 

nýttar til þessa verks. Einnig er kannað hvaða öðrum embættum umboðsmennirnir  gegndu. 

Er hér miðað við árið 1703 því að það er árið sem Árni og Páll hófu vinnuna við jarðabækurnar. 

Er umboðsmönnunum skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir voru sýslumenn eða ekki. 

 

Sýslumenn 

Halldór Einarsson var sýslumaður í Þingeyjarsýslu og hafði fengið veitingu fyrir henni árið 

1700. Þegar hann fékk veitingarbréf með staðfestingu konungs 25. apríl 1702 fylgdi að hann 

skyldi fara með umboð Reykjadalsjarða. Þannig var hann einn af mörgum sýslumönnum sem 

voru með umboð yfir konungsjörðum. Vert er að taka fram að hann var sonur sýslumanns en 

mjög algengt var að feður segðu sig frá sýslum til þess að synir þeirra gætu tekið við.72 Þessar 

jarðir Halldórs voru þó ekki klaustursjarðir og má þannig gera ráð fyrir að þær hafi ekki veitt 

honum eins miklar tekjur og aðrir umboðsmenn hafi fengið af klaustrum. 

 

Lárus Hansson Scheving var danskur maður sem hafði flutt til landsins til þess að þjónusta 

Jóhann Klein fógeta á Bessastöðum. Hann var ritari fógetans og hefur þannig komist í mjúkinn 

hjá honun því að Klein gaf honum veitingu fyrir Möðruvallaklaustri árið 1694. Tveim árum 

síðar fékk hann stöðu sýslumanns í Eyjafjarðarsýslu sem var svo staðfest ásamt 

 
70 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 293–294. 
71 Sama heimild, 341, 401. 
72 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 1:113–117. 
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klausturveitingunni með konungsbréfi 1701. Hann sagði sig frá sýslunni 1721 en hélt 

klaustrinu. Eftir hans dag tók sonur hans við sýslunni og klausturumboðinu.  

 

Nikulás Einarsson fékk vonarbréf fyrir Skagafjarðarsýslu og Reynistaðaklaustri árið 1695. Hann 

fékk klaustrið í sínar hendur árið 1699. Hann fékk sýsluna ekki fyrr en árið 1705 og ári seinna 

fékk hann loksins staðfestingu fyrir klaustrinu og sýslunni í einu bréfi. Hann naut þess ekki 

lengi að sitja í embætti því að hann dó úr bólunni árið 1707.73 

 

Lárus Gottrup var danskur maður sem kom til landsins sem kaupmaður á seinni hluta 17. aldar. 

Hann starfaði þar sem umboðsmaður Jóhanns Klein landfógeta frá 1680 og var svo Kristófer 

Heidemann innan handar þegar hann var orðinn landfógeti. Af þessum tengslum við 

valdsmenn landsins og vegna tengsla sem hann hafði í Kaupmannahöfn fékk hann svo veitingu 

fyrir Þingeyraklaustri árið 1683 og ári seinna konungsbréf fyrir Strandasýslu- og 

Vatnsdalsjörðum. Þannig var hann kominn með þrjú umboð fyrir sig sjálfan sem var heldur 

óvenjulegt á þessum tímum. Árið 1709 var hann svo gerður að sýslumanni í Húnavatnssýslu 

og var hann þannig orðinn allsráðandi í sýslunni. Árið 1715 lét hann sýsluna til sonar síns en 

hélt sjálfur klaustrinu þar til hann dó. Sonur hann fékk þó ekki klaustrið en Lárus hafði útvegað 

vonarbréf fyrir eiginkonu sínu, Katrínu Pétursdóttur, árið 1688 um að hún myndi halda 

klaustrinu í 10 ár eftir dauða hans sem að hún gerði eftir að hann lést árið 1721.74  

 

Ari Þorkelsson varð fyrst sýslumaður í vesturhluta Barðastrandarsýslu árið 1688. Hann lét hana 

frá sér árið 1691 en fékk hana aftur frá amtmanni árið 1695 og hélt henni til 1707 þegar að 

hann lét hana til sonar síns. Ari lærði í Hólaskóla og var af fínum ættum en faðir hans, afi og 

langafi voru allir sýslumenn. Þá hélt hann umboði konungsjarða á Ingjaldssandi á sama tíma 

og hann var sýslumaður og fékk að halda þeim eftir að hann sagði sig frá sýslunni.75 

 

Jón Magnússon var sýslumaður í Strandasýslu en hann hafði fengið veitingu fyrir henni árið 

1700. Hann hafði verið lögsagnari fyrrum sýslumanna og virðist hafa sinnt lögsagnarastörfum 

í Dalasýslu á sama tíma og hann var sýslumaður á Ströndum. Þá bjó hann í Búðardal í 

 
73 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir 1:399–401. 
74 Sama heimild, 590–596. 
75 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 2:120–122; Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 1:21. 
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Dalasýslu. Hann reyndi að skiptast á sýslum við Pál Vídalín árið 1708 en var rekinn frá sýslunum 

fyrir að eignast í annað sinn barn utan hjónabands. Hann var með tvö umboð til umráða og 

voru það Álftafjarðarjarðir og Aðalvíkurjarður í Ísafjarðarsýslu. Hann reyndi að komast yfir 

umboð Reynistaðaklausturs árið 1717 en gat ekki sett veð fyrir klaustrinu  og missti þar af 

leiðandi af veitingunni.76 

 

Magnús Björnsson var sýslumaður í Snæfellsnessýslu og hafði á sama tíma Stapaumboð. Ferill 

hans sem embættismaður áður en hann tók við þessum umboðum var glæstur. Hann var fyrst 

handskrifari og þjénari hjá lögmanni og árið 1694 varð hann lögsagnari hjá sýslumanninum í 

Dalasýslu. Árið 1696 fékk hann Snæfellsnessýslu og Stapaumboð. Konungsbréf staðfesti 

þessar veitingar 13. apríl 1697.77  

 

Sigurður Björnsson var enn einn sýslumaðurinn sem hélt jarðaumboð en hann fékk Kjósarsýslu 

árið 1683 og var staðfestur ári seinna. Áður en hann varð sýslumaður var hann í embætti 

landþingsskrifara frá 1670 og með því embætti fékk hann veitingu fyrir Heynesumboð í 

Kjósarsýslu. Seinna varð hann svo lögmaður sunnan og austan en ekki er ljóst hvort hann hafi 

fengið þetta embætti árið 1677 eða 1697. Líklegra er að það hafi verið 1677 því að það ár var 

honum líka veitt umboð yfir Eyjafjarðar- og Húnavatnssýslujörðum. Hann hélt 

Eyjafjarðarjörðum ekki lengi en hann sleppti þeim ári eftir að hann tók við þeim. Árið 1683 var 

hann settur sem sýslumaður í Kjósarsýslu en sleppti henni árið 1700. Eins og margir aðrir á 

þessum lista var hann vel ættaður en faðir hans var lögréttumaður og móðir hans var dóttir 

sýslumanns. Sigurður var lögmaður til ársins 1705 en þá sagði hann skilið við embættið þó að 

hann væri stundum tilkvaddur í lögmannsstað þegar þess þurfti. Hann fékk þó að halda 

Húnavatnssýslujörðum þar til hann andaðist.78  

 

Jón Eyjólfsson var almúgamaður sem náði miklum frama. Hann var skinnmakkari sem starfaði 

á vegum amtmanns á Bessastöðum. Í gegnum þessi tengsl var hann settur sem sýslumaður 

yfir Gullbringusýslu árið 1683. Tengsl hans við valdhafana á Bessastöðum sjást af því að hann 

 
76 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 2:383–384; Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 172, 293–
294; Páll Eggert Ólason, Íslenskar æviskrár, 3:219–220. 
77 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 3:281–290. 
78 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 4:62–68; Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 4:212–213. 
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var umboðsmaður amtmanns þegar hann var ekki á landinu. Jón komst yfir vonarbréf fyrir 

Kjósarsýslu árið 1700 og fékk hana með staðfestingu konungs árið 1701 eftir að Sigurður 

Björnsson lét hana frá sér. Hann var þannig með tvær sýslur á sínum snærum. Hann var að 

sjálfsögðu líka með umboð yfir konungsjörðum en hann var með umboð yfir hálfu 

Þykkvabæjarklaustri frá árinu 1684 og fékk líka umboð fyrir fjórum konungsjörðum í 

Kjósarsýslu sem fylgdu með staðfestingu konungs frá árinu 1701.79 

 

Ólafur Einarsson var einn af fáum sýslumönnum á Suðurlandi sem hélt líka umboði konungs. 

Hann var settur sýslumaður Vestur-Skaftafellssýslu árið 1690, fékk svo veitingu frá fógeta árið 

1691 og var svo staðfestur af konungi árið 1702. Áður en hann varð sýslumaður var hann 

lögréttumaður frá árinu 1680 og á sama tíma og hann tók við því embætti fékk hann veitingu 

fyrir hálfu Þykkvabæjarklaustri. Hélt hann bæði sýslu og klaustri til 1717.80 

 

Jón Þorláksson var sýslumaður í Múlasýslu. Hann var sonur Þorláks Skúlasonar biskups. Jón 

stundaði nám bæði hér heima og úti í Danmörku. Seinna varð hann þjénari Henriks Bjelke sem 

svo léði honum Möðruvallaklaustur árið 1666. Eftir deilur við menn í Eyjafjarðarsýslu fékk 

hann að skipta um lén við sýslumanninn í Múlasýslu árið 1670. Þannig varð hann sýslumaður 

Múlasýslu ásamt því að verða klausturhaldari Skriðuklausturs. Hægt og rólega yfir árin losaði 

hann sig við hluta af sýslunni og umboðinu til sona sinna og lögsagnara og á endanum var 

hann aðeins með hálft klaustrið á leigu árið 1711.81  

 

Christoffer Jensen var umboðsmaður konungs í Vestmannaeyjum. Samkvæmt Jarðabókum 

Árna Magnússonar og Páls Vídalíns bjó hann á Kornhóli þar sem kaupmannsbúðin og hús 

umboðsmannsins voru.82 

 

 

 

 

 
79 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 4:78, 132–134; Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 3:107–108. 
80 Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir, 4:648–650. 
81 Sama heimild, 740–743. 
82 Jarðabækur Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1, 3. 
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Aðrir umboðsmenn 

Sveinn Torfason var eini klausturhaldarinn sem ekki var sýslumaður og í raun einn af fáum 

umboðsmönnum konungs sem ekki hafði neitt annað embætti. Hann lærði í Skálholtsskóla og 

var í þjónustu Heidemanns fógeta frá árinu 1687. Sveinn fékk árið 1688 vonarbréf fyrir 

Munkaþverárklaustri frá fógetanum og tók hann loks við því árið 1695. Hélt hann klaustrinu 

þar til hann andaðist.83 

 

Guðmundur Sigurðsson var annar maður sem ekki hafði neitt embætti fyrir utan umboðið. 

Hann var sonur lögmanns og var mjög auðugur maður. Hann fékk veitingu fyrir 

Borgarfjarðarjörðum árið 1680.84 

 

Jón Halldórsson yngri var prestur sem fór með umboð Grímsnesjarða. Hann var vígður til prest 

á Þingvöllum árið 1703 en hann fékk umboðið fyrir jarðirnar á svipuðum tíma.85 

 

Í jarðabókinni er nefnt til sögunnar fleira fólk sem fór með umboð fyrir einstökum 

konungseignum. Þar er til dæmis minnst á að Davíð Erlendsson hafi haft umboð fyrir 

Eyjafjarðarjörðum. Þar var Margrét Pétursdóttir sögð vera með umboð yfir nokkrum jörðum í 

Kjósarsýslu. Nokkrir aðrir eru nefndir í jarðabókunum með forráð yfir konungsjörðum en þeir 

hafa þó ekki fleiri en eina jörð í umboði og eru því ekki taldir upp hér. 

Þessi listi af umboðsmönnum konungs sýnir greinilega að sýslumenn voru 

fyrirferðamiklir í stjórnun konungsjarða. Flestir umboðsmennirnir voru vel menntaðir og 

stöndugir menn. Góð menntun virðist hafa verið skilyrði fyrir veitingum umboða og embætta. 

Þá eru nokkrir menn sem komu sér í mjúkinn hjá yfirvaldinu og fengu þannig arðvæn umboð 

í gegnum tengsl. Klausturjarðirnar voru nær alltaf í höndum sýslumanna en eina klaustrið sem 

var ekki í höndum þeirra var Munkaþverárklaustur sem Sveinn Torfason hélt. Þá voru líka 

margir sýslumenn sem héldu engin umboð en það var algengara í Árnes- og Rangárvallasýslu 

enda átti konungur ekki margar jarðir í þessum sýslum. Þeir sýslumenn sem höfðu engin 

umboð árið 1703 voru Einar Einarsson í Suður-Barðastrandarsýslu, Páll Torfason í 

Ísafjarðarsýslu, Páll Vídalín í Dalasýslu, Jón Jónsson í Hnappadalssýslu, Jón Sigurðsson yngri í 

 
83 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 4:377–378. 
84 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 2:179–180. 
85 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár, 3:143–144. 
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Mýrar- og Borgarfjarðarsýslu, Vigfús Hannesson í Árnessýslu, Hákon Hannesson í 

Rangárvallasýslu, Ísleifur Einarsson í Austur-Skaftafellssýslu og Ólafur Árnason í 

Vestmannaeyjum. 

 
Afgjöld af konungsjörðum 

Umboðsmenn konungsjarða greiddu afgjöld sín af jörðunum á tvo máta. Þeir gátu greitt 

afgjaldið beint til fógetans eða þeir gátu afhent kaupmönnum vörur fyrir afgjaldinu og fengu 

í staðinn kvittun fyrir greiðslunni sem þeir skiluðu inn til fógetans sem sönnun þess að þeir 

hefðu greitt afgjöldin.86 Samkvæmt skrá Páls Beyer fógeta á Bessastöðum yfir tekjur konungs 

frá 22. júlí 1707 skyldu umboðsmenn greiða gjöldin í reiðufé, vaðmáli eða prjónlesi, þ.e. 

ullarsokkum.87  

Þessi peningur og aðrar tekjur sem fengust af landinu fóru í svokallaðan 

jarðabókarsjóð. Í hann runnu nær allar tekjur konungs af landinu fyrir utan leigutekjur 

verslunarinnar. Föst upphæð var greidd af klaustrum, sýslum og umboðsjörðum sem var 

ákvörðuð þegar að þeir tóku lénið á leigu. Afgjöldin af umboðunum áttu að vera komin til 

Bessastaða á Jónsmessu um mitt sumar. Umboðsmennirnir gátu þannig hirt mismuninn á 

tekjum umboðsins eða sýslunnar og fastagjaldsins sem greiða átti til konungs. Heildarafgjöld 

af landinu breyttust lítið í tímans rás. Bæði árin 1660 og 1717 voru afgjöldin 4952 ríkisdalir. 

Samkvæmt reikningum jarðabókarsjóðs fyrir reikningsárið 1703–1704 voru tekjur konungs af 

landinu 6143 ríkisdalir en þá á eftir að draga frá útgjöld konungs sem hafa verið nokkur.88 

Afgjöldin fóru þó lækkandi á 18. öld og árið 1786 voru afgjöld af landinu ekki nema 4400 

ríkisdalir.89 

Tekjur af landinu komust til konungs með hjálp kaupmanna en þeir breyttu 

afgjöldunum í vörur sem þeir svo fluttu til Kaupmannahafnar. Þegar þar var komið seldu þeir 

þessar vörur og færðu konungi peninginn sem fékkst fyrir varninginn. Jarðabókarsjóðurinn 

átti að standa undir öllum útgjöldum konungs á landinu en þau samanstóðu fyrst og fremst af 

launagreiðslum til embættismanna og gjaldi fyrir fálkaveiðar. Líklega hefur sjóðurinn yfirleitt 

 
86 Lbs.-Hbs. Kristjana Kristinsdóttir, „Lénið Ísland 1541–1683,“ 49. 
87 Alþingisbækur Íslendinga IX, 433. 
88 ÞÍ. Rentukammerskjöl, F/10-3. Reikningar jarðabókarsjóðs fyrir reikningsárið 1703–1704. 
89 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, 211. 
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staðið undir kostnaði konungs við landið og því hefur konungur grætt vel á því að leigja út 

verslunina.90  

Afgjöld af umboðunum voru mjög mismunandi enda misstór. Í fyrrnefndri skrá fógeta 

frá 1707 um vissar tekjur konungs af klaustrunum, sýslum og umboðsjörðum kemur fram að 

afgjöld af sýslum eru greidd ýmist í reiðufé, vaðmáli eða ullarsokkum en afgjöld fyrir 

umboðsjarðirnar eru gefin upp í peningum. Tafla 1 sýnir hver afgjöldin voru af hverju umboði 

fyrir sig. 

 

Tafla 1. 
Vissar tekjur konungs af klausturs- og umboðsjörðum árið 1707 

Klausturjarðir Ríkisdalir Skildingar 
Þingeyraklaustur 187 1 

Reynistaðaklaustur 128 1 
Möðruvallaklaustur 148 1 

Munkaþverárklaustur 183  
Skriðuklaustur 59 2 

Kirkjubæjarklaustur 136  
Þykkvabæjarklaustur 187  

   
Umboðsjarðir Ríkisdalir Skildingar 

Borgarfjarðarjarðir 31 3 
Skógarstrandarjarðir 28  
Barðastrandarjarðir 2 3 

Álftafjarðarjarðir 25 4 
Strandasýslujarðir 48 4 

Vatnsdalsjarðir 43  
Húnavatnssýslujarðir 58 3 

Ísafjarðarjarðir 25  
Jarðir í Eyjafjarðarsýslu 28 7 

Eyjafjarðarjarðir 16 3 
Reykjadalsjarðir 20  

Grímsnes 13  
Skógar og Markar jarðir 10  

Kirkjubæjarklaustursjarðir 13  
Skaftafellsjarðir 21 3 

Norðursýslujarðir 16  
Aðrar jarðir 73 14 

Samtals: 1516 49 
Heimild: Alþingisbækur Íslands X, 433–435. 

 
90 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland, 212–214. 
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Í töflu 1 vantar afgjöld Gullbringusýslujarða og Arnarstapaumboðs. Þessi umboð greiddu 

afgjöld sín öðruvísi, en af Gullbringusýslujörðum fóru fjögur skip af þurrkuðum fiski til 

konungs. Afgjöldin af Arnarstapaumboði eru ekki gefin upp ein og sér heldur eru afgjöld 

umboðsins og Snæfellsnessýslu sett saman í einn hlut. Afgjöldin af þeim voru 688 vættir af 

þurrkuðum fisk.91  

Til er samsvarandi listi fyrir árið 1712 og við athugun á honum sést að afgjöld af nær 

öllum umboðunum hefur ekkert breyst á þeim fimm árum sem liðu á milli birtingu þeirra. 

Afgjöld af klaustrunum hefur ekkert breyst en helsta breytingin er að afgjöld af 

Álftafjarðarjörðum hefur hækkað frá 25 rd. og 4 skd. upp í 28 rd. 4 mörk. og 8 skd.92 Þessi 

hækkun á sér stað vegna þess að nýr umboðsmaður tekur við þessum jörðum einhverntímann 

eftir 1710 en Jón Magnússon sem hafði farið með umboð þeirra var rekinn frá því árið 1709.93 

 

Ábúðarkjör á konungsjörðum 

Leiguliðar á Íslandi áttu oft við örðug kjör að búa en þeir bjuggu þó við meira frelsi en margir 

leiguliðar í Norður-Evrópu. Þar var staða leiguliða mjög slæm, þeir voru í ánauð, og þannig 

nánast eins og þrælar landsdrottins, langt fram á 18. öld. Leiguliðar máttu þar ekki flytja af 

þeim jörðum sem þeir fæddust á og þurftu að vinna erfiða vinnu fyrir landsdrottnana. Á Íslandi 

höfðu leiguliðar alltaf nokkuð frelsi til þess að færa sig á milli jarða ef þeim svo sýndist.94 Helst 

voru það kvaðir á leiguliðum konungsjarða sem voru þung byrði en þær voru mismiklar eftir 

því hvar á landinu konungsjarðirnar voru. Þá giltu nokkrar reglur um ábúð leiguliða á 

konungsjörðum sem sumar voru þeim til hags en aðrar reyndust þeim erfiðar.  

 Tilskipun konungs frá árinu 1591 lagði blátt bann við því að umboðsmenn rækju 

bændur eða aðra ábúendur af jörðum og býlum konungs. Leiguliðar ættu að fá að búa á 

þessum jörðum svo lengi sem að þeir borguðu öll afgjöld á réttum tíma og uppfylltu allar aðrar 

skyldur. Þessar aðrar skyldur voru þær kvaðir sem algengt var að fylgdu konungsjörðum þó að 

þær hafi verið mismargar eftir landssvæðum. Í þessari sömu tilskipun var bændum skylt að 

viðhalda húsum og túnum jarðarinnar að fremsta megni og á þeirra eigin kostnað. Lénsmaður 

konungsins, þ.e. umboðsmaðurinn, átti að fylgjast með býlunum og leiguliðum þeirra fyrir 

 
91 Alþingisbækur Íslands IX, 434–435. 
92 Alþingisbækur Íslands X, 80–83. 
93 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 172. 
94 Þorvaldur Thorodssen, Lýsing Íslands 3, 36. 
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hönd konungs. Þeir bændur sem sýndu af sér óvirðingu, gáleysi og mótþróa gagnvart 

yfirvaldinu skyldi brottvísa af jörðum konungs og þeir straffaðir samkvæmt lögum.95 Um jarðir 

sem voru byggðar til lífstíðar var sú venja að ekkja fengi að njóta ábúðarréttinda manns síns 

ef hann félli frá. Í sumum héruðum var hefð fyrir því að erfingjar hefðu forgang að jörðum eftir 

feður sína en engar sérstakar reglur kváðu á um þetta.96 

 Annað konungsbréf frá 1650 bætti hag ábúenda konungsjarða. Þar var tilgreint að þau 

afgjöld sem voru greidd af bændum á klausturs- eða umboðsjörðum mætti ekki hækka eða 

breyta á neinn máta. Þá var frekar mælst til þess að of há landskuld á nokkrum svæðum væri 

lækkuð. Ekki var tekið fram hvaða svæði þetta voru. Þá var líka minnst á að álögur sem nýlega 

hefðu verið settar á jarðir konungs ætti að afnema. Kvaðir ættu að vera eins og í gömlum 

jarðabókum.97  

Flestir íslenskir bændur á 18. öld voru leiguliðir og allt fram á 19. öld var venjan að 

leigja jarðir til eins árs í senn.98 Þetta varð til þess að bændur höfðu lítinn ágóða af því að sinna 

viðhaldi og uppbyggingu jarða í einkaeigu en algengt var að fyrsta jörð nýrra ábúenda væri 

léleg og aðeins væri búið á henni í stutta stund áður þeir færðu sig yfir á betri jarðir.99 Þetta 

var á annan veg á konungsjörðunum. Þar gátu bændur verið vissir um að þeir yrðu ekki reknir 

af jörðunum og gátu búið á þeim eins lengi og þeir greiddu afgjöldin á réttum tíma. Það veitti 

mikið öryggi að vita að ekki var hægt að reka þá í burtu og ekki hefur skemmt fyrir að landskuld 

hækkaði ekki. Bændur konungs höfðu þannig mikla hvatningu fyrir því að halda jörðunum í 

góðu ásigkomulagi og byggja þær og bæta þar sem að þeir gátu búið á þeim eins lengi og þeir 

vildu. Ábúendurnir sinntu viðhaldi jarðanna en  klausturhaldarar höfðu náð að koma viðhaldi 

klausturjarðanna yfir á leiguliða á 16. öld.100 Þetta var líka hentugt fyrir konunginn sjálfan þar 

sem að hann gat verið nokkuð viss um að jarðirnar væru alltaf byggðar og þannig skilað 

reglulegum hagnaði til umboðsmann sem voru þá líklegri til að borga afgjöldin á réttum tíma.  

Leiguliðar konungs greiddu landskuld af ábúðarjörð sinni og svo leigu fyrir 

innistæðukúgildi. Kúgildaleigan var föst upphæð, var um tveir fjórðungar smjörs sem var um 

10 kg.101  Þá fengu umboðsmennirnir helming tekna af leigukúgildunum og konungur 

 
95 Lovsamling for Island 1, 126–127 
96 Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands 3, 32. 
97 Lovsamling for Island 1, 238–239. 
98 Loftur Guttormsson, „Staðfesti í flökkusamfélagi?,“ 9; Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands 3, 31. 
99 Loftur Guttormsson, „Staðfesti í flökkusamfélagi?,“ 21. 
100 Lýður Björnsson, „18. öldin“, 8:87; Þorvaldur Thoroddsen, Lýsing Íslands 3, 33. 
101 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XIII. 
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helming.102 Leiguliðar konungs skiluðu greiðslu fyrir kúgildin heim til umboðsmannsins í héraði 

eða umboðsmanns hans. Landskuld var fram til 1400 10% af matsverði jarða en þetta hlutfall 

fór lækkandi eftir því sem árin liðu. Um aldamótin 1700 var landskuld orðin mjög mismunandi 

á milli jarða og fór mikið eftir ástandi þeirra.103 Mjög misjafnt var hvernig og í hverju landskuld 

var greidd og fór það eftir landsvæðum. Upplýsingar um þetta má finna í Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns en nokkur dæmi verða nefnd hér.  

Á konungsjörðum í Ísafjarðarsýslu var algengt að landskuld væri greidd í fiski. Ef ekki 

aflaðist nóg átti leigjandinn að greiða afganginn í gildum landaurum. Oftar en ekki átti að 

greiða landskuldina til kaupstaðar þar sem að kaupmaðurinn tók við greiðslu. Á nokkrum 

bæjum var tilgreint að landskuldin skyldi greiða í vaðmáli til umboðsmannsins en það kemur 

sjaldan fyrir.104 Sjósókn var mikil í Ísafjarðarsýslu og hefur því þótt einfaldast að menn greiddu 

landskuldir sínar í fiski. Vestmannaeyjar var einnig mikil sjósóknarsýsla og var landskuld þar 

ávallt greidd í fiski og lýsi í kaupstað.105  

Í Strandasýslu var minni sjávarútvegur en í Vestmannaeyjum og þar greiddu allir 

landskuldina í gildum landaurum. Þá var þeim ekki skilað í kaupstað heldur afhentar til Jóns 

Magnússonar á Reykjanesi. Hann kom svo peningnum til Lárusar Gottrups sem var 

umboðsmaður þessara jarða.106  

Í Rangárvallasýsla var meiri áhersla á  landbúnaðinn og þær jarðir sem konungur átti í 

sýslunni greiddu landskuld sína hálfa í smjöri og hálfa í fríðu. Þá gátu leiguliðar skipt út 

smjörinu fyrir pening ef þeir óskuðu þess.107 Af þessum dæmum má gefa sér að 

landbúnaðarjarðir hafi almennt greitt afgjöld sín í fríðu eða smjöri en sjósóknarjarðir hafi 

greitt í fiskafurðum. 

Stundum kom fyrir að konungur felldi niður hluta af eða alla landskuld leiguliða á 

konungsjörðum. Árið 1702 báðu bændur yst á Snæfellsnesi konung um að fella niður 

landskuld og önnur afgjöld vegna þess að veiði var búinn að vera mjög slæm þá um árið og 

það litla sem hafði veiðst hafði skemmst í rigningu.108 Bændur konungs í Gullbringusýslu höfðu 

safnað mikilli skuld við hann sem nam um 350 vættum fiska um sumarið árið 1700. Konungur 

 
102 Már Jónsson, Árni Magnússon, 252. 
103 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XIII. 
104 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 4–5, 11, 18. 
105 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1, 1–24. 
106 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 326–327, 337–339, 341. 
107 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1, 37, 54, 100–101. 
108 Már Jónsson, Árni Magnússon, 198. 
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afnam þessa skuld bændanna en í staðinn var afgjald leigutaka konungsteknanna lækkað þar 

sem að tekjur þeirra af umboðinu höfðu lækkað þegar skuldum ábúendanna var eytt.109 

 Leiguliðar þurftu líka að greiða tíund af jörðunum sem þeir bjuggu á en þeir voru allt 

annað en sáttir við það. Konungur hafði gefið út tilskipun árið 1619 um að eigendur jarða ættu 

að greiða tíund af þeim svo lengi sem það færi ekki á mis við íslensk lög. Alþingi komst að 

þeirri niðurstöðu að þessi tilskipun stæðist ekki lög svo að leiguliðum var gert að borga 

tíundina. Tíund var 1% af allri eign í föstu og lausu. Tíundin var tengd dýrleika sem breyttist 

ekki mikið í gegnum árin. Þó að jarðir rýrnuðu og skemmdust vegna harðinda og hamfara 

breyttist dýrleiki ekki og var því orðinn mjög hár á sumum jörðum um aldamótin 1700 miðað 

við afköst þeirra. Þar af leiðandi var tíundin orðin hærri en hún ella ætti að vera. Konungsjarðir 

voru ekki undanskyldar þessari tíund nema heimajarðir klaustranna fengu að sleppa henni og 

þurftu leiguliðarnir að standa undir þessum kostnaði en ekki umboðsmennirnir.110 

 Leigukúgildi og viðhald þeirra voru mikið deiluefni milli landsdrottna og leiguliða á 

landinu í byrjun 18. aldar og voru jarðir konungs ekki undanskildar. Kúgildin fylgdu jörðunum 

og voru eign jarðeigendanna en leiguliðar greiddu leigu fyrir þau árlega. Samkvæmt ákvæðum 

í Jónsbók áttu leiguliðarnir að endurnýja kúgildin sem dóu vegna vanrækslu þeirra en eigendur 

áttu að endurnýja þau sem dóu úr elli. Gottrup lögmaður hafði náð með aðstoð Heidemanns 

fógeta að koma því á að leiguliðar ættu að endurnýja gömul kúgildi og þyrftu þá að borga af 

þeim dauðu ef þeir gætu ekki endurnýjað þau.111  

Þá þekktist það að leiga hafi verið tekin af kúgildum sem höfðu verið dauð í allt að 40 

ár. Árni Magnússon kom með tillögu að úrbótum árið 1704 þar sem meðal annars átti að 

banna landsdrottni að taka leigu af dauðu kvikfé. Þessar tillögur sneru að því að landsdrottnar 

ættu að sjá sjálfir um að endurnýja þessi kúgildi því það væri of mikil byrði fyrir leiguliða.112 

Árni var mjög staðfastur í því að umboðsmennirnir ættu að sjá um að endurnýja kúgildin því 

að þeir fengu helminginn af öllum tekjum af þeim á móts við konung.113 

Lárus Gottrup var ekki ánægður með þessar hugmyndir enda var hann stórlandeigandi 

og umboðsmaður þriggja konungsumboða. Hann sagði að það yrði of mikið tjón fyrir konung 

ef fara ætti eftir þessum tillögum, það yrði of mikill kostnaður af því að yngja upp kúgildin. 

 
109 Már Jónsson, Árni Magnússon, 210. 
110 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XIII–XIV. 
111 Már Jónsson, Árni Magnússon, 250. 
112 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XXXVIII. 
113 Már Jónsson, Árni Magnússon, 252. 
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Konungi var talin trú um að enginn myndi taka umboðsjarðir hans á leigu ef þeir þyrftu að 

yngja kúgildin og því felldi hann þessa tillögu Árna.114 Lárus hélt því fram að skylda leiguliða til 

að greiða fyrir kúgildin væri aldagömul hefð sem dönsk lög mættu ekki hafa áhrif á en athugun 

Árna leiddi í ljós að þetta var ekki á rökum reist.115 Nokkrum árum seinna varð þó breyting á 

þessum málum. Árið 1705 átti Lárus Gottrup í deilum við leiguliða í Húnavatnssýslu um 

greiðslur af dauðum kúgildum. Þeir neituðu að greiða fyrir þau en Gottrup reyndi hvað hann 

gat til að neyða þá til greiðslu, meðal annars reyndi hann að reka þá af jörðunum en það gekk 

ekki. Á endanum skarst konungur í leikinn og tók hann málstað leiguliðanna. Hann kvað á um 

að umboðsmenn klausturumboða ælu upp ný leigukúgildi og afhentu leiguliðum í stað þeirra 

sem drápust.116  

Kvaðir á konungsjörðum voru mjög mismunandi eftir landshlutum. Á Snæfellsnesi og 

Reykjanesi voru þær margar en í Stranda-, Eyjafjarðar- og Skagafjarðarsýslum voru engar 

kvaðir skráðar í jarðabókina. Það voru þó almenn hestalán sem leiguliðar klausturjarða voru 

skikkaðir til þess að uppfylla en það voru fremur óreglulegar kvaðir. Við sumar jarðir í 

jarðabókunum er minnst á að kvaðir hafi verið á jörðunum nokkrum árum áður en jarðabókin 

var saman fyrir sýsluna en þær hafi lagst af. Þegar Kristófer Heidemann var fógeti jók hann 

mjög kvaðir á landsetum konungs í Gullbringusýslu. Að sama skapi bætti Lárus Gottrup við 

kvöðum á landsetum Þingeyraklausturs.117 Þegar að Árni Magnússon og Páll Vídalín unnu að 

jarðabókinni tóku þeir sérstaklega eftir þessum nýju álögum sem Bessastaðamenn höfðu lagt 

á leiguliða konungs.118 

 Óskar Guðlaugsson sagnfræðingur hefur gert viðamikla rannsókn á kvöðum og 

útbreiðslu þeirra en samkvæmt henni voru kvaðir á 1.050 jörðum af þeim 3.449 sem voru í 

byggð árið 1703. Samkvæmt útreikningum hans voru að meðaltali 4 kvaðir á hverju lögbýli og 

1,5 kvaðir á hverju býli. Þá voru kvaðir á flestum jörðum á Suðvestur- og Suðurlandi frá 

Hvalfirði að Eyjafjöllum en þær voru algengari nálægt sjó. Á Norðurlandi voru fáar kvaðir nema 

í nágrenni Þingeyra og Hóla.119 Niðurstaða Óskars á eignarhaldi jarða með kvöðum er sú að 

konungur hafi átt 27,1% af öllum þeim jörðum sem kvaðir hvíldu á. Flestar þessara jarða voru 

 
114 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XL. 
115 Már Jónsson, Árni Magnússon, 256. 
116 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 1:268. 
117 Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:24. 
118 Már Jónsson, Árni Magnússon, 206. 
119 Lbs.-Hbs. Óskar Guðlaugsson, „Í kvaðar nafni,“ 19–20. 
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í þremur þyrpingum, í nágrenni Bessastaða, í Gullbringusýslu, á Snæfellsnesi í Stapaumboði 

og í nágrenni Þingeyraklausturs.120  

Sjávarútvegsjarðirnar báru þyngstu kvaðirnar en róðrarkvaðir voru langalgengustu 

kvaðirnar á landinu. Dagsláttur var líka algengur en landsetar konungs í Húnavatnssýslu og 

Gullbringusýslu voru oft skikkaðir í þessar vinnu. Hestalán voru líka á jörðum í nágrenni 

Þingeyra og Bessastaða.121 Kvaðir voru einna mest íþyngjandi í Gullbringusýslu en ásamt því 

að vinna í konungsútgerðinni þurftu leiguliðar að sinna ýmsum öðrum skyldum vegna nærveru 

sinnar við höfuðbólið Bessastaði. Hestalán hvíldu á öllum leiguliðum konungs í sýslunni og var 

kveðið á um að allir skulduðu Bessastöðum eins dags vinnu á ári endurgjaldslaust. Þá var 

viðarflutningur algeng kvöð sem og að menn voru skikkaðir til að hlaða og viðhalda veggjum 

fyrir höfuðbólið. Ein af sérstakari kvöðunum voru heygjafir til Bessastaða sem áttu að standa 

undir búfénaði sem nýttur var til þess að fæða fálka konungs sem biðu eftir skipi til 

Danmerkur. Enn fremur voru menn á jörðum í umboði Bessastaða fengnir til þess að mala 

malt til ölgerðar.122  

 Konungsútgerðin var starfrækt á Reykjanesskaganum frá því á 16. öld en hún var mjög 

óvinsæl hjá leiguliðum. Fyrir hennar tíma höfðu íbúar í Gullbringusýslu átt og unnið á bátum í 

samvinnu með Hansakaupmönnum. Eftir að bátarnir voru gerðir upptækir af konungsvaldinu 

og þeir nýttir í konungsútgerðina voru landsetar í sýslunni neyddir til þess að vinna á þeim 

fyrir mun minni hlunnindi en þeir fengu frá Þjóðverjunum.123 Yfirvöld á Bessastöðum voru 

gagnrýnd af hálfu landseta og embættismanna í byrjun 18. aldar þar sem að konungsútgerðin 

gerði út fleiri báta en venjan var og dróg þannig til sín allt vinnuafl frá landsetunum. Bátunum 

hafði þannig fjölgað frá 15 bátum upp í um 60 báta. Bændur í Gullbringusýslu áttu í stökustu 

vandræðum með að finna menn til þess að vinna á sínum eigin bátum sem skerti kjör þeirra 

verulega. Þá voru þeir sem ekki sendu menn í konungsútgerðina sektaðir um einn ríkisdal fyrir 

hvern mann sem vantaði frá þeim.124 Róðrarkvaðirnar voru þannig íþyngjandi fyrir þá sem áttu 

báta.125 

 
120 Sama heimild, 22. 
121 Lbs.-Hbs. Óskar Guðlaugsson, „Í kvaðar nafni,“ bls. 25, 37-38, 40. 
122 Páll Eggert Ólason, Seytjánda öld, 441. 
123 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537–1565, 329–330. 
124 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XXIX; Lýður Björnsson, „18. öldin,“ 8:68. 
125 Lbs.-Hbs. Óskar Guðlaugsson, „Í kvaðar nafni,“ 34. 
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 Árni Daníel Júlíusson sagnfræðingur hefur tekið saman kvaðir nokkurra býla í grennd 

við Bessastaði. Þar má sjá að á býli sem hét Deild eru kvaðirnar dagsláttur, ferðir í Elliðaár, 

torffærsla á þerrivöll, skipaferðir, húsastörf á Bessastöðum, heyhestur og fálkaburður. 

Kvaðirnar á Bárugseyri voru eitt mannslán um vertíð af allri jörðinni, hestalán til Alþingis, tveir 

dagslættir, tveir hríshestar, móflutningur, för til veiða í Elliðaár þrisvar á sumri tveir menn í 

hvert sinn, fálkaburður og heyhestar tveir af allri jörðinni.126  

 Dæmi um kvaðir á Vestfjörðum eru mjög fá. Þegar að jarðabækurnar voru samdar fyrir 

Ísafjarðarsýslu árið 1710 voru engar kvaðir á neinum konungsjarðanna í sýslunni. Þá var 

minnst á margar af þeim kvöðum sem höfðu verið áður en flestar af þeim lögðust af eftir 

bóluna. Allar kvaðirnar voru mannslán á skip umboðsmannsins um vertíð. Ef ekki var hægt að 

verða við þessu gátu leiguliðar greitt 20 landaura í staðinn eða fóðrað einn hest 

umboðsmannsins yfir vetur. Önnur kvöð sem bættist við nokkrar jarðir voru mannslán fyrir 

flutninga á lýsi og fiski til kaupstaða.127  

Umboðsmenn konungsjarða, líkt og aðrir embættismenn, sóttu laun sín til almúgans, 

þ.e. leiguliða á konungsjörðum. Umboðsmennirnir fengu greitt með innheimtu á afgjöldum 

konungsjarða og héldu eftir hluta þeirra eða jafnvel þeim öllum í skiptum fyrir árlegt fast gjald. 

Þeir voru þannig mjög á varðbergi gagnvart hverskonar breytingum sem gætu haft mikil áhrif 

á skipun þessara mála. Þeir höfðu því varann á þegar að Árni og Páll voru skipaðir í 

Jarðabókarnefndina og er ekki ólíklegt að rannsóknir og eftirlit þeirra félaga hafi gengið mjög 

nærri valdsmönnum og haft áhrif á tekjumöguleika þeirra. Í það minnsta voru Árni og Páll 

óvinsælir og áttu í deilum og útistöðum við nærri alla embættismenn landsins.128 Hugmyndir 

frá Danmörku um lækkun landskuldar í nokkur ár á meðan að landið væri að jafna sig eftir 

harðæri aldamótaáranna voru talaðar niður og afskrifaðar af embættis- og umboðsmönnum 

og gekk Lárus Gottrup hart fram í þeim málum. Í Kaupmannahöfn hafa þá sumir verið farnir 

að gruna að volæði landsins væri landeigendum sjálfum að kenna.129 

 

 

 

 

 
126 Árni Daníel Júlíusson, Landbúnaðarsaga Íslands, 1:262.  
127 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 11–12, 92–93. 
128 Gunnar F. Guðmundsson, „Inngangur,“ XXXVII. 
129 Sama heimild, XXXIII. 
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4. Samanburður á umboðum konungs 

Í rannsókninni er notast við gagnagrunn sem er verið að búa til upp úr Jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns.130 Í þennan gagnagrunn er hver einasta jörð í jarðabókinni 

skráð ítarlega, virði jarðanna, landskuld, hver eigandinn var, hver ábúandinn var, hvenær 

jörðin er skráð niður, svo dæmi séu tekin.  

 Úr þessum gagnagrunni tók ég allar þær jarðir sem tilheyrðu konungi og bjó til sérstakt 

gagnasafn um konungsjarðir. Út frá honum var hægt að flokka allar konungsjarðirnar eftir því 

hvaða umboði þær tilheyrðu. Með lista yfir allar jarðir í hverju umboði var hægt að finna aðrar 

upplýsingar tengdar jörðunum. Þannig má finna heildardýrleika og landskuld í hverju umboði 

fyrir sig. Þá var fjöldi jarða í hverju umboði líka auðséður sem og kúgildafjöldi. Fjölda býla var 

líka hægt að sjá en margar af þessum jörðum voru tvíbýli eða höfðu hjáleigur eða annarskonar 

býli sem voru ekki endilega hluti af lögbýlinu.   

Í töflu 2 eru upplýsingar um konungsjarðir eftir umboðum, fjölda þeirra, dýrleika, 

landskuld og kúgildi. Aðrar töflur sem á eftir fylgja sýna meðaltöl þessara stærða fyrir lögbýli 

umboðanna og svo  fyrir bæði lögbýli og hjáleigur í umboðunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
130 „Undirstöður landbúnaðarsamfélagsins.“ 
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Tafla 2. 
Umboð konungs í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 

 Lögbýlisjarðir Byggð býli Dýrleiki Landskuld Kúgildi 
Klausturjarðir   (í hndr.) (í álnum)  

Bessastaðir 136 332 560 21.724 445,5 
Stapaumboð 99 335 1.391 16.642 363,0 

Þingeyrakl. 63 68 1.304 8.220 304,5 
Reynistaðakl. 20 22 550 2.300 57,0 
Möðruvallakl. 16 16 429 2.280 51,0 

Munkaþverárkl. 14 17 330 1.510 32,0 
Kirkjubæjarkl. 1 1 10 60 0,0 

Þykkvabæjarkl. 2 2 20 240 4,0 
      
 Lögbýlisjarðir Byggð býli Dýrleiki Landskuld Kúgildi 

Umboðsjarðir   (í hndr.) (í álnum)  
Vestmannaeyjar 18 59 96 3.490 0,0 

Grímsnes 3 3 0 390 12,0 
Borgarfjarðarjarðir 12 14 200 1.080 49,5 

Skógarstrandarjarðir 11 10 115 900 37,0 
Álftafjarðarjarðir 6 7 86 540 14,5 

Aðalvíkurjarðir 7 3 52 185 4,0 
Strandasýslujarðir 19 26 272 1.390 53,0 

Húnavatnssýslujarðir 15 15 339 2.090 62,0 
Vatnsdalsjarðir 5 5 150 860 17,0 

      
 Lögbýlisjarðir Byggð býli Dýrleiki Landskuld Kúgildi 

Aðrar konungsjarðir   (í hndr.) (í álnum)  
Uppihald presta 4 8 74 570 22,5 

Aðrar jarðir konungs 37 54 795 4.041 92,5 
Samtals: 488 997 6.773 68.511 1621,0 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1–12. 

 

Af töflu 2 má greinilega sjá að klausturumboðin eru langstærst af umboðum konungs í öllum 

málaflokkum.  Dýrleiki Bessastaðaumboðs er ekki alveg réttur í þessari töflu en margar af 

jörðunum í því umboði voru án dýrleika. Þessari töflu er ætlað að sýna heildarfjölda af öllum 

breytum sem konungsjarðir voru mældar í. 
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Tafla 3. 
Lögbýli á klausturjörðum: Meðaltal dýrleika, landskuldar og kúgilda 

 Dýrleiki Landskuld Kúgildi 
 (í hndr.) (Í álnum)  

Bessastaðir 19,3 159,7 3,3 
Stapaumboð 16,0 168,1 3,7 

Þingeyraklaustur 22,1 130,0 4,8 
Reynistaðaklaustur 30,6 115,0 2,9 
Möðruvallaklaustur 26,8 142,5 3,2 

Munkaþverárklaustur 25,4 107,9 2,3 
Kirkjubæjarklaustur 10,0 60,0 0,0 

Þykkvabæjarklaustur 20,0 120,0 2,0 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1–12. 

 

Skýringar: Margar af jörðum konungs eru skráðar án dýrleika í jarðabókunum, annað hvort 

vegna þess að ekki var borguð tíund  og vegna þess að dýrleikinn var óviss, eða vegna þess að 

jarðirnar höfðu ekki verið byggðar í nokkur ár og fólk mundi ekki hver dýrleiki þeirra eða tíund 

var þegar jarðabókin var gerð. Jarðir sem eru ekki skráðar með dýrleika hafa verið teknar út 

þegar að meðaltal fyrir jarðirnar er reiknað. Landskuld og kúgildi á þeim eru þó ekki tekin út. 

Hér fylgja tölur yfir fjölda jarða sem ekki eru meðtaldar í töflunni vegna þess að dýrleika 

vantar: 

Bessastaðir: 107 jarðir. 

Stapaumboð: 12 jarðir. 

Þingeyraklaustur: 4 jarðir. 

Reynistaðaklaustur: 2 jarðir. 

Munkaþverárklaustur: 1 jörð. 

Þykkvabæjarklaustur: 1 jörð. 

Það sem tafla 3 sýnir er það að meðaldýrleiki lögbýlanna í þeim klaustrum sem voru 

tengd sjávarútvegi var nokkuð minni en í þeim umboðum sem voru frekar tengd landbúnaði. 

Að sama skapi er landskuld nokkuð hærri á hverju lögbýli í sjávarútvegsklaustrum en það 

stafar af því að mun fleiri býli eru á þessum umboðum samanborið við lögbýlisjarðir umboða 

tengdum landbúnaði. Fleiri býli jafngilti meiri landskuld. Fjöldi kúgilda á hverju lögbýli 

stjórnaðist ekki af því hvort að jörð sé á sjósóknar- eða landbúnaðarsvæði. 
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Tafla 4. 
Öll lögbýli og hjáleigur klausturjarða: Meðaltal dýrleika, landskuldar og kúgilda 

 Dýrleiki Landskuld Kúgildi 
  (í hndr.) (í álnum)   

Bessastaðir 6,5 65,2 1,3 
Stapaumboð 4,6 49,2 1,1 

Þingeyraklaustur 19,9 116,9 4,3 
Reynistaðaklaustur 27,5 104,5 2,6 
Möðruvallaklaustur 26,8 142,5 3,2 

Munkaþverárklaustur 20,6 88,8 1,9 
Kirkjubæjarklaustur 10,0 60,0 0,0 

Þykkvabæjarklaustur 20,0 120,0 2,0 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1–12. 

 

Skýringar: Sjá skýringar við töflu 3. Fjöldi jarða fyrir hvert umboð sem er sleppt er sá sami og 

við töflu 3. Nokkrum jörðum, sem ekki eru byggðar, er sleppt þegar að meðaltöl eru reiknuð. 

Fjöldi óbyggðra jarða fyrir hvert umboð er eftirfarandi: 

Bessastaðir: 14 jarðir voru óbyggðar. 

Stapaumboð: 1 jörð var óbyggð. 

Þingeyraklaustur: 5 jarðir voru óbyggðar. 

Hvert býli í Bessastaða- og Stapaumboði er með mjög lítinn dýrleika en almennt voru 

mörg býli á hverja jörð í þessum umboðum samanborið við hin klaustrin. Landskuld var 

sömuleiðis minni á hvert býli en því minni sem býlin voru því minni landskuld greiddu þau. 

Þannig voru líka fá kúgildi á hverju býli vegna þess að mörg býlin í umboðum Bessastaða og 

Stapa voru þurrabúðir eða tómthús.  
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Tafla 5. 
Lögbýli á umboðsjörðum: Meðaltal dýrleika, landskuldar og kúgilda 

 Dýrleiki Landskuld Kúgildi 
  (í hndr.) (í álnum)   

Vestmannaeyjar 5,3 193,9 0,0 
Grímsnes 0,0 130,0 4,0 

Borgarfjarðarjarðir 18,2 90,0 4,1 
Skógarstrandarjarðir 16,4 81,8 3,4 

Álftafjarðarjarðir 14,3 90,0 2,4 
Aðalvíkurjarðir 7,4 61,7 1,3 

Strandasýslujarðir 15,1 73,2 2,8 
Húnavatnssýslujarðir 24,2 139,3 4,1 

Vatnsdalsjarðir 30,0 172,0 3,4 
Uppihald presta 18,5 142,5 5,6 

Aðrar jarðir konungs 24,8 109,2 2,5 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1–12. 

 

Skýringar: Sjá skýringar við töflu 3. Hér að neðan fylgja tölur yfir fjölda jarða sem teknar voru 

út í hverju umboði vegna þess að dýrleika vantar. 

Grímsnes: 3 jarðir.  

Borgarfjarðarjarðir: 1 jörð. 

Skógarströnd: 4 jarðir. 

Strandasýsla: 1 jörð.  

Húnavatnssýslujarðir: 1 jörð.  

Aðrar jarðir konungs: 5 jarðir. 

Kúgildi vantar á margar jarðir í umboði Aðalvíkurjarða og eru einungis þær jarðir sem 

kúgildi eru skráð á tekin í reikningana fyrir meðaltalið. Margar jarðir í þessari sveit voru í eyði 

eftir bóluna og því eru ekki kúgildi á sumum þessara jarða. Alls fjórar jarðir af þessum jörðum 

voru í eyði. 

Upplýsingarnar um lögbýlin eru keimlík þeim sem áttu við lögbýlin í Bessastaða- og 

Stapaumboði enda voru Vestmannaeyjar með mikla áherslu á sjávarútveg. Önnur umboð eru 

að mestu í landbúnaðarhéruðum og voru flestar á bilinu 15 til 30 hundraða virði. Helst eru 

það Aðalvíkurjarðir sem skera sig úr en þær voru mjög litlar, þær einu sem voru byggðar þegar 

að jarðabókin var samin voru 8 og 4 hundraða virði. Vatnsdals- og Húnavatnssýslujarðir voru 

með stærstu lögbýlin en það kemur ekki á óvart enda var algengt að jarðir á Norðurlandi væru 

stærri að dýrleika en annarstaðar á landinu. 
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Tafla 6. 
Öll lögbýli og hjáleigur umboðsjarða: Meðaltal dýrleika, landskuldar og kúgilda 

 Dýrleiki Landskuld Kúgildi hvert býli 
  (í hndr.) (í álnum)   

Vestmannaeyjar 1,6 59,2 0,0 
Grímsnes 0,0 130,0 4,0 

Borgarfjarðarjarðir 14,3 77,1 3,5 
Skógarstrandarjarðir 11,5 90,0 3,7 

Álftafjarðarjarðir 9,7 62,9 1,4 
Aðalvíkurjarðir 6,7 20,0 1,2 

Strandasýslujarðir 10,5 53,5 2,0 
Húnavatnssýslujarðir 24,2 139,3 4,1 

Vatnsdalsjarðir 30,0 172,0 3,4 
Uppihald presta 9,3 71,3 2,8 

Aðrar jarðir konungs 14,1 72,8 1,7 

Heimild: Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 1–12. 

 

Skýringar: Fjöldi jarða fyrir hvert umboð sem er sleppt vegna þess að dýrleika vantar er sá 

sami og við töflu 5. Nokkrum jörðum, sem ekki eru byggðar, er sleppt þegar að meðaltöl eru 

reiknuð. Fjöldi óbyggðra jarða fyrir hvert umboð er eftirfarandi: 

Borgarfjarðarjarðir: 1 jörð.  

Skógarströnd: 2 jarðir.  

Álftafjarðarjarðir: 1 jörð. 

Aðalvíkurjarðir: 4 jarðir.  

Enn og aftur eru það sjávarútvegsjarðirnar sem skera sig úr en í Vestmannaeyjum voru 

mjög mörg býli á hverja jörð og því var meðaldýrleiki hvers býlis svo lítill. Landskuld á hvert 

býli Vestmannaeyja voru þó ekki mikið lægri heldur en annarsstaðar á landinu. Að sama skapi 

eru það stóru jarðirnar fyrir norðan, í Vatnsdal og Húnavatnssýslu, sem eru með mjög háa 

landskuld miðað við önnur umboð. Þetta stafar af því að margar af jörðunum á Norðurlandi 

voru einbýli en flestar af jörðunum í öðrum umboðum höfðu fleiri en eitt býli á hverri jörð. 
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5. Athugun á jörðum konungs á Vestfjörðum 

Í þessum kafla verður gerð sérstök athugun á jörðum konungs á Vestfjörðum. Þar er um að 

ræða þrjár sýslur, Barðastrandarsýslu, Ísafjarðarsýslu og Strandasýslu. Í Barðastrandarsýslu 

voru einungis þrjár konungsjarðir, í Ísafjarðarsýslu 22 jarðir og í Strandasýslu 20 jarðir. 

Jarðirnar skiptast í þrjú umboð, tvö þeirra voru í Ísafjarðarsýslu og eitt í Strandasýslu. Þetta 

eru Álftafjarðarjarðir, Aðalvíkurjarðir og Strandasýslujarðir. Nokkrar jarðir eru þó fyrir utan 

þessi umboð og verða þau tekin sérstaklega fyrir. Það er einkennandi fyrir jarðirnar að kvaðir 

eru mjög fáar þegar jarðabókin er samin. Þó eru einhver dæmi um að sjóróðrakvaðir hafi verið 

á jörðum í Ísafjarðarsýslu en þær hafi lagst af eftir bóluna.  

 Jarðabókin fyrir þessar sýslur var samin á ólíkum árum. Öll Ísafjarðarsýsla og megnið 

af Barðastrandarsýslu var tekin saman árið 1710. Aðeins Eyjahreppur í Barðastrandarsýslu var 

skráður á öðrum tíma en það var árið 1703. Dagsetningar fyrir Strandasýslu eru mjög 

mismunandi en fyrstu hrepparnir eru skrásettir árið 1706 en það voru Trékyllisvíkurhreppur 

og Kaldaðarnesshreppur. Staðarhreppur, Bitruhreppur og Bæjarhreppur voru svo teknir fyrir 

árið 1709 og loks var Tröllatunguhreppur tekinn saman árið 1710.131 

 Konungur eignaðist flestar af jörðunum á Vestfjörðum fljótlega eftir siðaskiptin. Þá 

erfði Viðeyjarklaustur fjölmargar jarðir eftir Ögmund Pálsson biskup en hann hafði verið ábóti 

í Viðey og því átti klaustrið að erfa hann. Hann átti samtal 47 jarðir en 28 af þeim voru á 

Vestfjörðum. Árni Gíslason var fyrstur til að fá umboð fyrir þessum jörðum og greiddi fyrir þær 

36 dali árlega.132 Þá fékk konungur flestar af jörðunum í Strandasýslu eftir dauða Jóns 

Arasonar og sona hans árið 1550 en þeir áttu umtalsvert jarðagóss. Um svipað leyti fékk 

konungur í sakareyri Álftafjarðarjarðir frá Torfa Sigfússyni en hann hafði hlotið dóm fyrir 

manndráp.133 Voru þannig flestar konungsjarðir á Vestfjörðum komnar í hendur konungs á 

stuttum tíma. 

 Þessar sýslur voru valdar vegna þess að jarðabókin fyrir bróðurpart þessara sýslna var 

að mestu tekin saman á stuttu tímabili. Flestir hrepparnir voru teknir til skoðunar árin 1709 

og 1710 og aðrir hreppar einungis kannaðir árið 1706 og ekki leið langur tími þangað til að 

önnur svæði í sýslunum tveimur voru skráð. 

 

 
131 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7 og 8. 
132 Páll Eggert Ólason, Guðbrandur Þorláksson og öld hans, 15. 
133 Sama heimild, 16. 
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Jarðir fyrir utan umboðin 

Alls voru 13 jarðir sem stóðu fyrir utan þessi þrjú umboð. Ein af þessum jörðum var Drangavík 

í Trékyllisvíkurhreppi í Strandasýslu. Þetta er eina jörðin sem tilheyrði umboði sem var að 

mestu fyrir utan Vestfirðina en þessi jörð var sögð tilheyra Þingeyraklaustri. Þetta var frekar 

lítil jörð, aðeins 6 hundruð að dýrleika, en hún var ekki í byggð þegar að jarðabókin var tekin 

saman. Þá var sagt að landskuld hennar hafi verið 10 aurar en það samsvarar 60 álnum. Jörðin 

hafði verið í eyði síðan árið 1705 og var sagt að byggð hafi lagst af vegna harðinda en gæti 

hæglega byggst aftur ef einhver vildi við henni taka. Engar frekari lýsingar eru um jörðina  í 

jarðabókinni og því ómögulegt að sjá ástand á túnum og öðrum landskostum.134  

 Í Barðastrandarsýslu voru tvær jarðir sem standa fyrir utan umboðin en það voru 

jarðirnar Feitsdalur og Steinanes í Arnarfjarðardölum. Í eigandaskráningunni fyrir þessar tvær 

jarðir segir að þessar jarðir hafi um langan aldur fylgt með sýslunni. Þannig hafði 

sýslumaðurinn öll byggingarráð  og greiddist eftirgjaldið með venjulegu afgjaldi sýslunnar.135 

Feitsdalur var samanlagt 30 hundraða virði en hjáleiga var á þessari jörð sem hét 

Feitsdalshús og reiknaðist sem þriðjungur allrar jarðarinnar eða 10 hundruð. Heildarlandskuld 

jarðarinnar voru níu vættir, sex á heimajörðinni og þrír á hjáleigunni og greiddist með fiski í 

kaupstað. Það samsvarar 180 álnum fyrir alla jörðina. Engin kúgildi voru á þessari jörð en 

almennt voru fá kúgildi á jörðum í Barðastrandar- og Ísafjarðarsýslu. Þrír ábúendur voru á 

Feitsdal, tveir á lögbýlinu og einn á hjáleigunni og skiptist landskuldin jafnt á milli þeirra. 

Lýsingar á jörðinni sjálfri eru ekki hagfelldar. Þar var útigangur í lakara lagi og torfrista og 

stunga lök. Þá var sagt að engjarnar og úthagarnir hafi verið mjög eyðilagðir eftir grjótskriður. 

Þau hlunnindi sem voru talinn upp voru sömuleiðis lök, léleg og til lítils gagns.136 

 Steinanes var mjög lík Feitsnesi í jarðarlýsingunni. Öll hlunnindi vou léleg og lítt 

nýtandi. Þá var sérstaklega minnst á það að vatnsból brást oft bæði sumar og vetur og það 

hafi verið óbærilega langt að fara til að fá vatn frá öðrum stað. Lögbýlið var 18 hundraða virði 

en það var aðeins einn ábúandi á þessari jörð árið 1710. Greiddi hann einn alla landskuldina 

sem var fjórir vættir eða 80 álnir og var henni komið til skila líkt og í Feitsdal, með fiski í 

kaupstað. Ekkert var minnst á kvaðir í lýsingum á Feitsdal en hjá Steinanesi er sagt að 40 árum 

áður hafi þar verið kvöð um eitt mannslán til skipróðurs. Sömuleiðis hafi þar verið heimræði 

 
134 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 323. 
135 Sama heimild, 370–371, 388–389. 
136 Sama heimild, 370–371. 
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en það hafi lagst af fyrir mörgum árum vegna þess að fiskur hætti að ganga svo langt inn í 

Arnarfjörðinn.137 

 Svarfhóll í Eyrarsókn í Ísafjarðarsýslu var önnur stök jörð sem konungur hafði eignast. 

Hún var einstök að því leyti að hún hafði til langs tíma verið til uppihalds prestinum sem 

þjónaði Eyrarsókn og Ögursveit. Hafði hann öll byggingarráð yfir jörðinni. Jörðin var 24 

hundraða virði og var landskuldin 160 álnir. Þá greiddist landskuldin eins og hjá mörgum 

öðrum, það er að segja, í fiski til kaupstaðar en ef róður gekk illa var greitt í landaurum. Gjaldið 

fyrir kúgildin sex sem fylgdu jörðinni greiddust í smjöri heim til prestsins. Tveir ábúendur voru 

á lögbýlinu og einn á hjáleigunni Svarfshólshúsum. Eins og á mörgum öðrum jörðum í 

Ísafjarðarsýslu voru túnin og engi illa farin eftir skriður og sérstaklega er minnst á að kvifé hafi 

verið í hættu á veturna vegna snjóflóða. Áður hafði verið skipsuppsátur á jörðinni en það hafi 

ekki verið nýtt vegna fólksfæðar í mörg ár. Að sama skapi var hætt að nota sel sem jörðin átti 

rétt á vegna fólksfækkunar.138  

Allar aðrar jarðir sem konungur átti árið 1710 sem ekki féllu undir tiltekin umboð er 

hægt að  flokka saman. Það eru samtals níu jarðir í kringum Arnarfjörð og Dýrafjörð sem 

sýslumaðurinn í Vestur-Barðastrandarsýslu, Ari Þorkelsson, hafði til umráða fyrir konung. Það 

er ekki skráð í jarðabókina að þetta sé sérstakt umboð heldur er einungis sagt að þetta sé ein 

af þeim jörðum sem Ari Þorkelsson hafi umboð fyrir.  

Jarðirnar á Arnarfjarðarströnd voru Laugaból, Horn, Borg, Rauðstaðir og Auðkúla. 

Þessar jarðir voru líkar að mörgu leyti en Auðkúla var langstærst af þeim, 48 hundraða virði, 

á meðan hinar voru 12, 18 eða 24 hundraða virði. Landskuldin á Auðkúlu var þó ekki mikið 

meiri en hún var einungis 120 álnir sem var jafnmikið og landskuldin á jörðum sem var 18 og 

24 hundraða virði.  

Í Mýrarþingssókn í Dýrafirði voru þrjár jarðir. Það voru Birnustaðir, Brekka og 

Villingadalur. Jörðin Brekka var 48 hundraða virði eins og Auðkúla og landskuld hennar var 

120 álnir. Stærsta jörðin sem Ari hafði umboð fyrir var Ytri Hjarðardalur í Önundarfirði. Hún 

var sögð vera 68 hundruða virði en í jarðabókinni var sérstaklega tekið fram að það mat væri 

óvíst þar sem að landskuld á henni var einungis 180 álnir sem var mjög lágt fyrir jafn stóra 

jörð. Landskuldir þessara jarða voru allar greiddar í fiski í kaupstað eða með pening ef illa 

 
137 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 388–389. 
138 Sama heimild, 176–177. 
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fiskaðist. Engar kvaðir voru á þessum jörðum þegar jarðabókin var tekin saman en fram kemur 

að þær hafi verið nokkrar fyrir bóluna árið 1708. 

Jarðirnar höfðu mismarga ábúendur en flestir voru þeir fjórir á Ytri Hjarðardal. Þar 

næst voru þrír á Horni og Brekku en annars voru allar jarðirnar með tvo eða einn ábúanda. 

Flestar jarðirnar höfðu haft kvaðir um mannslán til róðurs á skipum umboðsmannsins. 

Á nokkrum þessara jarða var talað um heimræði en það er sama vandamál á þeim flestum að 

fiskur hafði ekki gengið inn firðina í hátt í 20 ár þegar að jarðabókin var tekin saman og því 

voru heimræðin á þeim tíma gagnlausar. Eina jörðin þar sem heimræði virtist ganga eitthvað 

og hafa þýðingu var á Birnustöðum en þar gekk eitt skip ábúandans þrátt fyrir að lending væri 

brimsöm og erfið. Þar sem að svo erfitt var með sjósókn á mörgum jörðum hlýtur að vera að 

landskuld af þeim hafi frekar verið greidd í peningum í stað fiska eins og leyfilegt var. 

Einnig virðast grjótskriður hafa leikið íbúa Vestfjarða grátt því að upplýsingar um nær 

allar jarðirnar greindu frá því að grjótskriður hafi spillt túnum og engjum. Þá voru hjáleigur í 

eyði á nokkrum af þessu jörðum og eyðilögðum túnum kennt um að ekki væri hægt að byggja 

þær. Ekki hefði verið nóg pláss fyrir allt fé lögbýlisins og hjáleigna.139 

 

Aðalvíkurjarðir 

Þetta var umboð fyrir þær jarðir sem voru í eigu konungs í Aðalvík vestast á Hornströndum. 

Eins og nafnið gefur til kynna voru allar þessari jarðir í Aðalvíkursveit sem var hluti af 

Ísafjarðarsýslu. Þegar jarðabókin fyrir þessa sýslu var tekin saman árið 1710 var nýbúið að taka 

umboðið af Jóni Magnússyni sýslumanni í Strandasýslu og var ekki skráð í bækurnar hver nýi 

umboðsmaðurinn var. Jarðirnar í umboðinu voru sjö talsins en aðeins þrjár af þeim voru 

byggðar árið 1710, þ.e. Neðri Miðvík, Stakkadalur og Rekavík bak Látur. Óbyggðar jarðir  voru 

Efri Miðvík, Tunga, Glúmsstaðir og Atlastaðir, og voru þær sagðar hafa verið í eyði síðan í 

bólunni. 

 Jarðirnar í þessu umboði voru almennt litlar en sú stærsta var Efri Miðvík sem var 

metin á 16 hundruð. Annars voru hinar jarðirnar tvær átta hundraða virði, tvær sex hundraða 

virði og tvær fjögurra hundraða virði. Landskuld var að sama skapi lág en hún var hæst á Tungu 

en þar var hún 60 álnir. Næst hæst var hún á Atlastöðum 45 álnir en annars voru allar jarðirnar 

 
139 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 4–6, 11–12, 18–19, 83–84, 92–93, 100–101. 
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með 20 álna landskuld. Efri Miðvík er eina undantekningin en landskuldin á henni var óviss en 

útskýrt að hún hafi fyrir mörgum árum verið 120 álnir.  

Ábúendur allra jarðanna áttu að greiða landskuldina í fiski en á Tungu var því bætt við 

að ábúendur mættu greiða landskuld í landaurum ef ekki hefði fiskast. Misræmi er um hvert 

landskuldin átti að greiðast en ábúendur Glúmstaða og Atlastaða áttu að greiða sína skuld til 

umboðsmannsins. Er þar eflaust átt við Gísla Andrésson á Sæbóli þar í hreppnum en hann 

hafði verið umboðsmaður Jóns Magnússonar á meðan hann hélt umboðinu. Á öðrum jörðum 

var tekið fram að skuldin ætti að greiðast til kaupstaðar en í lýsingunni fyrir Efri Miðvík kemur 

fram að Gísli taki á móti afgjöldum leiguliða í umboðinu ef þeir vildu vera kvittir við konung.  

Á öllum þeim jörðum sem voru byggðar var aðeins einn ábúandi. Kvaðir voru engar í 

þessu umboði og virðast aldrei hafa verið. Kúgildi voru mjög fá en aðeins tvö leigukúgildi voru 

á þeim þremur jörðum sem voru byggðar. Glúmstaðir voru eina jörðin sem var ekki lýst með 

heimræði en það var tvískipt á hinum jörðunum. Heimræði á Stakkadal og Efri- og Neðri 

Miðvík var varla teljandi því að lendingin var brimsöm og erfið. Þá var það einungis brúkað í 

bestu veðráttu um mitt sumar því að ekki þurfti mikið til þess að gera lendinguna ófæra. 

Heimræðið hjá Rekavík, Tungu og Atlastöðum var mun betra og brúkaðist um sumar og vor. 

Almennt voru jarðirnar ekki í góðu ásigkomulagi en lýsingar á þeim voru mjög slæmar. Vatn 

og uppsprettur eyðilögðu nokkur tún og var mörgum engjum spillt með miklum fannlögum 

sem lögðust á þau og hurfu ekki fyrr en upp undir haust. Þá var húsum og heyjum hætt fyrir 

stórviðrum.140 

  

Álftafjarðarjarðir 

Í þessu umboði eru jarðir konungs í Eyrarsókn í Ísafjarðarsýslu. Eyrarsókn náði yfir Álftafjörð í 

Ísafjarðardjúpinu og þaðan dró umboðið nafn sitt. Jarðirnar eru sex talsins en ein þeirra var 

ekki í Álftafirði. Þetta er jörðin Skálanes en hún er í Gufudalssveit í Barðastrandarsýslu, sem 

sagt mjög fjarri Álftafirði. Jón Magnússon fór líka með umboðið fyrir þessar jarðir líkt og 

Aðalvíkurjarðir en ekki er ljóst hvort að sami umboðsmaður hafi séð um bæði umboð fyrir 

hann eða hvort hann hafi haft annan mann fyrir Álftafjarðarjarðir. 

 Jarðirnar í þessu umboði eru fyrr nefnt Skálanes, Eyrardalur, Svarthamar, Seljaland og 

Minni- og Meiri-Hattardalur. Skálanes var þeirra stærst en hún var 20 hundraða virði. Meiri 

 
140 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 293–301. 
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Hattardalur var 18 hundruð en hinar fjórar voru einungis 12 hundraða virði, sem var þó mikið 

betra mat en Aðalvíkurjarðir höfðu. Landskuld var á reiki líka, tvær jarðir greiddu 120 álnir í 

landskuld, ein jörð greiddi 100 álnir, tvær jarðir greiddu 80 álnir og ein jörð greiddi 40 álnir. 

Allir jarðirnar sem voru í Álftafirði greiddu afgjöldin í fiski í kaupstað og peningi ef fiskur fékkst 

ekki. Skálanes var eina jörðin sem var frábrugðin í afgjöldum en hún greiddi hana í ríkisdölum 

beint til umboðsmanns jarðarinnar. Hvort það hafi verið Jón Magnússon eða einhver annar í 

umboði fyrir hann er ekki víst.  

 Engar kvaðir voru á þessum jörðum þegar jarðabækurnar voru samdar en sex árum 

áður höfðu þær lagst af á nokkrum jarðanna. Kvaðirnar höfðu verið mannslán til sjóróðurs eða 

ferðar til kaupstaðar sem er líkt og í öðrum umboðum á Vestfjörðum. Heimræði var ekki nema 

á tveimur jörðum í þessu umboði en það var á Eyrardal og Svarthamri. Lendingar voru góðar 

á báðum þessum jörðum en á Eyrardal gekk skip ábúandans allt árið nema um vor. Heimræðið 

var sjaldgæfara á Svarthamri sökum þess hve langt var að róa á miðin. Á báðum þessum 

jörðum gekk eitt skip á sjó hjá hvorum ábúandanum.  

 Túnin og engin í þessu umboði voru almennt fremur léleg en enn og aftur voru það 

skriðuföll sem eyðilögðu fyrir ábúendunum. Þá var því líst fyrir Eyrardal að Eyrardalsá spillti 

túninu frekar en skriðuföll. Á sama máta spillti Valagilsá engjum í Seljalandi. Gengu lýsingar 

svo langt að segja að öll engi Minni-Hattardals væru ónothæf af skriðum. Kvikfé var í bráðri 

hættu fyrir skriðunum og var sagt frá áhyggjum fólks af því að skriður gætu lent á bæjum. Þá 

var líka lýst miklu vetrarríki sem gerði lífið ennþá erfiðara fyrir ábúendur. Þessar 

niðurdrepandi lýsingar eru ekki einsdæmi, en nær allar jarðir Ísafjarðarsýslu er lýst á þennan 

máta.141 

  

Strandasýslujarðir 

Strandasýslujarður voru stærsta umboð konungsjarða á Vestfjörðum. Það taldi alls 19 jarðir 

sem mátti finna í fjórum af fimm hreppum sýslunnar. Langflestar jarðirnar voru í 

Trékyllisvíkurhreppi en þar voru 13 jarðir konungs. Þær voru Ingólfsfjörður, Eyri, Bær, 

Finnbogastaðir, Reykjanes, Kjörvogur, Naustvík, Reykjafjörður, Kjós, Kambur, Veiðileysa, 

Birgisvík og Kolbeinsvík. Í Kaldaðarneshreppi voru bara tvær jarðir, Reykjarvík og Bjarnarnes. 

 
141 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 6, 225–226; Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 
172–173, 175–180. 
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Í Tröllatunguhreppi var Húsavík eina jörð konungs. Í Bæjarhreppi voru svo þrjár jarðir konungs 

en þær voru Litla-Hvalsá, Hlaðhamar og Borðeyri. Lárus Gottrup lögmaður fór með þetta 

umboð þegar jarðabókin var samin en þetta var eitt af þremur umboðum hans. 

 Stærsta jörðin í þessu umboði var Kjós en hún var 60 hundraða virði. Næstu jarðir voru 

ekki nema 24 og 20 hundraða virði. Nokkrar jarðir voru 16 og 12 hundraða virði og þær 

minnstu voru ekki nema 8 og 4 hundraða virði. Hæsta landskuld af þessum jörðum var 120 

álnir og fimm jarðir báru svo mikil afgjöld. Nokkrar jarðir voru með svipað háa landskuld í 90 

og 80 álnum en margar jarðir guldu lægri landskuld og var sú lægsta 20 jarðir en einungis 

Naustvík var með svo lá afgjöld. Afgöld þessara jarða voru nær allar greiddar í landaurum en 

á nokkrum jörðum var nefnt að landskuld greiddist í landaurum eða vaðmáli. Á einni jörð var 

sérstaklega sagt að landskuld ætti að vera greidd í vaðmáli ef það var til en annars landaurum. 

Þetta var jörðin Birgisvík en á annari jörð, Reykjarvík, var landskuld oftast greydd í vaðmáli. 

Afgjöld af jörðinni Húsavík voru sömuleiðir greidd í vaðmáli og  prjónalesi. Öll landskuld átti 

að berast til Jóns Magnússonar að Reykjanesi en hann var umboðsmaður Lárusar Gottrups í 

sýslunni. 

 Kvaðir voru mjög fáar í þessu umboði en langflestar jarðir höfðu engar kvaðir „hvorki 

fyrr né nú“ eins og það var orðað í jarðabókinni. Aðein tvær jarðir höfðu einhverjar kvaðir en 

þær voru mjög litlar. Ábúandinn á Kjós var í kvaðar nafni beðinn um að róa ekki á annarra 

manna bátum en Jóns Magnússonar umboðsmanns og kvaðir á Húsavík höfðu verið 

skipsróður á vordegi. Á Eyri, Bæ og Naustvík var og hafði ekki verði neitt heimræði en hinar 

jarðirnar hafa einhverjar lýsingar á því. Heimræði nokkurra jarða var gott fyrir nokkrum árum 

en það hafi lagst af þegar að fiskur hætti að ganga inn fjörðinn. Margar jarðir höfðu báta á 

jörðunum sem voru gerðir út til fiskar um sumardaga þegar hentaði og nokkrar jarðir höfðu 

líka hákarlaskip sem voru gerðu út um vordaga. Um helmingur jarðanna höfðu þannig 

einhverskonar skipakost sem gerður var út frá jörðunum. 

 Almennt var ástand túna og engja á þessum jörðum frekar slæmt og var þeim oft lýst 

sem spilltum og eru margar ástæður nefndar fyrir þessum skemmdum. Skriður og sandfok 

voru oftast nefndar sem ástæður en stórviðri voru einnig nefnt í þessu samhengi. Í raun voru 

mörg tún sem voru talin spillt einfaldlega vegna harðinda. Þá var hætta á snjóflóðum og 

skriðuföllum á nokkrum jörðum og nokkrar lýsingar greina frá því að vetrarþungi hafi verið 
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mikill. Mjög mörg af vatnsbólum jarðanna voru léleg og þrutu gjarnan og þá var nokkuð 

kvartað um að landþröngt hafi verið bæði sumar og vetur.142 

  

 
142 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 7, 236–328, 337–339, 341–342, 344–352, 359–360, 368–
370.401–402, 441–442, 447–448, 450–451. 
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Niðurstöður 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns og jarðabókargrunnurinn sem hefur verið 

unninn upp úr þeim gefa okkur mjög góða mynd af þeim jörðum sem konungur átti við upphaf 

18. aldarinnar og hvernig þær dreifðust um landið. Samkvæmt jarðabókinni átti konungur 488 

jarðir á landinu, þar af voru 447 jarðir sem skiptust í 17 umboð, en 41 jörð  stóð fyrir utan 

þessa umboðaskiptingu. Umboðin voru mjög mismunandi að stærð og fjölda jarða en 

klausturjarðirnar báru höfuð og herðar yfir hin jarðarumboðin bæði varðandi fjölda jarða og 

afgjöld af þeim. Minnstu klausturumboðin voru þannig að svipaðri stærð og stærstu 

jarðarumboðin. Bessastaðaumboð og Stapaumboð voru langstærstu umboðin en það var 

einkennandi fyrir þau að þau voru mikið nýtt til sjávarútvegs sem var mjög arðbær. Greinilegt 

er að meðalstærð lögbýla var stærri í þeim umboðum sem voru tengd landbúnaði frekar en 

sjávarútveg. Á sama máta voru mun fleiri býli á sjávarútvegsjörðum en þurrabúðir og tómthús 

voru mjög algeng þar. Meðalstærð lögbýla var mismunandi eftir umboðum en oftar en ekki 

voru jarðir í sjávarútvegssýslum minni en jarðir á landsvæðum sem frekar voru tengd 

landbúnaði. Þá var mun meiri landskuld sem fékkst af hverju lögbýli á sjávarútvegssvæðum. 

Kúgildin á hverju lögbýli voru mjög á reiki en helst voru það Vestmannaeyjar sem skáru sig úr 

þar sem engin kúgildi voru á jörðum konungs. Meðalbýli eru að sama skapi minni að dýrleika 

á sjávarútvegssvæðum en þar voru mikill fjöldi býla á hverri jörð líkt og tómthús og þurrabúðir. 

Meðallandskuld á þessu svæði var þannig lægri en á landbúnaðarsvæðum en þetta stafar af 

fjölda býla á hverru jörð. Meðalbýli á Norðurlandi voru stærri en í mörgum umboðum vegna 

þess að þar voru fá býli á hverju lögbýli. Þessar niðurstöður um jarðirnar byggja á upplýsingum 

úr töflunum í 4. kafla. 

 Umboðsmenn konungsjarða voru ávallt vel ættaðir menn sem voru nógu ríkir til þess 

að standa skil á afgjöldum jarðanna. Þegar að umboð losnaði var það í verkahring amtmanns 

að bjóða það upp en oftar en ekki var það landfógetinn sem sá um það. Þeir sem vildu fá 

veitingu fyrir þessu lausa umboði buðu þá upphæð sem þeir myndu greiða í afgjöld af því og 

var hæsta boðið fyrir valinu í flestum tilvikum. Ekki var algengt að umboðum væri boðin svona 

upp og eru tvær ástæður fyrir því. Veiting umboða var fyrir lífstíð og mátti ekki sleppa þeim 

nema að fráfarandi umboðsmaður finndi annan heiðarlegan mann til þess að taka við af 

honum. Til að vinna bug á þessu var algengt að umboðsmenn slepptu umboðum sínum til 

sona sinna eða annara ættingja þegar að þeir settust í helgan stein. Hin ástæðan er að oft voru 
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menn búnir að verða sér úti um veitingarbréf fyrir umboðum sem veitti þeim þann rétt að 

taka yfir umboð þeirra þegar fyrrverandi umboðsmaður lét af störfum eða féll frá. Mjög 

algengt var að þeir sem gengdu skyldum umboðsmanns væru líka með annað embætti líkt og 

lögmaður eða sýslumaður. Þá voru klausturhaldarar nær alltaf líka sýslumenn í þeim sýslum 

þar sem klaustrin stóðu. Það var í verkarhring amtmanns að veita umboðin en oftar en ekki 

var það fógetinn sem sá um þetta verk fyrir hann.  

Umboðsmenn áttu að byggja þær jarðir sem þeir höfðu umboð fyrir og báru ábyrgð á 

því að fylgjast með þeim fyrir hönd konungs. Þeir sáu til þess að afgjöld af þessum jörðum 

væru greidd en umboðsmenn hirtu það en greiddu svo sín árlegu afgjöld til Bessastaða fyrir 

Jónsmessu um sumar. Umboðsmenn áttu að halda þessi umboð til lífstíðar og máttu ekki 

sleppa þeim nema með sérstöku leyfi. Þeim var gert að finna annan heiðarlegan og duglegan 

mann til þess að taka við þessu embætti af þeim. Þá var algengt að umboðsmenn legðu til syni 

sína eða aðra ættingja sem eftirmenn og voru þeir oftast samþykktir. Einnig gátu menn líka 

orðið sér eða ættingjum sínum úti um vonarbréf fyrir umboðum ef þeir höfðu góðar tengingar 

við yfirvaldið á Bessastöðum. 

 Kjör ábúenda var mjög mismunandi eftir því í hvaða umboði þeir bjuggu, þannig voru 

kvaðir mjög margvíslegar í Gullbringu- og Snæfellsnessýslu en aftur á móti voru engar kvaðir 

fyrir ábúendur á Norðurlandi og á Vestfjörðum. Ekki mátti reka ábúendur af jörðunum sem 

þeir byggðu ef þeir stóðu við allar skyldur sínar og hefur það verið mikið búsetuöryggi. Deilur 

um endurnýjun kúgilda settu mikinn svip á samskipti umboðsmanna og ábúenda 

konungsjarða og var það lögmaðurinn og klausturhaldari Þingeyraklausturs, Lárus Gottrup, 

sem gekk hvað harðast fram í þessum málum. Það var ekki fyrr en konungur skarst í leikinn 

eftir tillögur Árna Magnússonar sem þessum auka álögum á ábúendurna var aflétt. Einnig eru 

dæmi um að konungur hafi minnkað landskuld ábúenda á tímum mikils harðæris eða jafnvel 

uppgefið skuld þeirra. Þó samþykkti konungur ekki alltaf þessar beiðnir þegar þær bárust 

honum. 
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