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Stríðshjálpin 1681 var skattur sem krafist var af Íslendingum vegna útgjalda Dana í 
Skánarstríðinu, sem þeir háðu við Svía. Hér er fjallað um stríðshjálparskattinn frá 
mörgum sjónarhornum, greinargerð um fyrri rannsóknir á honum er gerð, saga stríðs-
hjálparinnar er rakin, hvernig hún kom til, hvernig skatturinn var innheimtur, sagt er 
frá viðbrögðum valdsmanna í landinu voru við stríðshjálpinni og hverjir eftirmálar 
skattheimtunnar voru. Einnig er stríðshjálpin sett í samhengi annarra útboða og 
fjárkrafa konungsvaldsins vegna hernaðar og gerð er grein fyrir skattakerfi 17. aldar. 
Rót stríðshjálparinnar er rakin til dansks stríðsskatts sem einnig var innheimtur vegna 
Skánarstríðsins en bæði fyrr og oftar. Réttarsöguleg athugun á lögmæti stríðshjálpar-
skattheimtunnar er gerð í ljósi ummæla við upphaf 20. aldar um ólögmæti auka-
skattheimtu konungsvaldsins á Íslandi. Þá er umfjöllun um áhrif stríðshjálparinnar á 
jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns og þeirri keningu varpað fram að ein af 
ástæðum þess að ráðist var í jarðabókargerð við upphaf 18. aldar hafi verið reynsla 
stjórnvalda af stríðshjálparskattheimtunni. Samanburður á utanríkis- og skattamálum 
Íslands og Færeyja við lok 17. aldar er gerður í ritgerðinni til að varpa ljósi á stöðu 
Íslands undir dönsku krúnunni, enda var mikill munur á aðstöðu þessara landa hvað 
varðar herskattlagningu og nálægð við átök. 
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Inngangur 
 

Sama ár og Jónsbók varð 400 ára greiddu Íslendingar konungi sínum herskatt í fyrsta 

skipti. Fram til 1681 hafði slíkum kröfum ætíð verið hafnað utan tvisvar en þeir 

skattar voru ekki sambærilegir við stríðshjálpina og því ekki hægt að telja þá slík 

nýmæli sem stríðshjálparskatturinn var í íslenskri skattasögu. Haft hefur verið á orði 

að það sé „ein af furðum Íslandssögu, hve þjóðinni hefur jafnan verið ósýnt um að 

taka þátt í herkostnaði konunga sinna og herra.“1 

Annað sjónarmið, heldur eldra, er skýrt sett fram með þessum orðum: 

„Stríðshjálpartollurinn, sem krafizt var um daga Kristjáns konungs fimta, var eins og 

hvert annað gjörræði, sem framið var eptir að einveldið var komið á.“2 Þó deila megi 

um hversu mikið „gjörræði“ fólst í skattheimtunni er enginn vafi á því að breyting 

hafði orðið á samskiptum konungs við þegna sína á Íslandi með einveldistökunni. 

Nýmæli í skattheimtu er eitt dæmi þar um. 

Stríðshjálpin var fyrsti fyrsti skatturinn sem Íslendingar greiddu er byggði á 

skráningu eignar og leigu, áður höfðu verið innheimtir nefskattar, sem eru einfaldir í 

framkvæmd, eða eignaskattar sem byggðu á munnlegu framtali manna hvert ár. 

Forsenda stríðshjálparinnar var því að til væru nákvæmar jarðabækur yfir eignir 

skattgreiðenda.  

 

Niðurskipan efnis og efnistök 
 

Hér verður reynt að sýna stríðshjálpina 1681 í fjölbreyttu ljósi. Fyrst með yfirliti yfir 

aukaálögur á Íslendinga vegna hernaðar og hvernig þeim var tekið af Íslendingum og 

hvernig breyting varð á þeim innheimtum þegar leið á 17. öldina. Þá er fjallað um 

almenna skatta sem Íslendingar greiddu til að varpa ljósi á það skattaumhverfi sem á 

landinu var. 

 Rætur stríðshjálparinnar má rekja til dansks stríðsskatts sem innheimtur var á 

meðan Skánarstríðið geysaði. Frá þeim skatti er sagt í kaflanum sem fylgir 

upptalningu íslensku skattana. 

                                                
1 Sverrir Kristjánsson: „Inngangur“ í Reisubók séra Ólafs Egilssonar, bls. 30. Sama grein er prentuð í: 
Sverrir Kristjánsson: „Reisubók séra Ólafs Egilssonar“ í Ritsafn, I. bindi, bls. 25. 
2 Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 26 neðanmáls. 
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 Umfjöllun um stríðshjálpina sjálfa hefst að þessum undanfara loknum. Þar er sagt 

frá atburðum í tímaröð, en útúrdúrar eru gerðir sem setja atburðina í samhengi. Þar er 

umfjöllun um skreið, sem skipti ekki litlu máli í viðskiptum Íslendinga við kaupmenn 

og konungsvald. Auk þess er athugað hvort hægt sé að meta þyngd skattheimtunnar, 

með samanburði við kaupsetningar sem giltu á Íslandi og verðlag í Danmörku. Þar á 

eftir er kafli um Þórð Þorláksson biskup í Skálholti, en í bréfasafni hans eru mörg bréf 

um stríðshjálpina sem eru merkar heimildir um álit manna á þessum nýstárlega skatti. 

 Næsti kafli tekur á skoðun sem varpað var fram snemma á 20. öld, um að stríðs-

hjálpin, og raunar allir aukaskattar, hafi verið ólöglegir m.t.t. samþykkta Íslendinga og 

konungs. 

 Eftir þessa útúrdúra er aftur horfið til atburðasögu í tímaröð og sagt frá 

vandræðum og seinagangi við innheimtu stríðshjálparinnar og ástæður þess. Það ferli 

stóð sannanlega til ársins 1692. Þar á eftir er þeirri spurningu velt upp hvort skipun 

konungs til Árna Magnússonar og Páls Vídalíns um gerð samræmdrar jarðabókar yfir 

Ísland eigi rætur sínar að rekja til þess að ekki voru til réttar jarðabækur yfir landið 

þegar á þurfti að halda við innheimtu stríðshjálparinnar. Vöntun á slíkri jarðabók 

torveldaði alla skattheimtu sem byggði á eign. 

Næsti kafli er samanburður á þátttöku Færeyinga og Íslendinga í hernaði Dana. Er 

sá samanburður sérstaklega athyglisverður vegna þess hve munurinn er í raun mikill. 

Færeyingar borguðu reglulegan herskatt til Danmerkur og Íslendingar borguðu 

sérstakan aukaskatt vegna Skánarstríðsins. Hins vegar var stríðshjálpin ekki boðin í 

Færeyjum og af Íslandi var ekki krafist reglulegs herskatts. 

 

Um hugtök 
 

Stríðshjálpin er í eðli sínu skattur þó hún beri ekki þann titil í konungsbréfum. Í 

íslenskum samtímaheimildum finnst þó orðið skattur þegar átt er við stríðshjálpina, 

sem og tollur. Önnur hugtök þekkjast einnig, þá er sérstaklega átt við orðið kóngs-

skattur, en útbreiðsla þess er afar takmörkuð. 

Mismunandi heiti stríðshjálparinnar (stríðshjálparskattsins) ættu ekki að valda 

misskilningi, enda keimlík hugtök. Í umræðu um stríðshjálpina er þó mikilvægt að 

átta sig á muninum á tveimur hugtökum: stríðsskattinum (d. krigsstyr) annarsvegar og 

stríðshjálpinni (d. krigshjælp) hinsvegar. Stríðsskatturinn var skattur lagður á Dani af 
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Dönum á árunum 1676-1679. Stríðshjálpin var skattur lagður á Íslendinga af Dönum 

árið 1679, innheimtur árið 1681 og næstu ár. Að baki þessara skatta lágu sömu 

ástæður, Skánarstríðið. 

Skýr greinarmunur er á hugtökunum aukaskattur og venjulegur skattur. Auka-

skattur er það sem nefnist ekstraordinair skat á dönsku og eru bæði stríðsskatturinn og 

stríðshjálpin dæmi um slíkan skatt. Venjulegir skattar eru þeir sem teljast til fastra 

tekna konungs og voru innheimtir á hverju ári. 

 

Um meðferð óprentaðra heimilda 
 

Í beinum tilvitnunum í óprentuð skjöl er stafrétt uppskriftaraðferð notuð. Upplausn 

banda og skammstafana er táknuð með skáletrun og ekki er hróflað við stafsetningu 

þótt að stafsetning 17. aldar sé flestum ekki töm. Þetta þýðir þó ekki staftáknrétta upp-

skrift, því er einungis notað eitt tákn fyrir ö, eitt fyrir á o.s.frv. þó skrifari hafi haft 

fleiri tákn fyrir þessa stafi.3 Frávik frá þessari reglu eru þegar vitnað er beint í 

prentaða heimildaútgáfu og nákvæmari uppskriftaraðferð notuð þar, við henni er ekki 

hróflað. 

 

Fyrri rannsóknir á stríðshjálpinni 1681 
 

„Dansk krigsfinansiering i 1600-tallet er et forsømt forskningsfelt.“4 sagði Leon 

Jespersen í grein frá árinu 1984. Þessi fullyrðing á jafn vel við í dag undir íslenskum 

formerkjum, því íslensk stríðsfjármögnun á 17. öld er vanrækt rannsóknarefni. Sömu 

sögu má segja um rannsóknir á íslenskri skattasögu: „Isländsk skattehistoria väntar 

fortfarande på at bliva utforskad“5 skrifaði Harald Gustafsson ári á eftir grein 

Jespersens, og enn skortir á rannsóknir á íslenskri skattasögu. 

Ritgerðin sem hér fylgir er á engan hátt lokasvar við vöntuninni á rannsóknum 

stríðsfjármögnunar og skattasögu sem ívitnaðir herramenn lýstu yfir, heldur einungis 

tilraun til að skýra lítinn þátt danskrar stríðsskattasögu í íslensku samhengi – þ.e. 

stríðshjálpina vegna Skánarstríðsins. 

                                                
3 Almenna umræðu um þessa aðferð má finna í: Anna Agnarsdóttir: „Heimildaútgáfur: Púkó og 
gamaldags?“, bls. 114-123. 
4 Jespersen, Leon: „1600-tallets danske magtstat“, bls. 21. 
5 Gustafsson, Harald: Mellan kung och allmoge, bls. 209. 
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Fyrst rataði umfjöllun um stríðshjálpina í yfirlitsrit árið 1942, í Höfuðþáttum 

Seytjándu aldar eftir Pál Eggert Ólason. Kaflinn þar er ættaður frá Jóni Halldórssyni, 

úr „Hirðstjóraannál“ sem prentaður hefur verið í Safni til sögu Íslendinga. Sama 

frásögn er rakin í Árbókum Jóns Espólíns.6 

Í eldri ritum er ekki minnst á stríðshjálpina, t.d. segir ekkert frá henni í Kénnslu-

Bók í Sagna-Frædinni fyrir Vidvaninga, sem Jón Espólín þýddi og jók við, þó þar sé 

lofsamlega fjallað um Henrik Bjelke og stríðshjálpin gott dæmi um hverju hann gat 

komið til leiðar fyrir Íslendinga sem rakið er í þessari ritgerð.7 

Í nýrri yfirlitsritum er heldur yfirborðskennd umfjöllun um stríðshjálpina. Í ritinu 

Saga Íslands VII eftir Helga Þorláksson er kafli um tekjur konungs af Íslandi á 

tímabilinu 1630 til 1685 og eru þar samviskusamlega taldir upp helstu tekjustofnar 

konungs, þ.e. afgjöld af jörðum og sýslum, en einnig óvissir tekjuliðir s.s. fálki og 

brennisteinn. Í honum er ekkert fjallað um aukaskatta á tímabilinu.8 

Hins vegar er sérstakur kafli í riti Helga um aukaálögur,9 þar sem stutt yfirlit yfir 

þær birtist. Þar á stríðshjálpin sinn sess eins og vera ber, en eingöngu er sagt frá 

seinkun innheimtunarinnar og linun skattsins, auk þess sem stuttlega er vikið að 

seinagangi við innheimtuna.10 Þessi umfjöllun er alls ekki tæmandi og í engu viðbót 

við það sem áður hefur verið skrifað. 

Umfjöllun um stríðshjálpina er ekki að finna í nýlegu yfirlitsriti, Íslandssaga til 

okkar daga eftir Björn Þorsteinsson og Bergstein Jónsson.11 

Um aðkomu Íslendinga að hermálum á 17. öld hefur verið fjallað í nokkrum 

greinum. Björn Þórðarson skrifaði árið 1954 grein sem heitir „Herútboð á Íslandi og 

landvarnir Íslendinga“. Þar er vikið að stríðshjálpinni í einni setningu þegar fjallað er 

um herútboð Danakonungs á Íslandi á einveldistímanum, sem skv. greinarhöfundi var 

„vart til umræðu“: „En framlags til stríðsreksturs var stundum krafizt af Íslendingum 

með aukasköttun.“ Næsta setning fjallar um herþjónustu Íslendinga fyrir danska ríkið 

eftir afnám einveldis.12 

                                                
6 Jón Halldórsson: „Hirðstjóra annáll“, bls. 751, Jón Espólín: Íslands Árbækur. VII. deild, bls. 94-95 og 
Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld, höfuðþættir, bls. 150-151. 
7 Galletti í Gotha, Próf.: Kénnslu-Bók í Sagna-Frædinni fyrir Vidvaninga, bls. 165 og 171. 
8 Helgi Þorláksson: Saga Íslands VII. bindi, bls. 112-113. 
9 Helgi Þorláksson: Saga Íslands VII. bindi, bls. 138-144. 
10 Helgi Þorláksson: Saga Íslands VII. bindi, bls. 143. 
11 Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson: Íslandssaga til okkar daga, bls. 223 ff. 
12 Björn Þórðarson: „Herútboð á Íslandi og landvarnir Íslendinga“, bls. 67. 
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Vel má túlka það sem svo að herútboð hafi vart verið til umræðu á Íslandi á 

einveldistímanum en rangt er að halda því fram að það hafi ekki þekkst. Árið 1697 tók 

Alþingi til umfjöllunar bréf frá obersecretaire Moth til amtmannsins Christians 

Müllers um utanför 30-40 manna á aldrinum 18-26 ára, til að gegna herþjónustu. 

Alþingismenn báðust þess að Moth myndi þetta „ofergefa með undirgefnustu 

begering“.13 

Sá sem í seinni tíð hefur hvað mest rannsakað stríðshjálpina er Lýður Björnsson. 

Grein hans frá 1984, „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“ fjallar m.a. 

um aukaskattheimtu Dana á Íslandi á 17. öld. Þar fær stríðshjálpin allnokkra 

umfjöllun, en um hana verður að hafa nokkur orð. 

Í greininni segir Lýður að einungis 248 rd. og 45 sk. af heildarupphæð 

stríðshjálparinnar, þ.e. af 6.460 rd. og 45 sk., hafi verið greiddir með ríkisdölum, 

annað hafi verið greitt í fríðu, þ.e. skreið, kjötmeti og prjónlesi. Svo segir hann að það 

hafi einungis verið einstaka embættismenn og bændur á Vestfjörðum og á 

norðurströnd Faxaflóa sem greiddu í ríkisdölum. Heimild Lýðs fyrir þessum 

upplýsingum er í Þjóðskjalasafni, Rentukammersskjöl 2,1, þ.e. stríðshjálparskjölin.14  

Í grein Lýðs er enginn fyrirvari um sannleiksgildi upphæðarinnar settur fram. Ekki 

er heldur bent á þá staðreynd að einungis framtalsskýrslur sýslna í Skálholts-

biskupsdæmi eru í þessari öskju (auk samantektarskjala og yfirlita frá 

Rentukammeri)15 en engar skýrslur frá sýslum í Hólabiskupsdæmi, en vissulega er 

mögulegt að Norðlendingar hafi greitt með ríkisdölum rétt eins og Vestlendingar. 

Þó svo að stríðshjálparskrár allra sýslna Skálholtsbiskupsdæmis, utan 

Strandasýslu, séu í öskjunni (frá N-Múlasýslu til N-Ísafjarðarsýslu) þýðir það ekki að 

skráningin sé samræmd. Í sumum skýrslum er eingöngu greint frá því hversu margar 

vættir, fjórðunga, álnir eða fiska bændur greiddu og ekkert sagt um hvaða gjaldmiðill 

(t.d. skreið, prjónles eða ríkisdalir) var notaður. Í skýrslum annarra sýslna er 

nákvæmar skráð. Af þessum sökum er ómögulegt að reikna út heildarupphæð 

skattsins sem greiddur var með ríkisdölum, skjölin einfaldlega leyfa það ekki. Sem 

dæmi um ónákvæma skráningu, þ.e. án þess að gjaldmiðill sé tilgreindur, má nefna 

suður- og miðhluta Múlasýslna, vestur-Skaftafellssýslu og Snæfellsnessýslu.16 

                                                
13 Alþingisbækur Íslands, IX. bindi, bls. 18-20. Cf. Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i 
det 17. århundrede“, bls. 64. 
14 Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 67-68, 71. 
15 Þar er greiðslumáta ekki getið, heldur eingöngu samtölur (Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681.) 
16 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681, arkir 2, 5 og 15. Þetta er ekki tæmandi upptalning. 
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Skráning hefur verið nokkuð nákvæm í Árnessýslu, því þar er alla jafna tilgreint 

með hverju bændur greiddu. Sem dæmi um nákvæma færslu má nefna Guðmund 

Jónsson á Efra Seli í Stokkseyrarhreppi sem „bet(alar) j sm(iöre) 12 f(iska) a 

Öreb(acha).“17 En smjör var ekki eini greiðslumáti Stokkseyringa, því Sigríður 

Benediktsdóttir „bet(alar) 4 Rixd(ale) j Strydzhialpar tollenn f(yrer) sig og syna 

hialeigumenn“18 Sigríður er síður en svo ein um að borga í ríkisdölum, einnig má 

nefna Þórð Hallsson á Refstokki sem borgar ½ ríkisdal, Bjarna Árnason á 

Skúmstöðum sem borgar einn ríkisdal og Markús Bjarnason á Stokkseyri sem borgar 

hvorki fleiri né færri en 16 ríkisdali.19 Lýður telur Árnessýslu ekki meðal þeirra svæða 

þar sem greitt var með ríkisdölum, svo þessir ríkisdalir eru ekki inni í heildarsummu 

Lýðs. 

Umfjöllun sína um stríðshjálpina í fyrrnefndri grein byggir Lýður að einhverju 

leyti á grein skrifaðri fimm árum áður (1979) sem heitir „Dalir í kistuhandraða“. Þar 

getur Lýður þess óbeint að Hólabiskupsdæmi vantar í öskju stríðshjálparinnar: „Skjöl 

stríðshjálparinnar úr Skálholtsbiskupsdæmi eru varðveitt.“ En hann er ekki nógu 

nákvæmur þegar hann segir: „Í skjölunum er aðeins getið um greiðslu í mynt frá 

tveimur svæðum í Skálholtsbiskupsdæmi. Nær annað þeirra yfir Kjósar-, 

Borgarfjarðar-, Mýra- og Hnappadalssýslu, en hitt yfir Ísafjarðarsýslur.“20 Ljóst er að 

tölur hans um heildargreiðslu í ríkisdölum sem fyrr er vísað til standast engan veginn 

þegar skjölin eru skoðuð nánar. 

Því má heldur ekki gleyma að fyrir utan þau tilfelli þar sem tekið er fram með 

hverju bændur greiddu, þá eru ótal dæmi þar sem engin leið er að sjá gjaldmiðilinn af 

skráningunni, þ.e. öll þau tilfelli þar sem eingöngu eru tilgreindar álnir, vættir eða 

fiskar en ekki hvort á bak við það sé skreið, smjör, prjónles eða eitthvað annað.21 

Lýður setur reyndar fyrirvara við sínar tölur. Hann er samt einungis settur við 

orðið peningar, sem getur, skv. Lýði, þýtt bæði kvikfé og mynt.22 Ljóst er þó að 

peningur í íslensku máli nálægt aldamótunum 1700 getur, í þessu samhengi, varla þýtt 

nokkuð annað en kvikfé, sbr. notkun þess orðs í kvikfjártalinu 1703. Þar er hugtakið 

fríðir peningar notað um kvikfé eins og sjá má m.a. af kvikfjárskýrslu Stokkseyrar-

                                                
17 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681, örk 8, bls. 141. 
18 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681, örk 8, bls. 140. 
19 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681, örk 8, bls. 139, 143. 
20 Lýður Björnsson: „Dalir í kistuhandraða“, bls. 302. Cf. Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld, 
höfuðþættir, bls. 151. 
21 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681. 
22 Lýður Björnsson: „Dalir í kistuhandraða“, bls. 302. 
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hrepps. Í henni hefst upptalning kvikfjár á hverjum bæ á orðunum „fríðir peningar“ 

auk þess sem í niðurlagi skýrslunnar stendur: „Að þetta hafi svo fram farið og eftir 

tilsögn fólksins, þess fríðir peningar uppskrifaðir […]“23 

Í þessu samhengi ber þó að minnast á það að skjöl stríðshjálparinnar í Árnessýslu 

eru ekki merkt stríðshjálpinni beint, þ.e. þau eru í sömu öskju, en örkin er merkt 

ábúendur í Árnessýslu. Þó leikur enginn vafi á því að um skattskýrslu 

stríðshjálparinnar er að ræða þegar skjölin eru skoðuð nánar, því ábúendatalið 

svokallaða hefst á þessum orðum: „Anno 1681 d(ato) 30 July Ad Væligerdj settu fim 

reppa þynge þetta Vppshrifad Vmm Stryds hialpena“ og eftir þennan formála hefst 

upptalning á bæjum, ábúendum, hver landskuld jarðanna er, hve mörg leigukúgildi 

eru, hve mörg kúgildi ábúandi á og að lokum hvað ábúandinn borgar í stríðshjálpina.24 

Lýður tekur heldur ekki fram í sínum greinum að einokunarverslunin seldi 

ríkisdali, skv. kaupsetningunni 1619 kostaði einn ríkisdalur 45 fiska.25 Þetta þýðir 

frómt frá sagt að ótækt er að halda því fram að eignarhald á ríkisdölum hafi nær 

eingöngu verið bundið ákveðnum svæðum þar sem launverslun var stunduð,26 því 

engar skýrslur eru til um hverjir keyptu ríkisdali eða hvar þeir bjuggu. 

Í grein sem Lýður birti í Lesbók Morgunblaðsins árið 2000 heldur hann sömu 

tölum fram, án fyrirvara.27 

Að lokum skal bent á að upplýsingar um greiðslu skattsins með ríkisdölum eru 

líka að finna í bréfum, sbr. bréf frá Þórði Þorlákssyni Skálholtsbiskupi til Daða 

Jónssonar sýslumanns í Kjósarsýslu28 um stríðshjálpina af Ingunnarstöðum, hálfum 

Þrándarstöðum, Meðalfelli og Hurðarbaki, sem var „effter ydar [þ.e. Daða] Reykning 

2 hndr. 37½ fiskur, enn i peningum ad mier reiknast halfur siötti Rixdalur“ hvern 

Bjarni Sigurðsson29 átti „ad afhenda i reidi peningum.“30 

Þær upplýsingar sem stríðshjálparskjölin veita um jarðir og dýrleika þeirra, auk 

jarðabóka innifalinna í skjölunum, hafa verið notaðar til rannsókna á íslenskum 

                                                
23 Gunnar Marel Hinriksson: „Kvikfjártalið 1703 í Árnessýslu“, bls. 157-180. Cf. Þjskjs. Rtk. III, 1. 
Kvikfénaðarskýrslur 1703: Árnessýsla. 
24 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681, örk 8, bls. 139ff. 
25 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, bls. 298. 
26 Lýður Björnsson: „Dalir í kistuhandraða“, bls. 303. 
27 Lýður Björnsson: „Íslendingar og danski herinn á 17. og 18. öld“, bls. 13-14. 
28 Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, I. bindi, bls. 302. 
29 Bjarni var í þjónustu Þórðar biskups. Sjá: Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, I. bindi, bls. 190. 
30 Þjskjs. Bps A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 102r. Til gamans má geta þess að 
skv. reikningi stríðshjálparinnar í Kjósarsýslu átti Þórður að greiða samtals tvö hndr. 26½ fisk, svo 
hann hefur misreiknað sig um 11 fiska. Miðað við að tveir fiskar séu í einum skildingi þá standast 
útreikningar Þórðar yfir í ríkisdali ágætlega. (Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681, örk 10, bls. 273, 276 
og 278.) 
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jarðabókum og jarðaeign. Björn Lárusson og doktorsritgerð hans, The Old Icelandic 

Land Registers, sem og rit hans Islands jordebok under förindustriell tid eru dæmi um 

það.31 

Af ofangreindu má sjá að full þörf er á ítarlegu yfirliti yfir sögu stríðshjálparinnar.  

 

Stríðshjálp af Íslandi 
 

Sóst eftir framlögum af Íslandi vegna hernaðar frá um 1020-1697 
 

Þessum kafla er ætlað að veita stutt yfirlit í tímaröð af helstu framlögum vegna 

hernaðar og landvarna af Íslandi sem heimildir finnast um, öðrum en stríðshjálpinni 

og hvort sem Íslendingar sinntu þeim eður ei. Tilgangur slíks kafla er að setja 

stríðshjálpina í samhengi við svipaðar fjárkröfur konunga Íslendinga á öðrum tímum. 

Hér er bæði fjallað um herútboð, þ.e. þegar sóst er eftir mönnum til að gegna 

herþjónustu, sem og herskatta. Í eðli sínu eru það ekki svo óskyld fyrirbæri enda 

tilgangur beggja að styrkja hernað konunga á erlendri grundu. 

 Fyrst skal þess getið að frá um 1020 var í gildi samningur milli Noregs og Íslands 

sem kvað á um að tveimur af hverjum þremur Íslendingum sem staddir voru í Noregi 

bar skylda til að verja landið ef þörf krefði. Þetta ákvæði virðist hafa haldist fram yfir 

samþykkt Gamla sáttmála.32 

 Eftir að norskt konungsvald á Íslandi var innleitt árið 1262-1264 leið ekki langur 

tími þar til fyrsta herútboðið kom. Árið 1268 sendi Eiríkur konungur Magnússon eftir 

160 mönnum af Íslandi, 40 úr hverjum fjórðungi. Aðrar heimildir segja 240. 

Guðmundur Hallsson prestur flutti þetta boð til landsins. Árni Þorláksson biskup tók 

vel í þetta en Rafn Oddsson „aðalakkeri leikmanna“ fékk því afstýrt, svo ekkert varð 

úr.33 

 Margrét drottning leitaði til Íslendinga um herskatt 1392 – en þeir vildu ekki 

borga. Það endaði með því að alþingi samþykkti að hver gæfi „átta álnir hafnarvoðar“, 

                                                
31 Bjön Lárusson: The old Icelandic land registers og Björn Lárusson: Islands jordebok. Sjá nánar í 
ritaskrá. 
32 Sigurður Líndal: „Ísland og umheimurinn“, Saga Íslands I. bindi, bls. 221-222 og Björn Þorsteinsson 
og Sigurður Líndal: „Lögfesting konungsvalds“, Saga Íslands III. bindi, bls. 97. 
33 Biskupa sögur, I. bindi, bls. 756-758. Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 
25-26, 202. Cf. Björn Þórðarson: „Herútboð á Íslandi og landvarnir Íslendinga“, bls. 57. 
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en það skyldi ekki teljast skattur og gefast eingöngu í þetta eina sinn og ekki aftur. 

Eyfirðingar sátu hjá þegar þessi gjöf var gefin.34 

 Veturinn 1418 var nefndur Bónavetur. Í Nýja annál segir að fyrst hafi komið 

„kongsbón, er herra Arni biskup [Ólafsson] fylgdi fram, þá sýslumannsbón, þá 

prófastsbón, og margar aðrar krafir og bei[ðslur bisku]psins við almúgann.“35 Þessar 

beiðslur hafa verið settar í samhengi við styrjöld sem Eiríkur af Pommern átti því í 

vegna Slésvíkur og að Íslendingar hafi eitthvað gefið vegna þessara bóna.36 

 Gingjald var nefskattur sem „Kristján konungur annar var að kvabba um á árunum 

1508-1511.“37 Óljóst er hvort gingjaldið hafi tengst hernaði sérstaklega, en í veitingar- 

og skipunarbréfi Þórólfs Ögmundssonar fyrir Barðastrandasýslu frá Jóni 

Sigmundssyni lögmanni fyrir norðan og vestan segir: „Bid oppt nefndan þorolf 

augmundzson. ath han fram fylgi og fullgiore þat gingiallz wttbod. sem min herrª 

hefer tilskrifat og taki fullt mantal hwersu marger woppnfærer men ero Ј grei(n)du 

tackmarcki.“38 Hvort einungis vopnfærir menn hafi átt að greiða skattinn verður ósagt 

látið.39 Víst er að konungur vildi gera gingjaldið að föstum skatti, en því var afstýrt og 

galst hann einungis einu sinni.40 

 Landshjálp bað Kristján III. um að gefin yrði af Íslandi árið 1541 vegna kostnaðar 

við hernað undangegnginna ára, þ.e. Greifastríðið.41 Þessi fjárbón líkist stríðshjálpinni 

nokkuð. Þó er munur á heimtunni í því að landshjálpin var frjálst framlag „lærðra og 

leikra á Íslandi […] bæði af klaustra fé og kirkna og á aðrar lundir“, „huer epter sin 

leigligheidt“42 en stríðshjálpin, eins og rakið er í þessari ritgerð, var nákvæmlega 

lagður skattur á hvern landeigenda og leiguliða. 

 Hertoll af Íslandi reyndi Kristján IV. að innheimta árið 1624 vegna þrjátíu ára 

stríðsins en því var ekki sinnt.43 Skattinn áttu Færeyingar líka að borga og átti hann að 

vera til kostunar einnar herdeildar svo ekki þyrfti að gera herútboð á eyjunum.44 

                                                
34 Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: „Lögfesting konungsvalds“, Saga Íslands III. bindi, bls. 98 
og Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 202. 
35 Annálar 1400-1800, I. bindi, bls. 22. 
36 Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: „Lögfesting konungsvalds“, Saga Íslands III. bindi, bls. 98. 
37 Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 27. 
38 Íslenzkt Fornbréfasafn, VIII. bindi, bls. 275. 
39 Cf. Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: „Lögfesting konungsvalds“, Saga Íslands III. bindi, bls. 
98. 
40 Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 27 og Íslenzkt fornbréfasafn, VIII. 
bindi, bls. 226, 355-358. 
41 Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: „Lögfesting konungsvalds“, Saga Íslands III. bindi, bls. 98. 
42 Íslenzkt fornbréfasafn, X. bindi, bls. 605-607. 
43 Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 26. 
44 Páll Eggert Ólason: Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Íslandi, III. bindi, bls. 192. 



 10 
 
 

Konungsbréf um þennan hertoll, eða herskatt, er dagsett 4. ágúst 1624.45 Það var lesið 

upp á Alþingi ári síðar, 1625.46 Þó það komi ekki fram í Alþingisbókum hefur líklega 

einhverjum mótbárum verið hreyft við þessari álögu, því 7. nóvember 1625 skrifaði 

Kristján IV. bréf þar sem stríðsskatturinn er gefinn eftir, sem lesið var upp á Alþingi 

1626.47 

 Kristján IV. gerði aðra tilraun til innheimtu stríðsskatts nokkru síðar, með bréfi 

dagsettu 9. september 1638. Pros Mundt lénsmaður konungs las það upp á Alþingi 

1639.48 Markmið skattsins var að styrkja varnir Danmerkur.49 Hefur það væntanlega 

verið vegna þrjátíu ára stríðssins. Samkvæmt bréfinu átti að skattleggja sýslumenn, 

klausturhaldara, ríka bændur, fógeta konungs og lénsmanns, með þeim fyrirvara þó, 

að engann átti að þvinga til að borga um efni fram eða svo mikið að þeir hljóti skaða 

af. Fátækir áttu ekki að greiða þennan skatt.50 Þessi skattheimta hefur því verið í formi 

frjáls framlags. 

 Var þessu erindi ekki illa tekið á Alþingi en konungur var beðinn um að hafa 

varnir Íslands einnig í huga við ráðstöfun fjárins. Ekki er vitað hversu margir greiddu 

skattinn eða hversu mikið þeir greiddu.51 Björn Jónsson á Skarðsá tilfærir í annál 

sínum að sýslumenn hafi séð um skattheimtuna nema danskir embættismenn hafi 

skattað Suðurnesinga en sýslumenn hafi þingað út um landið og séð um 

skattheimtuna. Innheimtan varð minni en Pros Mundt hafði vonast eftir.52 Á sama 

tíma gerði hann kröfu til jaðrabókar yfir allar kirkjujarðir landsins, samtals um 1375 

jarðir, eða um 30% jarðanna.53 

 Rétt er að brjóta upptalningu herframlaga Íslendinga upp með ítarlegri umfjöllun 

um tillögu þess efnis að Íslendingar borguðu eitt herskipt tila að verja landið. Henrik 

                                                
45 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, bls. 346. 
46 Alþingisbækur Íslands, V. bindi, bls. 123. 
47 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, bls. 346-347 og Alþingisbækur 
Íslands, V. bindi, bls. 124. 
48 Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 65. Um hann hefur Björn 
Lárusson einnig fjallað: Björn Lárusson: The Old Icelandic Land Registers, bls. 9-10 og sami: Islands 
Jordebok under förindustriell tid, bls. 9. 
49 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, bls. 421 og Alþingisbækur Íslands, 
V. bindi, bls. 560. 
50 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, bls. 422. Cf. Lýdur Björnsson: 
„Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 65. Þar segir Lýður að almúginn hafi einnig 
átt að greiða skattinn en það kemur ekki heim og saman við texta konungsbréfsins. 
51 Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 65-66. Sjá einnig: Páll 
Eggert Ólason: Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Íslandi, III. bindi, bls. 192-193. 
52 Annálar 1400-1800, I. bindi, bls. 258. Cf. Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. 
århundrede“, bls. 65. Þar segir Lýður að danskir hafi gengið „temmelig hårdt“ fram en sýslumennirnir 
með „større lempe“. Það er þó ekki hægt að lesa úr texta annálsins. 
53 Björn Lárusson: Islands jordebok under förindustriell tid, bls. 9. 
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Bjelke hirðstjóri sendi bréf um þetta en hann átti eftir að hafa mikil áhrif á sögu stríðs-

hjálparinnar síðar. 

Thomas Nicolaj (Tómas Nikulásson) landfógeti las bréf frá Bjelke á Alþingi árið 

1663 „um landsins kontribution og útlát til að halda eitt orlogsskip [þ.e. herskip] þessu 

landi til varnar móti Tyrkjanna árásum […]“.54 Ári áður hafði svipað mál komið til 

upp. Forsvarsmenn „Jslandsche Compagnie“ höfðu beðið um að konungur sendi 

herskip til verndar einokunarversluninni gegn ólöglegri verslun við Ísland og 

Færeyjar. Þetta samþykkti konungur með bréfi 10. apríl 1662.55 

Það hefur verið túlkað sem svo að hér sé um sama skip að ræða. Íslendingar voru 

beðnir árið 1663 um að kosta eigin varnir gegn Tyrkjaógninni eingöngu til að 

forsvarsmenn einokunarverslunarinnar (þar á meðal Hans Nansen sem studdi konung 

þegar einveldi var komið á í Danmörku) hafi ekki þurft að kosta skip til að halda 

ólöglegri verslun Englendinga og Hollendinga í skefjum.56 

Vel má vera að hér hafi verið um sama skip að ræða í báðum tilvikum, 1662 og 

1663, konungur hafi horft í kostnaðinn við að halda því úti og ætlað að koma honum á 

Íslendinga. En hvort að verið sé „að mælast til þess, að landsmenn [leggi] fram fé til 

að kosta böðul á sjálfa sig“57 eins og Jón Aðils orðaði það er erfitt að segja. 

Nærtækara er að líta svo á að hér sé um sameiginlega hagsmuni að ræða, þ.e. 

Íslandsverslunin fær ákveðna tryggingu fyrir afkomu sinni og Íslendingar fá vörn 

gegn „kristninnar óvinar Tyrkjans æðigangi“ sem nýlega hafði samið frið við 

Hollendinga og Englendinga um siglingar á Norðurhöfum.58 

Þessari röksemdafærslu má svara með þeirri tilgátu að Englendingar og 

Hollendingar hafi samið frið við Tyrkja til að koma höggi á Dani og einokunar-

verslunina. Um þetta verður ekki fullyrt, en konungur skipaði fáum árum síðar (1667) 

Íslendingum að kosta gerð skans eða virkis á Bessastöðum vegna stríðs Englendinga 

og Hollendinga, hverja Danir studdu. Virkið átti að koma í stað herskips sem sent var 

til Íslands til varnar landinu. Sérstakt gjald var lagt á svo hægt yrði að reisa virkið.59 

                                                
54 Alþingisbækur Íslands, VII. bindi, bls. 25. 
55 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 3. Deel, bls. 94-95. Cf. Jón Aðils: 
Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 595. 
56 Jón Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 595-596. Cf. Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: 
Ríkisréttindi Íslands, bls. 123-125. 
57 Jón Aðils: Einokunarverzlun Dana á Íslandi, bls. 596. 
58 Guðs dýrð og sálnanna velferð. Prestastefnudómar Brynjólfs biskups Sveinssonar, bls. 243 og Jón 
Espólín: Íslands Árbækur. VI. deild, bls. 35-36. 
59 Kristinn Jóhannesson: „Þættir úr landvarnarsögu Íslendinga“, bls. 133-135 og Lovsamling for Island 
I. bindi, bls. 314. Cf. Helgi Þorláksson: „Undir einveldi“, Saga Íslands VII. bindi, bls. 141. 
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Virkisgjaldið má túlka á þann veg að Dönum hafi ekki staðið jafn mikið á sama 

um Ísland og sagnfræðingar sjálfstæðisbaráttunnar hafa talið. Þó svo að Íslendingar 

hafi verið krafðir tillags vegna eigin varna er ekki þar með sagt að slíkar kröfur hafi 

verið með öllu óréttlátar eða beinlínis illska af hálfu Dana. 

Erindi Bjelkes og Nicolaj um varnarskipið frá 1663 var svarað í lögréttu, þar sem 

„lögmennirnir og lögréttan auðmjúklega þökkuðu hans excellenz fyrir föðurlega 

afection og vísdómlega forsjá“ en ítrekuðu „landsins vanefni og fátækt“ og töldu 

landsmenn þess vegna ekki færa um að halda úti varnarskipi. 

Lögmenn og lögrétta stungu þó upp á lausn á málinu, þ.e. þeir lofuðu að standa 

fyrir söfnun „með landsins almúga“ á peningasamlagi þetta ár og leggja það fram „á 

næstkomandi Öxarárþingi“, þ.e. Alþingi, sem honorarium, æruskenk, til hans 

excellens, Henrik Bjelke. Tilgangur skenksins var „að vor gúnstugi lénsherra [Bjelke] 

framvegis vilji kontinúera og við hafa sín föðurleg ráð og umhyggju oss og voru landi 

til gagns og góða.60 

Í Alþingisbók fyrir árið 1664 kemur þetta eitt fram um æruskenkinn til Bjelke: 

Um landsins tillag til hans excellenz honorarium eftir hvers eins sýslumanns 
samantekt af almúganum í hvers eins sýslu voru fyrst samansafnaðir lögmenn 
og nokkrir sýslumenn við lögréttuna.61 
 

Af þessu virðist vera sem menn hafi ekki verið of uppnumdir af þessari hugmynd og 

henni jafnvel verið lítið sinnt. Um þetta efni er þó erfitt að fullyrða nokkuð, því engin 

skjöl um þessa innheimtu virðast vera til og var víða pottur brotinn í skjalavörslu 

Alþingis við Öxará á 17. öld.62 

Þó er vitað að prestastefna (synodus) Skálholtsstiftis á Þingvöllum árið 1663 undir 

stjórn Brynjólfs Sveinssonar biskups samþykkti 30. júní 1663 að safna fé til 

honorarium fyrir Bjelke og landfógetann Nicolaj, að upphæð 300 rd. Samtals söfnuð-

ust þó 351 rd. (100 rd. úr Hólabiskupsdæmi og 251 rd. úr Skálholtsbiskupsdæmi), 

hlaut landfógeti 99 rd. en Bjelke 252 rd.63  

Á prestastefnunni var ályktað um erindi landfógeta. Þar kom fram að í bréfi 

Bjelkes hefur staðið að hættan á „kristninnar óvinar Tyrkjans æðigangi“ sé meiri nú 

                                                
60 Alþingisbækur Íslands, VII. bindi, bls. 25-26. 
61 Alþingisbækur Íslands, VII. bindi, bls. 49. 
62 Jón Þorkelsson: Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík, III. bindi, bls. XI-XX. Sjá 
einnig: Einar Arnórsson: Réttarsaga Alþingis, bls. 156-158. Þar kemur fram að alþingisbækur eru 
eingöngu til í frumriti frá árinu 1766 auk þess sem aðrar bækur sem þingskrifarar hafa haldið eru 
glataðar. 
63 Úr bréfabókum Brynjólfs biskups Sveinssonar, bls. 155-159. 
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en áður, því „contract og friðarsáttmáli [sem] vorir nágrannar og nafnkristnir, 

Engelskir og Hollenskir“ hafi gert Tyrkjum auðvelt „í þessi Norðurhöf til rána og 

herleiðinga að sigla […]“.64 Það breytti því þó ekki að prestarnir vildu ekki, líkt og 

Alþingi, taka þátt í kostnaði við skipið heldur frekar greiða Bjelke æruskenk.65 

Rök Brynjólfs biskups gegn erindinu voru m.a. menningarlegs eðlis. Hann taldi að 

ekki væri rétt að íþyngja þeim fáu efnamönnum sem á landinu fundust með 

aukaálögum því þeir ættu fullt í fangi með að mennta börn sín og að nauðsynlegt væri 

að þeir hefðu burði til að senda þau til háskólanáms erlendis – ella dytti landið niður í 

barbarísku.66 Þess ber að geta að Brynjólfur var sjálfur menntaður í Hafnarháskóla og 

lauk þaðan magistersprófi. Hann gengdi konrektorsstöðu við Hróarskelduskóla auk 

þess sem hann hafði hug á að fara suður í lönd til frekara náms – en þær áætlanir urðu 

að engu við biskupsvígslu hans 1639.67 

Augljóst er að Brynjólfur, sem lést 1675,68 hefur verið menningarlega þenkjandi 

umfram samtíðarmenn sína og þá sem fylgdu skömmu á eftir honum, því ekki sjást 

rök byggð á nauðsyn þess að viðhalda menntunarstigi landsins í bónarbréfum gegn 

stríðshjálpinni. 

Freistandi er að líta svo á að þar eð Íslendingar komust upp með að greiða ekki 

tillagið vegna varnarskipsins og m.t.t. þess að konungur sendi skip fáum árum síðar 

þegar raunveruleg hætta steðjaði að landinu, vegna stríðs Hollendinga og Eng-

lendinga, að sú skoðun Jóns Aðils, Einars Arnórssonar og fleiri um samantekin ráð 

konungs og íslenska verslunarfélagsins um að láta Íslendinga greiða kostnaðinn af því 

að halda ólöglegri verslun í skefjum sé ekki á sterkum rökum reist. 

Sú sögn er til að almennur fögnuður hafi ríkt á Íslandi þegar sú frétt barst að 

Nikolaj hafði drukknað árið 1665.69 Það segir ýmislegt um hvern hug landsmenn báru 

til hans og hans gjörða, þ. á m. herskipaútboðsins.  

Síðasti liðurinn í þessari upptalningu byggir á bréfi dagsettu hinn 5. maí árið 1697 

sem fékk amtmaðurinn Christian Müller fékk frá Moth yfirritara um að konungur vildi 

fá senda af Íslandi 30-40 menn. (Á þetta útboð var stuttlega minnst í kaflanum Fyrri 

                                                
64 Guðs dýrð og sálnanna velferð. Prestastefnudómar Brynjólfs biskups Sveinssonar, bls. 243. 
65 Guðs dýrð og sálnanna velferð. Prestastefnudómar Brynjólfs biskups Sveinssonar, bls. 242-246 og 
Úr bréfabókum Brynjólfs biskups Sveinssonar, bls. 155-159. 
66 Jakob Benediktsson: „Hafnarháskóli og íslensk menning“, bls. 207. 
67 Bjarni Jónsson frá Unnarholti: Íslenzkir Hafnarstúdentar, bls. 17 og Sigurður Pétursson: „Brynjólfur 
biskup og fólkið frá Bræðratungu“, bls. 180, 182-183. 
68 Bjarni Jónsson frá Unnarholti: Íslenzkir Hafnarstúdentar, bls. 17. 
69 Helgi Þorláksson: Saga Íslands VI. bindi, bls. 225. 



 14 
 
 

rannsóknir á stríðshjálpinni 1681.) Þeir áttu að vera á aldrinum 18-26 ára, vera frá 

fjölmennum sýslum og áttu ekki að vera frá heimilum sem ekki gátu séð af 

vinnuaflinu, t.d. ef þeir voru til aðstoðar öldruðum foreldrum sínum. Þeir sem myndu 

hlýða boðinu áttu að vera fullvissaðir um að þeir myndu ekki verða hnepptir í 

þrældóm og áttu að fá leyfi til að fara aftur heim eftir 2-3 ár. 

Íslendingar báðust undan þessari kvöð, bentu á landsins miklu fátækt, hversu tíðin 

hafði verið hörð og að margir hafi dáið úr ófeiti. Einnig bentu þingmenn á að það gæti 

orðið konungi til skaða að missa svo marga menn af landinu, því þá gætu þeir ekki 

aflað fiskjar til góða fyrir Íslandsverslunina. 18 menn silgdu þó til hafnar og voru 

munstraðir í flotann. Þeir voru þó sendir heim strax næsta ár vegna heimþrár og 

ónytjungsskapar.70 

Í samhengi við herútboðið 1697 má benda á að það var ekki óþekkt á seinni hluta 

17. aldar að Íslendingar hafi gengið í herþjónustu í Danmörku. Skömmu áður en 

herútboðið kom, hafði a.m.k. einn Íslendingur gegnt herþjónustu í danska sjóliðinu. 

Það var Jón Vídalín, síðar biskup í Skálholti. Hann var óbreyttur sjóliði frá 1689-1691 

við lítinn orðstýr en var þá fenginn laus úr þjónustunni af Heidemann landfógeta fyrir 

atbeina móður og frænda Jóns.71 

Segja má, að teknu tilliti til þessarar upptalningar, að Sverrir Kristjánsson hafi hitt 

naglann á höfuðið þegar hann sagði að það væri „ein af furðum Íslandssögu, hve 

þjóðinni hefur jafnan verið ósýnt um að taka þátt í herkostnaði konunga sinna og 

herra.“72 

Því hefur verið haldið fram, að Kópavogssamþykktin 1662 hafi engu breytt fyrir 

Íslendinga. Konungur hafi í raun verið orðinn einvaldur við konungshyllingu Friðriks 

III. árið 1649.73 Eins hefur verið sagt að eiðatökurnar í Kópavogi hafi að mestu verið 

formsatriði.74 

Þetta er þó að öllum líkindum rangt. Greinileg breyting varð á aukaskattheimtu á 

17. öld fyrir og eftir einveldistöku. Þegar Kristján IV. reyndi að innheimta stríðsskatt 

vegna þrjátíu ára stríðsins árið 1624 varð ekkert úr, því var einfaldlega hafnað og þar 

við sat. Kristján IV. gerði aðra tilraun til stríðsskattheimtu 14 árum síðar, 1638. Var sú 

innheimta með þeim fyrirvara að ekki var um ákveðna upphæð að ræða heldur 
                                                
70 Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 64 og Alþingisbækur 
Íslands VIII. bindi, bls. 18-19. 
71 Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson: Saga Íslendinga, IV. bindi, bls. 21-22. 
72 Sverrir Kristjánsson: „Inngangur“ í Reisubók séra Ólafs Egilssonar, bls. 30. 
73 Sigurður Ólason: „Erfðahyllingin í Kópavogi 1662“, bls. 79. 
74 Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson: Íslandssaga til okkar daga, bls. 224. 
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eingöngu frjáls framlög ríkustu manna landsins. Var þeirri skattheimtu hlýtt, en minna 

barst en vonast hafði verið eftir. 1663 var enn reynt að leggja aukaskatt á Íslendinga, 

undir Friðriki III., nú vegna varna landsins sjálfs. Vægðar var beðist, Henrik Bjelke 

var greiddur æruskenkur (honorarium) og ekkert varð úr innheimtunni. 16 árum síðar, 

1679, var stríðshjálpar krafist af Kristjáni V. Alþingi baðst vægðar að vanda og 

skatturinn var lækkaður um helming en engu að síður innheimtur af hörku, þó það 

tæki 11 ár, sem rakið er síðar í þessari ritgerð. 

Á þessum fjórum dæmum sést hvernig afstaða konungsvaldsins til Íslands, og 

réttar síns til skattheimtu af landinu, breytist smám saman í átt til minni áhrifa 

Íslendinga. Ástæða þessara breytinga er að öllum líkindum styrking konungsvalds 

með tilkomu einveldisins. 

 

Um skatta, almennt og íslenska 
 

Það er gömul saga og ný, að á stríðstímum þyngjast skattar. Erfiðara er hins vegar 

fyrir konungsvaldið að krefjast skatta þegar þegnarnir líta svo á að þeim beri ekki að 

borga, á þeim forsendum að skattur sé tákn um ánauð eða ófrelsi. Þá hefur verið farin 

sú leið að gefa gjafir, eins og lausnin varð þegar í fyrrnefndu dæmi um skattinn sem 

Margrét drottning beiddist af Íslendingum. Þá samþykktu Íslendingar að gefa gjöf í 

eitt sinn – en ekki að greiða skatt. Á þessu tvennu er merkjanlegur eðlismunur.75 

Almennt séð eru tvær leiðir færar til skattheimtu, bein og óbein. Beinn skattur 

getur aftur verið á tvo vegu, annað hvort ákveðin upphæð sem hver skattgreiðandi 

borgar jafn háa, nefskattur, eða sem hlutfall af eignum eða tekjum, eigna- eða tekju-

skattur. Óbeinn skattur getur verið neysluskattur, t.d. virðisaukaskattur, eða tollar og 

gjöld á inn- og útflutning vöru.76 

Á 17. öld voru venjulegir skattar, þ.e. aðrir en aukaskattar á borð við stríðs-

hjálpina, nokkrir á Íslandi. Alla jafna sáu sýslumenn um innheimtu þeirra og komu 

þeim til hirðstjóra (lénsmananna) konungs, fyrir Jónsmessu að sumri (24. júní) því þá 

þurftu hirðstjórar að standa skil á reikningum sínum.77 Rétt er að gera hér grein fyrir 

                                                
75 Viðtal við Sigurð Líndal, Reykjavík 18. október 2006. Cf. Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: 
„Lögfesting konungsvalds“, Saga Íslands III. bindi, bls. 98. 
76 Hoyle, R. W.: „Taxation“, bls. 433. 
77 Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld. Höfuðþættir. Saga Íslendinga V. bindi, bls. 19-21. 
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þeim og þar með því skattaumhverfi sem stríðshjálpin var innheimt í. Helstir þessara 

skatta voru konungsskattur, tíund, gjaftollur og lögmannsgjald. 

Konungsskattur, eða skatturinn, var upphaflega þingfararkaup en með Gamla sátt-

mála 1264 var það lagt niður og upptekinn konungsskattur sem var í gildi til 1877.78 

Þótt að sýslumenn hæfu, í stað goða áður, að reka mál á Alþingi, hélst sú regla að þeir 

kvöddu með sér þingmenn til þingfara. Sýslumönnum bar að innheimta konungs-

skattinn og nota hluta hans til að greiða þingfararkaup meðreiðarmanna sinna.79 

Tíundin skiptist í fernt, biskupa-, presta-, kirkju- og fátækratíund. Eftir siðskipti 

rann biskupstíund til konungs. Konungstíundin var felld niður 1877, presta- og kirkju-

tíund 1909 og fátækratíund 1914.80 Þó svo að tíundin hafi verið eignaskattur krafðist 

hún ekki nákvæmrar jarðaskráningar þar sem gert var ráð fyrir árlegu tíundarframtali 

manna: „Samkvâmur skulu menn eiga um haust í hrepp hverjum […] ok skipta 

tíundum. […] – þar skal telja fè manna, hve mikit fè hverr á; skal virða lönd ok lausa 

aura, ok skal þat fè virða, er at lög-fardögum var skuldlaust.“81 

Gjaftollurinn var skattur greiddur í fríðu af lausafé. Hann var settur á seint á mið-

öldum og rann til prófasta og sýslumanna og var hugsaður sem lausnargjald undan 

minniháttar sektum. Eftir siðaskipti rann hann til konungs, en var lagður af 1877.82 

Eftir 1566 átti konungur eða umboðsmenn hans að fá hálfan gjaftollinn og prófastar 

hálfan.83 Engin konungleg tilskipun var gerð um gjaftollinn en venjan var sú að hann 

var reiknaður sem hlutfall af tíund greiddri í lausum aurum.84 

Lögmannsgjald, eða lögmannstollur, var gjald sett á árið 1688. Það á því einungis 

við á seinni hluta þess tíma sem efni þessarar ritgerðar nær yfir (um eftirmála stríðs-

hjálparskattheimtunnar er fjallað í kaflanum Restanz og seinagangur). Þegar lög-

mannsembættin voru lögð niður árið 1800 rann skatturinn í konungssjóð og átti að 

kosta Landsyfirréttinn sem þá var nýstofnaður. Skatturinn var afnuminn árið 1877.85 

                                                
78 Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“, bls. 42; Einar Laxness: Íslandssaga i-r, 
bls. 57 og Gustafsson, Harald: Mellan Kung och allmoge, bls. 209. 
79 Biarne Thorsteinsson: Om kongelige og andre offentlige Afgifter, samt Jordebogs Indtægter i Island, 
bls. 63-64. 
80 Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“, bls. 42 og Einar Laxness: Íslandssaga s-
ö, bls. 91-93. 
81 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 2. Cf. Einar Laxness: Íslandssaga s-ö, bls. 91. 
82 Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“, bls. 42 og Einar Laxness: Íslandssaga a-
h, bls. 169. 
83 Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 28 nm. 
84 Lindahl, Hans Jacob: Den Islandske Almues offentlige Aarlige Udgifter og Pligter, bls. 17. 
85 Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“, bls. 42 og Einar Laxness: Íslandssaga i-
r, bls. 142. 
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Þessir skattar voru meira og minna allir aflagðir árið 1877. Enda var öll skattalög-

gjöfin endurskoðuð það ár til að búa til samfellt skattakerfi.86 

Utan skatts voru tekjur konungs af landinu nokkrar. Vísar tekjur voru t.a.m. 

manntalsfiskur, afgjöld sýslna, klaustra og konungsjarða og óvísar tekjur voru m.a. 

sakeyrir og leyfisbréfagjöld auk þess sem unnt var að afla nokkurra tekna með 

brennisteinsnámi og fálkatekju.87 

 

Stríðsskattur í Danmörku 
 

Ástæða stríðsaukaskattlagningar í Danmörku á síðari hluta 8. áratugar 17. aldar var 

ófriðurinn um Skán sem Danir háðu gegn Svíum. Þegar Svíar, í bandalagi með 

Frökkum, réðust á kjörfurstann af Brandenborg þóttust Danir sjá tækifæri til að ná 

aftur Skáni, Halland og Blekinge, sem þeir höfðu áður misst, komu á sambandi við 

Austurríki, Spán og Holland og lýstu yfir stríði við Svíþjóð 5. júní 1675. Því lauk 

fjórum árum síðar, með friðarsamningunum í Lundi 26. september 1679, með ósigri 

Dana. 88 

Danskra aukaskatta fyrr á öldum var oftast krafist vegna hernaðar. Þó þekktist að 

aukaskattar væru innheimtir af öðrum ástæðum, t.d. til að styrkja myntina eða vegna 

konunglegra brúðkaupa. Þessa skatta átti að greiða með silfri, í reiðufé, korni, skepnu-

fóðri eða matvælum en einnig var hægt að greiða skattinn með blöndu þessara 

gjaldmiðla.89 Það er ekki ólík innheimta og þegar stríðshjálpin var innheimt af Íslandi 

(sjá kaflann Aðdragandi stríðshjálparskattheimtunnar á Íslandi). Danski 

stríðsskatturinn 1676-1679 er því eðlilegt framhald þeirrar venju.  

Því hefur verið haldið fram að hugmyndir um innheimtu sérstaks stríðsaukaskatts í 

Danmörku hafi vaknað árið 1672, þegar Ríkisstjórnardeildinni (d. Statskollegiet) hafi 

verið falið að meta með hvaða hætti slík skattheimta gæti orðið.90 Þessu finnur þó ekki 

stað í útgefnum skjölum Ríkisstjórnardeildarinnar og er erfitt að sjá hvaða heimild er 

fyrir þessari fullyrðingu. Hún ályktaði um þetta mál síðar, eins og kemur fram hér að 

neðan. 

                                                
86 Sjá um þessa breytingu í: Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“, bls.44-48. 
87 Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld. Höfuðþættir. Saga Íslendinga V. bindi, bls. 24. 
88 Páll Melsteð: Nýja sagan, bls. 114 og 123 og Askgaard, Finn: „Nordisk udenrigspolitik 1660-1675“, 
bls. 45. 
89 Rasmussen, Poul: „Skatter. Danmark“, dálkar 415-416.  
90 Nielsen, Helge og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tider, bls. 67. 
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Ríkisstjórnardeildin varð skammlíf, stofnuð 1660, sama ár og einveldinu var 

komið á, en var lögð niður 16 árum síðar, 1676. Samkvæmt skipunarbréfi (instrúxi) 

hennar frá árinu 1660 átti hún fylgjast með sambandi Danmerkur við nágrannaríkin, 

en í raun var því aldrei sinnt. Hinsvegar varð Ríkisstjórnardeildin í raun ráðgefandi 

um innanríkismál.91 Til ríkisstjórnar sinnar skrifaði sænski sendiherrann í 

Kaupmannahöfn 24. nóvember 1660 um Ríkisstjórnardeildina og sagði: „Dette bliver 

der fornemste Collegium udi Riget, hvori alle Rigets Ærender in politicis skal 

foretages og debatteres“.92 

Yngri skipunarbréf Ríkisstjórnardeildarinnar eru fá og segja lítið sem ekkert um 

hlutverk hennar. Það kemur til af því að konungur vildi ekki binda sig við ákveðið 

instrúx og eins vildi hann vera frjáls til að nota leyndarráð sín eftir eigin 

hentugleikum. Of ákveðið kollegí gæti verið skaðlegt fyrir einvaldinn. Þess vegna 

verður að meta Ríkisstjórnardeildina út frá störfum hennar en ekki skipunarbréfum. 

Hún hafði hvorki löggjafar- né dómsvald og var ekki stjórnsýslustofnun. Hennar 

hlutverk var að svara þeim spurningum sem konungur beindi til hennar, skriflega eða 

munnlega. Hún hafði ekki leyfi til að gefa ráð nema til hennar væri leitað.93  

Ríkisstjórnardeildin fundaði 10. janúar 1676 og var fundarefnið að ræða „hvilke 

nye Skatter der burde paalægges for at dække Udgifterne til Krigen med Sverige.“ 

Tillögur deildarinnar voru í fjórum liðum, í fyrsta lagi að innheimta „en almindelig 

Landehielps Styr af Eders kongl. May. at kunde paabiudes“ með sama hætti og 

prinsessuskattur hafði áður verið heimtur inn. Þetta er að öllum líkindum fyrsti vísir 

að því sem seinna var kallað krigsstyr, eða stríðsskattur. Í öðru lagi var tillaga um 

fjölskylduskatt, Familieskat og var vísað til þess að slíkur skattur hafi áður verið 

lagður á.94 Á það að öllum líkindum við skatt sama heitis sem líklega var fyrst krafist 

1657. Sá skattur var á þá leið að fyrir hverja manneskju í heimili yfir fimmtán ára 

aldri átti að greiða tvo slétta dali árlega.95 Þriðja tillagan var um veðsetningu amta í 

furstadæmunum og sú fjórða var um birgðir landvarnarliðsins og flotans.96 

                                                
91 Holm, Edvard: Danmark-Norges indre historie, bls. 56. 
92 Aktstykker og oplysninger til Statskollegiets historie 1660-1676, II. bindi, bls. 641. 
93 Aktstykker og oplysninger til Statskollegiets historie 1660-1676, II. bindi, bls. 644. 
94 Aktstykker og oplysninger til Statskollegiets historie 1660-1676, II. bindi, bls. 573-574. 
95 Nielsen, Helge og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tider, bls. 57. 
96 Aktstykker og oplysninger til Statskollegiets historie 1660-1676, II. bindi, bls. 575. 
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Stríðsskatturinn var fyrst innheimtur árið 1676. Hann var eignaskattur, sem allir 

sem greiddu neysluskatt, konsumtionsskat, áttu að borga.97 Skattgreiðendum var skipt 

í 13 flokka. Þeir sem voru í 1. flokki áttu að borga á ársgrundvelli 730 rd., tvo ríkisdali 

á dag, en þeir sem voru í 13. flokki áttu að borga 7 rd. 2½ mark á ári, 2 skildinga á 

dag.98 Munurinn á 1. og 13. flokki var því 1 rd. og 94 sk. á dag. 

Stríðsskatturinn 1677 var boðinn með konungsbréfi 28. desember 1676. Hálfur 

stríðsskattur var boðinn með konungsbréfi 15. janúar 1678 og aftur sama ár með 

konungsbréfi 28. október. Hálfur stríðsskatturinn var aftur innheimtur skv. 

konungsbréfi 20. eða 30. ágúst 1679 og var það í síðasta sinn. Í Noregi var stríðsskatts 

krafist með konungsbréfi 26. október 1676.99 

Manntalsbækur yfir skattgreiðendur stríðsskattsins í Danmörku eru til í 

Ríksskjalasafni Danmerkur. Athygli vekur þó að einungis er til heildarskrá fyrir árið 

1676 en ekki hin árin sem skatturinn var innheimtur. Eins er athyglisvert að skránni er 

raðað eftir biskupsstiftum eins og líklegt er að hafi líka verið í íslensku skráningunni, 

þar sem Hólabiskupsdæmi vantar.100 

Í tveimur stiftum, Álaborg og Viborg, eru þó til samantektir, þ.e. án nákvæmrar 

útlistunar hvers og eins skattgreiðanda, yfir öll árin. Þar í eru reyndar skrár yfir alla 

aukaskatta frá árunum 1670-1697 ásamt afritum af tilskipunum og öðru þeim 

tengdum.101 

Frá kaupstöðunum á Sjálandi og Mön eru einnig til manntalsbækur með 

útlistunum á skattgreiðslu hvers og eins fyrir árið 1677 (skv. konunglegri tilskipun 28. 

desember 1676102). Í sömu öskju er að finna skrár yfir skattgreiðendur og upphæðir 

annarra skatta, m.a. stríðshjálparinnar frá 1683 vegna Tyrkjahættunnar í Hinu heilaga 

rómverska ríki þýskrar þjóðar.103 

                                                
97 Konungsbréfið um stríðsskattinn 1676 er að finna í: Rskjs. Rtk. Skatkammeret Danske sekreteriat. 
1676-1679 Protokol. Um konsumtionsskattinn má lesa í: Nielsen, Helge og Victor Thalbitzer: Skatter 
og skatteforvaltning i ældre tider, bls. 15-17. 
98 Rskjs. Rtk. Skatkammeret Danske sekreteriat. 1676-1679 Protokol. Cf. Nielsen, Oluf: Kjøbenhavn i 
Aarene 1660-1699, bls. 116. 
99 Schou, Jacob Henric: Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, I. 
bindi, bls. 128-129, 131, 135 og 139 og Rskjs. Rtk. Skatkammeret. 1660-1679. Originale kgl. 
forordninger. 
100 Rskjs. Rtk. Skatkammeret. Generalbogholderiet. 1676. Originalmandtaller ang. krigsstyren. 
101 Rskjs. Rtk. Danske Afdeling. Ålborg og Viborg stifters renteskriverkontor. 1670-1697 
Specifikationer over adskillige ekstraskatter. 
102 Schou, Jacob Henric: Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, I. 
bindi, bls. 129 og Rskjs. Rtk. Skatkammeret. 1660-1679. Originale kgl. forordninger. 
103 Rskjs. Rtk. Danske Afdeling. Sjællands stiftes renteskrivkontor. 1677-1700. Indkomne takseringer 
til krigsstyr, krigshjælp og kopskat. 
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Hér verður ekki farið út í nákvæma úttekt á dönsku stríðsskattaskjölnum, heldur 

einungis bent á líkindin milli þeirra og íslensku skjalanna. En til að hafa einhvern 

samanburð á milli íslensku og dönsku innheimtunnar þá má benda á að frá Ribe-stifti 

á Jótlandi bárust 29.794 rd. 1 mark og 12 sk. í stríðsskattheimtuna 1676 samanborið 

við u.þ.b. 6.500 rd. frá Íslandi öllu í stríðshjálparskattinum 1681.104 

Fjármál danska ríkisins bera keim af Skánarstríðinu, og segir það sína sögu um 

nauðsyn aukaskattlagningar vegna þess. Á það má benda að skatttekjur Danska 

ríkisins jukust sex til áttfalt á meðan Skánarstríðið stóð miðað við skatttekjurnar á 5. 

áratug 17. aldar.105 

Á árunum 1661-1699 námu útgjöld vegna hermála u.þ.b. helmingi útgjalda 

ríkisins, eða um 49 miljónir ríkisdala. Á árunum 1675-1679 voru það á hverju ári að 

meðaltali þrjár miljónir ríkisdala, samtals 12 m. rd, sem fóru í þennan málaflokk. 

1661-1675 námu herútgjöld 0,66 m. rd. á ári að meðaltali og 1680-1699 1,36 m. rd. á 

ári að meðaltali. Heildarútgjöld danska ríkisins, miðað við sömu tímabil, voru að 

meðaltali 1,33 m. rd. á ári árin 1661-1675, 4,3 m. rd. á ári árin 1675-1679 og 2,95 m. 

rd. á ári árin 1680-1699.106 

Fyrir Skánarstríð, á árunum 1661-1675, var hlutfall aukaskatta (d. ekstraskatter) á 

borð við danska stríðsskattinn og íslensku stríðshjálpina 5% af tekjum ríkisins. Á 

meðan á stríðinu stóð fór þetta hlutfall upp í 17% en eftir að því lauk, á árunum 1680-

1699, var hlutfallið komið niður í 6%.107 Íslensku stríðshjálparinnar var krafist á 

síðasta tímabilinu og hefur því ekki vegið þungt miðað við danska stríðsskattinn. 

Árlegt meðaltal heildarskatttekna danska ríkisins voru á árunum 1671-1675 680 

þús. rd. Á árunum 1676-1679 nærri tvöfaldaðist sú upphæð, varð 1.294.800 rd. Á 

árunum 1680-1691 var árlegt meðaltal heildarskatttekna komið niður í 897.600 rd.108 

Af ofangreindu má sjá að Skánska stríðið hefur sannarlega verið þungur baggi á 

fjárhirslu konungs og að skattbyrðin sem því fylgdi var í fullu samræmi við aukin 

ríkisútgjöld.  

 

                                                
104 Rskjs. Rtk. Skatkammeret. Generalbogholderiet. 1676. Originalmandtaller ang. krigsstyren. og 
Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 67. Heildarsummu íslensku 
stríðshjálparinnar ber þó að taka með nokkrum fyrirvara, þar eð forsendur fyrir nákvæmri niðurstöðu 
eru ekki fyrir hendi. Sbr. kaflann Restanz og seinagangur í þessari ritgerð. 
105 Feldbæk, Ole: Danmarks økonomiske historie 1500-1840, bls. 96-97. 
106 Jespersen, Leon: „1600-tallets danske magtstat“, bls. 21. 
107 Jespersen, Leon: „1600-tallets danske magtstat“, bls. 23. 
108 Jespersen, Leon: „1600-tallets danske magtstat“, bls. 25. 
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Herskattar í Færeyjum 
 

Færeyingar borguðu ekki aukaskatta vegna Skánarstríðsins. Þess ber þó að geta að 

ólíkt Íslendingum greiddu Færeyingar hinn s.k. matrikelskat. Sá skattur var hin 

venjulega tekjulind danska hersins, burtséð frá sérstökum stríðssköttum.109 Í 

Færeyjum var skatturinn hugsaður til að byggja og manna virkin, eða skansana, í 

Þórshöfn.110 Þeir voru byggðir vegna Tyrkjaránsins í Færeyjum 1629.111 Landfógetinn 

Søren Pedersen (í embætti 1664-1674) var kærður m.a. fyrir að ekki þótti sýnt að allur 

skattpeningurinn rataði í viðhald og uppbyggingu skansanna.112 

Færeyingar höfðu lengi greitt herskatt. Hákon Aðalsteinsfóstri (konungur u.þ.b. 

935113) krafðist jarðaskatts sem nýttur skyldi til að verja eyjaskeggja gegn 

utanaðkomandi ofbeldi. Á þessum grunni hvíldi matrikluskatturinn.114 

Konungleg tilskipun kom árið 1666 um að af hverri ekru lands í eigu konungs eða 

einokunarverslunarfélagsins skyldi greiða fjögur skinn og af hverri ekru óðalsjarðar 

sex skinn. Þetta átti að greiðast árlega, á degi heilags Olai.115 

Upphæðin sem innheimt var vegna matrikluskattsins var notuð til að borga 36 her-

mönnum, þremur liðþjálfum (d. korporaler) og einum trumbuslagara laun, átta gyllini 

árlega handa hermönnunum og tíu gyllini handa liðþjálfum og trymbli. Hermönnunum 

var síðar fækkað í 24.116 

Matrikluskatturinn var lagður af árið 1670 af erindrekanum Jens Rodsten fyrir 

bænir eyjaskeggja en settur aftur á fáum árum síðar, 1675, vegna ófriðarhorfa 

samkvæmt nýrri tilskipun 1672. Karlmenn í Þórshöfn fengu undanþágu frá torf- og 

grunnsköttum, því þeir mönnuðu skansinn. Liðsforingi fór fyrir hermönnunum í 

skansinum sem fékk hluta launa sinna úr matrikluskattinum, 100 gyllini árlega. Árleg 

laun hans voru auk þessa 52 gyllini frá kaupmönnum, 20 gyllini frá kóngi og frá 

landinu 28 gyllini. Bartskerinn (læknirinn) fékk 50 gyllini og héraðsdómarinn 

(Sorenskriveren) í Færeyjum 30 gyllini árlega úr matrikluskattspeningunum.117 

                                                
109 Gautier, Henrik Didier: „Den danske hjemmefront“, bls. 381. 
110 Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, bls. 220. 
111 Debes, Hans Jacob: Føroya søga. Frá kongligum einahandli til embætisveldi, 3. bindi, bls. 148ff. 
112 Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, bls. 218 og 220. 
113 Sigurður Líndal: „Upphaf kristni og kirkju“, Saga Íslands I. bindi, bls. 229. 
114 Winther, Niels: Færøernes Oldtidshistorie, bls. 521. 
115 Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, bls. 278. Umfjöllun um færeyskar mynteiningar er í kaflanum 
Athugun á þyngd skattheimtunnar í þessari ritgerð. 
116 Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, bls. 278. 
117 Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, bls. 278. 
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Átök í og við Færeyjar 
 

Færeyingar höfðu beinni afskipti af stríðsátökum á 17. öld en Íslendingar. Árið 1672 

kom hollenskur floti og krafðist þess að fá kvikfé til uppihalds hermannanna, sem 

landfógetanum var nauðugur einn kostur að verða við. 1673 brann Þórshöfn, þar í 

vopnageymslur skansanna og eyðilögðust nærri öll vopn utan 12 fallstykkja á 

skönsunum.  

Á árunum 1675-1679 studdi Danmörk Holland í stríði þess við Frakkland. Fjögur 

herskip undir hollenskum og enskum flöggum komu árið 1677 til Nólseyjar úti fyrir 

Þórshöfn. Settur fógeti þetta vor var Jóhan Hendrik Weyhe, fógetinn, héraðsdómarinn 

og kaupmaðurinn voru allir farnir til Danmerkur. 

Weyhe gerði út boð um að manna skansinn þegar menn urði varir við skipin og 

fengu hermennirnir og aðrir vopnfærir menn byssur, fallstykkin hlaðin og flaggað var 

á skansinum. Weyhe fór um borð einu skipanna til viðræðna en var þá handtekinn. 

Aðkomumenn drógu franskt flagg að húni á skipum sínum. Skömmu síðar kröfðust 

þeir að fá 100 nautgripi, 200 sauði, 1200 brækur, 60 nátttreyjur og 500 vetlingapör 

afhent innan 12 klukkustunda. Þeirra ætlun var að halda kyrru fyrir og sitja fyrir 

hollenskum kaupförum. 

 Þegar ljóst var að ekki var hægt að verða við þessum kröfum á svo skömmum 

tíma fóru fimm bátar í land í Þórshöfn. Mennirnir í skansinum komu engum vörnum 

við og rændu komumenn og rupluðu eftir eigin hentugleika. Skansarnir á Stangarnesi 

og Þinganesi voru eyðilagðir, fallstykkin gerð ónothæf og öll laus vopn tekin. Ein 

byssa og eitt byssuhlaup, utan skotláss, var það eina sem var eftir.118 

Af þessu er ljóst að Færeyingar voru í miklu nær ófriðnum sem ríkti á seinni hluta 

17. aldar en Íslendingar og höfðu nóg með að sjá um eigin varnir. Því er líklegt að 

ekki hafi verið grundvöllur fyrir því að innheimta stríðshjálparskatt af Færeyjum til að 

greiða niður stríðsskuldir Dana vegna Skánarstríðsins, sérstaklega eftir eyðileggingu 

skansanna 1677 og kostnað við uppbyggingu þeirra á 9. áratug 17. aldar. Íslendingar 

aftur á móti stóðu fyrir utan átökin og hafa því verið, frekar en Færeyingar, 

aflögufærir. Það sést og af orðanotkun í tengslum við innheimtuna: Íslendingar greiða 

stríðshjálp en Færeyingar greiða skatt og halda uppi eigin varnaliði. Varnir Færeyja 

voru í raun ekki svo ósvipað vörnum í Vestmannaeyjum eftir Tyrkjaránið þar 1627. 

                                                
118 Þessi kafli er hafður eftir: Debes, Hans Jacob: Føroya søga. Frá kongligum einahandli til 
embætisveldi, 3. bindi, bls. 154-155. 
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Eftirlitsmaður var við skansinn og uppi á Helgafelli fyrstu áratugina eftir ránið, eða 

fram til um 1700. Fallstykki voru þó í skansinum eftir að vöktunin lagðist af.119  

 

Aðdragandi stríðshjálparskattheimtunnar á Íslandi 
 

Stríðshjálparskatturinn sem Íslendingar greiddu konungi árið 1681 var beinn hlut-

fallslegur eignaskattur.120 Þeir sem áttu mikið greiddu meira en þeir sem minna áttu. 

Opið konungsbréf Kristjáns V. dagsett 31. maí 1679 skipar fyrir um innheimtu skatt-

sins.121 Það var um fjórum mánuðum áður en Skánska stríðinu lauk.122 Efni bréfsins er 

á þá leið að konungur réttlætir skattheimtuna með vísan í mikil útgjöld sem fylgja 

stríði, þ.e. framfærsla hermanna, flutningar og nýliðun, en stærsta kostnaðarliðinn 

telur hann vera úthald herskipaflotans. 

Í því samhengi bendir hann á nauðsyn þess að halda úti öflugum sjóher, til þess 

m.a. að verja kaupsiglingar til og frá Íslandi – sem er sérstaklega mikilvægt fyrir 

afkomu Íslendinga, en herinn líka, því skreiðin, kjötið og prjónlesið sem fellur til af 

Íslandi er ætlað til uppihalds sjóliðanna.  

Konungur bendir einnig á í bréfi sínu að hingað til hafi hans „kæru og trúu undir-

sátar“ á Íslandi verið fríaðir frá öllum „extraordinaire“ stríðsútlátum ólíkt öðrum 

þegnum sínum, þrátt fyrir ákafan vilja Íslendinga til að sýna sinn „velvilja, trúskap og 

ákafa til Vorrar þjónustu“ og ítrekar að þessi stríðshjálp sé eyrnamerkt herskipa-

flotanum. Þessu fylgir útlistun á upphæð skattsins sem nánar er vikið að hér að neðan. 

Í bréfinu er lögð sérstök áhersla á að skattinn beri að borga með skreið þar sem hún 

fæst en „annars í staðinn peninga og aðra kaupmannsvöru eftir taxtanum“, sem hlýtur 

að vera kaupsetningin frá 1619 sem þá var enn í gildi, en skreiðin og kaupsetningin fá 

nánari umfjöllun hvort í sínu lagi í sérstökum köflum. 

Skattinn átti að senda sýslumönnum og þeir áttu að koma honum til næstu hafnar 

hvar skatturinn yrði innsiglaður. Stríðshjálpin var því ekki frábrugðin öðrum sköttum 

hvað innheimtu snertir því almennt áttu sýslumenn að sjá um skattheimtu á 17. öld.123 

Enn leggur konungur áherslu á að skatturinn sé greiddur með skreið, því að í bréfinu 

                                                
119 Kristinn Jóhannesson: „Þættir úr landvarnasögu Íslendinga“, bls. 129-130. 
120 Cf. Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, II. bindi, bls. 767ff. 
121 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 370-372. 
122 Björn Lárusson: Islands jordebok under förindustriell tid, bls. 10. 
123 Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld. Höfuðþættir. Saga Íslendinga V. bindi, bls. 20-21. 
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segir næst að það beri að greiða „fyrir vestan og sunnan út í fiski, prjónlesi og lýsi, á 

Eyrarbakka út í fiski, smjöri og prjónlesi, og fyrir norðan út í kjöti og prjónlesi […]“ 

Þ.e. þar sem fiskur fékkst, þar skyldu bændur greiða með honum. Því næst kemur 

fram að vörurnar skuli vera til reiðu á höfnunum næsta ár, 1680. Þær skuli síðan 

fluttar frá landinu með skipum Íslandsverslunarinnar eða sérstökum skipum sendum 

af þessu tilefni.124 

Næsti liður bréfsins er fyrirskipun til sýslumanna um að gera nákvæma skýrslu 

yfir stríðshjálpina sem skyldi borin undir „undirsátana“ til samþykktar, því næst 

skrifuð upp í tvíriti og færi annað eintakið til Jóhanns Péturssonar Klein landfógeta og 

hitt með skipinu sem flytur vörurnar frá höfn sýslumannsins. Konungur ítrekar að ef 

skýrslan kemur ekki með vörunum skuli reka á eftir sýslumönnum og þær sendar hið 

fyrsta. Jóhann Klein átti því næst, sem settur landsstjóri, að taka saman reikningana og 

gera nákvæma skýrslu um innheimtuna.125 

Eins og að ofan er getið þá er nákvæm útlistun á þyngd skattsins í konungsbréfinu. 

Þar kemur fram að af hverri 20 hundraða jörð sem af greiðist eitt hundrað í landskuld 

skuli leiguliðinn greiða eina vætt fiska og af hverju leigukúgildi fimm fiska. Land-

eigandi sömu jarðar átti aftur að greiða tvær vættir fiska og tíu fiska af hverju 

leigukúgildi.126 Þetta átti og að reiknast hlutfallslega á allar jarðir, þannig að af 10 

hundraða jörð með tvö leigukúgildi átti leiguliðinn að greiða hálfa vætt (fjóra fjórð-

unga) og tíu fiska fyrir leigukúgildin. Landeigandinn hefði átt að borga fyrir sömu 

jörð eina vætt fiska fyrir jörðina og tuttugu fiska fyrir leigukúgildin. Af þessari 

ímynduðu jörð hefði konungur því fengið 1½ vætt og svo 30 fiska fyrir leigukúgildin, 

eða samtals tvær vættir og tvo fjórðunga.127 

Athygli vekur að eignarkúgildi voru ekki skattlögð, heldur eingöngu leigu-

kúgildin. Sá hluti skattsins hefur komið harðar niður á leiguliðum, þar sem land-

eigendur hafa almennt ekki greitt þann lið. Leiguliðar borguðu s.s. af jarðaleigu sinni 

                                                
124 Aukning varð á skipasiglingum um Eyrarsund strax í kjölfar loka Skánarstríðsins, þ.e. 1680. Árið 
1681 fóru aftur á móti ívið færri skip um sundið. Varla er hægt að fullyrða út frá þessu hvort konungur 
hafi sent sérstök skip umfram kaupmannsför til að flytja tollinn. (Bang, Nina Ellinger og Knud Korst: 
Tabeller over skipsfart og varetransport gennem Øresund, II hluti, bls. 197, 203, 209, 217, 226 og 
233). 
125 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 370-372. Þýðingar mínar. 
126 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 371. 
127 Sjá um þessar mælieiningar m.a. í: Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, 
bls. 289 og Jón Aðils: Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 419. Almennt yfirlit um fornar 
mælieiningar er í: Finnur Jónsson: „Islands mønt, mål og vægt“, bls. 155-161 og í: Magnús Már 
Lárusson: „Íslenzkar mælieiningar“, bls. 208-245. Ágætt yfirlit um innbyrðis hlutföll eldri gjaldmiðla 
er í: Gustafsson, Harald: Mellan kung och allmoge, bls. 299 og í: Hagskinna, bls. 921-925. Nýlegt 
yfirlit um þetta efni er að finna í: Kristjana Kristinsdóttir: „Mål, vægt og mønt Island“, bls. 386-387. 
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og leigukúgildum, en landeigendur eingöngu af landareign sinni. Þetta er ósamræmi í 

skattlagningunni, þar eð hvert jarðarhundrað var í raun skattlagt tvisvar, en kúgildin 

einu sinni. Þetta hefur þó þýtt jafnari skattlagningu, því landeigendur borguðu meira 

en leiguliðar fyrir jarðarhundruðin og leiguliðar borguðu af kúgildum en landeigendur 

ekki. 

 

Mikilvægi skreiðarinnar 
 

Áhersla konungs á að skatturinn skyldi greiddur með skreið þar sem hana er að fá, 

„paa de Steder, soom mueligt er Fisk at bekomme“,128 er skiljanleg. Kaupmenn fengu 

miklu meira fyrir einn fisk skreiðar en einn fisk landbúnaðarvöru í Kaupmannahöfn 

þrátt fyrir að hún væri ódýr í innkaupum á Íslandi. 

Árið 1655 námu innkaup af fiskafurðum, lýsi innifalið, 43.595 rd. en sölu-

verðmætið var hins vegar 103.191 rd. Sama ár var innkaupsverð á landbúnaðar-

afurðum, kjöt-, ullar- og öðrum vörum, 19.925 rd. en söluverðmætið 32.611 rd.129 Til 

að setja þetta í hlutfallslegt samhengi þá nam innkaupsverð fiskafurðanna á Íslandi 

68,6% heildarinnkaupsverðsins en landbúnaðarvörurnar 31,4%. Munurinn var enn 

meiri á söluverðmætinu í Kaupmannahöfn, 76% teknanna voru fyrir fiskafurðir en 

hlutur landbúnaðarins nam einungis 24%.130 Hlutfallslegi samanburðurinn sýnir vel 

hve miklu hagkvæmara það var fyrir danska kaupmenn að selja vörur sínar fyrir fisk 

frekar en landbúnaðarvörur. 

Hlutfallið var þó breytingum háð frá 17. öld og fram á þá 18. Hlutur fiskafurða var 

hærri fyrr á 17. öldinni, 1625, en árið 1733 voru einungis 44,6% fiskiafurðir á móti 

55,4% landbúnaðarins.131 Þó má ganga út frá því sem vísu að árið 1681 var verðmæti 

fisksins á mörkuðum Kaupmannahafnar meira en prjónlessins eða kjötsins. 

Þetta sést enn betur ef afkoma einokunarverslunarinnar er skoðuð, árið 1625 var 

25.837 rd. hagnaður af fiskafurðum en 6.948 rd. tap af landbúnaðarafurðum. 1655 er 

hagnaðurinn allnokkru minni af fiskafurðunum, 15.499 rd. en tapið af 

landbúnaðarafurðum er heldur meira, eða 7.342 rd. Þegar komið er fram á miðja 18. 

                                                
128 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 371. 
129 Skúli Magnússon: Forsøg til en kort beskrivelse af Island, bls. 73. 
130 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, bls. 54. 
131 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, bls. 54. 
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öld er orðinn hagnaður af sláturafurðum, 12.979 rd., en enn er tap á ullarvörum, 

10.663 rd. í mínus. Hagnaðurinn er samt sem áður meiri af fiskafurðum, 20.301 rd.132 

Á seinni hluta átjándu aldar var á 11 ára tímabili, frá 1774 til og með 1784, 1,9 

miljóna rd. hagnaður á útflutningi fiskifanga. Á sama tíma var hagnaður af útflutningi 

sveitavarnings einungis 700 þúsund rd.133 Magnús Stephenssen skýrir þennan mun 

með ójafnaði á verðlagi sveita- og sjávar varnings og telur það ógæfu Íslendinga að 

leggja „meiri alúd á fiski-veidar enn land-yrkju, og ad allt þetta sé orsøk sjófólks og 

sjóbúða fjölgunar […]“ sem aftur sé ástæða fjölgunar „lausamanna, prángara, svallara, 

leti-maga og órádvandra uppvarandi únglínga við þurrabúða ómennsku-líf við sjó, 

almenningi til unn<d>irokunar […]“134 

Enn sést sókn Dana í skreið á því að í nýju kaupsetningunni 1684 giltu tvær 

verðskrár, annars vegar ef greitt var með sjávarafurðum, sem var ódýrara fyrir 

Íslendinga, og hins vegar ef greitt var með landbúnaðarvörum, sem var öllu dýrara.135 

Þó var verðmunurinn ekki mjög mikill, en sú staðreynd að hann er til staðar sýnir að 

Íslendingar voru hvattir til að borga kaupmönnum í sjávarfangi við lok 17. aldar. Það 

má leiða að því líkur að þessi breyting hafi verið tekin upp í nýrri kaupsetningu til að 

lýsa því ástandi sem hafi tíðkast um nokkurt skeið. Um það verður þó ekki fullyrt. 

Ein helsta ástæðan fyrir áherslu Danakonungs á skreið vegna stríðshjálparskattsins 

sérstaklega hefur verið matvælaskortur í Danmörku á stríðstíma. Dæmi um bann við 

útflutning á íslenskum fiski, að öllum líkindum vegna matvælaskorts, eru frá árunum 

1678 (í Skánarstríðinu), 1700, 1709 og 1711. Árið 1716 voru sett sú takmörkun á 

útflutning íslenskrar skreiðar að hann væri einungis leyfilegur þegar herskipaflotinn 

hafði fengið nægan fisk.136 

Útflutningsbannið 1678 er skipun frá konungi til borgaryfirvalda í 

Kaupmannahöfn sem nær yfir fisk frá Íslandi og Færeyjum og er sett svo þegnar 

konungs líði engan skort á þessum vörum sem geti vel gerst, sé fiskinum skipað upp á 

erlend skip. Bannið á hins vegar eingöngu við í Kaupmannahöfn, samkvæmt 

skipuninni.137 

                                                
132 Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland, bls. 227. 
133 Magnús Stefenssen: Eptirmæli Atjándu Aldar, bls. 524. 
134 Magnús Stefenssen: Eptirmæli Atjándu Aldar, bls. 524. 
135 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 3. Deel, bls. 209ff. Nánar er fjallað um þær 
verðlagsbreytingar sem fylgdu hinni nýju kaupsetningu í kaflanum Athugun á þyngd skattheimtunnar. 
136 Gísli Gunnarsson: Fiskurinn sem munkunum þótti bestur, bls. 87. 
137 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 368-369. 
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Sérstakir matar- og fóðurskattar voru lagðir á tiltekna landshluta í danska 

konungsríkinu, t.d. Skán og Halland.138 Það kemur ekki á óvart að landsvæði innan 

konungsríkisins hvar eftirsótt og verðmæt matvæli voru framleidd hafi verið skattlögð 

sérstaklega. Viss samhljómur er með því og áherslunni á að Íslendingar skyldu greiða 

stríðshjálpina með skreið. 

Ef litið er til þess að skipunin um innheimtu stríðshjálparinnar er gefin út árið 

1679, þ.e. á meðan Skánarstríðið geisar enn og eingöngu ári eftir að skortur á skreið 

hefur verið í Kaupmannahöfn, er ekki að undra að konungur leggi ríka áherslu á að fá 

sem mest af henni með stríðshjálpinni. Skreiðin hefur einnig að öllum líkindum 

hækkað í verði þegar skorts gætti og því má ímynda sér að konungur hafi ætlað sér að 

slá tvær flugur í einu höggi, bjarga Kaupmannahafnarbúum frá skreiðarskortinum og 

græða á því í leiðinni. 

Skattheimtan tafðist eins og kunnugt er fram yfir endalok stríðsins og því má 

álykta að efnahagslegur ávinningur konungs hafi skipt meira máli þegar upp var 

staðið en nauðsyn þess að eiga magafylli fyrir þegnanna á stríðstímum. 

 

„Ekkert var þá tíðræddara en um þennan toll“ 
 

Ástæðu þess að stríðshjálparinnar var krafist af Íslendingum má rekja til þess að 

danskir þegnar hafi ekki getað staðið undir frekari skattbyrðum, enda hafði hart verið 

gengið að þeim eins og fyrr hefur verið greint frá (sjá kaflann Stríðsskattur í 

Danmörku). Stríðsskatturinn hafði verið boðinn hálfur seinni tvö árin sem hans var 

krafist og því ekki óeðlilegt að konungur hafi leitað annað eftir skattstofnum. 

Hver aðdragandinn að innheimtu stríðshjálparinnar var er óljóst en í hirðstjóra-

annál Jóns prófasts Halldórssonar er þessi frásögn:  

Undirrót til þessa tolls [þ.e. stríðshjálparskattsins] var sagt að verið hefði 
Marteinn nokkur, sem áður hefði verið Bielkens þénari, og komst svo hjá 
honum yfir jarðabókina als landsins. Og eptir það hann var úr hans þénustu, 
saman reiknaði hann hvað landið gæti úti látið, og síðan hafi hann angefið um 
þennan toll, til að koma sér sjálfum fram, hvað þá Bielken fékk að vita hafi 
honum fallið mjög illa, og sagt, að sá kompán mundi straffast af guði og fá 
makleg gjöld hér fyrir. Sá sami fékk strax eptir þunga sótt og dó.139 
 

                                                
138 Rasmussen, Poul: „Skatter. Danmark“, dálkar 415-416.  
139 Jón Halldórsson: „Hirðstjóra annáll“, bls. 751. Cf. Jón Espólín: Íslands Árbækur. VII. deild, bls. 94-
95, Páll Eggert Ólason: Saga Íslendinga. V. bindi, bls. 150-151 og Björn Lárusson: Islands jordebok 
under förindustriell tid, bls. 12. 
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Henrik Bjelke höfuðsmaður (Bielken) fékk bréf frá konungi dagsett sama dag og opna 

bréfið, þ.e. 31. maí 1679, þar sem honum var boðið að tilkynna stríðshjálparskattinn 

og sjá um innheimtu hans. Hann átti að hljóta umbun fyrir, 2% af innheimtum 

skatti.140 Ekkja Bjelkes sendi rentukammeri bréf 24. júní 1688 þar sem hún krafðist 

þess að fá prósentin tvö sem lofuð voru manni hennar. Því virðist hafa verið vel tekið 

og hún fengið 129 rd. 92 sk. í sinn hlut.141 

Bjelke las opna konungsbréfið ekki upp á Alþingi fyrr en ári síðar, 1680. Þetta 

hefur verið túlkað sem svo að Bjelke hafi gert landsmönnum greiða með því að leggja 

sig fram um að seinka skattinum um eitt ár.142 En bent hefur verið á að í bréfinu til 

Bjelke segir að skatturinn eigi að vera tilbúinn næsta ár, þ.e. 1680, og Bjelke hefur því 

talið nægan tíma vera fyrir hendi til að sinna þessu máli á innheimtuárinu.143 

Þegar opna bréfið var loksins lesið upp 29. júní 1680 þá játuðu lögþingmenn „sig 

pliktskylduga þessari hans kongl. majestats allranáðugustu bífalningu með allri undir-

gefni hlýða.“ Þeir sendu þó konungi bónarbréf um vægð með landfógetanum Jóhanni 

Péturssyni Klein, dagsett 7. júlí 1680, m.a. sökum vondrar tíðar, fátæktar og almennra 

harðinda.144 Fyrir bónarbréfinu stóðu bæði veraldlegir og andlegir embættismenn, 

báðir biskuparnir, þ.e. bræðurnir Þórður og Gísli Þorlákssynir, lögmennirnir Sigurður 

Bjarnason og Magnús Jónsson ásamt fleirum. Enda má ætla að mönnum hafi þótt 

skatturinn þungur og ósanngjarn í hörðu árferði.145 Sagt hefur verið að Magnús hafi 

farið fyrir veraldlegu embættismönnunum í þessu máli.146 

Um árferðið fjallar Hannes Finnson biskup og segir síðari hluta 17. aldar hafa 

verið aðdraganda að miklum stórharðindum og mannfækkun – og telur „stóra stríðs-

skattinn“ ekki hafa hjálpað þar í.147 Óánægja landsmanna rataði líka inn í annála, sbr. 

þessi orð í Fitjaannál:  

Þá var þungur kurr og klögun á meðal manna, vegna fátæktar og örbirgðar 
landsmanna, en eigi var hægt um undanbrögð né úrræði, því jarðardýrleiki og 
kúgildatala á hverri jörðu hafði áður uppskrifuð verið og utan flutt. Ekkert var 
þá tíðræddara en um þennan toll.148 

                                                
140 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 372-373. 
141 Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681. Örk 21. 
142 Jón Halldórsson: „Hirðstjóra annáll“, bls. 751, Jón Espólín: Íslands Árbækur. VII. deild, bls. 94-95 
og Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld, höfuðþættir, bls. 150-151. 
143 Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“, bls. 66. Cf. Lovsamling for 
Island I. bindi, bls. 373. 
144 Alþingisbækur Íslands VII. bindi, bls. 484-486. 
145 Jón Espólín: Íslands Árbækur VII. deild, bls. 95. 
146 Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir III. bindi, bls. 172.  
147 Hannes Finnson: Mannfækkun af hallærum, bls. 63. 
148 Annálar 1400-1800, II. bindi, bls. 252. 
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Athugasemdin í annálnum um útflutning jarðabóka eykur ekki á trúverðugleika 

frásagar Jóns Halldórssonar af Marteini þénara Bjelkes, því Jón jók sjálfur við Fitja-

annál, árin 1643-1712.149 Sami heimildarmaður er því fyrir sögunni á báðum stöðum. 

Til er frásögn um að þá um sumarið 1680 hafi verið „þingað í öllum sveitum […] 

og uppskrifað, hvað mikið hver ætti að gjalda.“150 Þetta virðist vera í samræmi við 

konungsbréfið um skattinn151 en menn hafa verið full bráðir á sér því bónarbréfið sem 

skrifað var varð til þess að konungur skrifaði Bjelke aftur 17. apríl 1681 þar sem hann 

sér aumur á Íslendingum, með sérstöku tilliti til slæms uppiheldis kvikfjárins 

undangengið ár, og minnkaði skattinn um helming gegn því að hann kæmi sama ár 

með kaupmönnunum til Kaupmannahafnar.152 Af helmingun skattsins leiðir að 

leiguliði á 20 hundraða jörð átti að greiða tvo fjórðunga fyrir landskuldina og af 

hverju leigukúgildi tvo og hálfan fisk. Landeigandinn greiddi helmingi meira, eina 

vætt fyrir landskuldina og fimm fiska fyrir kúgildið.  

Prestastefna á Öxarárþingi skrifaði samþykkt þar sem kemur fram að ekki hafi 

verið unnt að bíða lengur eftir landfógetanum Jóhanni Péturssyni Klein, en prestarnir 

vildu koma á framfæri þakklæti til hans og konungsins fyrir linun á „a tiltekinni 

Krigshialp“.153 En kennimennirnir höfðu þó ekki lokið máli sínu þar, heldur bættu þeir 

við:  

vmm vtgreidslu a þeim vtlátum sem nú eru tilsett […] Bidiandi Audmiuklega 
vorn allra Naadugasta Arfaherra og Konung vægdasamlega ad alijta i Guds 
nafni vorn stóra fátækdóm og örbirgd sem vær i þessu fátæka landi eigum 
optast ad reina og vænta, […] nema herrann þui Naadarsamlega afvendi.154 

  

Herrann sinnti ekki bóninni um afvendingu skattsins og þessi bón hefur að öllum 

líkindum hvorki farið lengra né verið tekin fyrir af nokkrum valdsmanni, hérlendis 

eða í Danmörku. Viðhorf prestanna er samt sem áður augljóst og hefur verið útbreitt, 

eins og sjá má af þeim drætti sem varð á hluta innheimtunnar.155 

 

                                                
149 Annálar 1400-1800, II. bindi, bls. 1. 
150 Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir III. bindi, bls. 171-172. 
151 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 370-372. 
152 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 380-381. Uppkast að bréfinu er í: Þjskjs. KA. 3. 1680-1689. 
Örk 11. 
153 Þjskjs. Bps A III 2. Prestastefnubók Þórðar Þorlákssonar 1675-1696, bls. 99. 
154 Þjskjs. Bps A III 2. Prestastefnubók Þórðar Þorlákssonar 1675-1696, bls. 99.  
155 Sjá kaflann Restanz og seinagangur. 
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Athugun á þyngd skattheimtunnar 
 

Nauðsynlegt er að setja fyrri tíma peningaupphæðir í innbyrðis samhengi til að átta sig 

á hlutfallslegu vægi þeirra. Í tilfelli stríðshjálparinnar verður að gera það á tvo vegu, 

annars vegar í dönsku samhengi og hins vegar íslensku. 

Ef litið er aftur á ímynduðu tíu hundraða jörðina sem tekin var sem dæmi hér að 

ofan þá hefur leiguliðinn eftir lækkun skattsins átt að greiða einn fjórðung fyrir 

landskuldina og annan fjórðung fyrir leigukúgildin tvö, eða samtals tíu fiska. Það 

útleggst sem rúmlega 20 skildingar, eða u.þ.b. 1/5 úr ríkisdal.156 Til samanburðar má 

nefna að eitt pund af íslenskri skreið kostaði á þessum tíma 2½-3 skildinga og einn 

pottur af brennivíni 9-10 skildinga í Danmörku. 20 skildingar voru þá daglaun 

vinnumanns á Helsingjaeyri.157 Þetta er ekki há upphæð í dönsku samhengi. 

Ljóst er af þessu að skatttekjur af jörð leiguliða voru ekki miklar í kóngsins kassa, 

en hvað voru þetta mikil útgjöld fyrir leiguliðann í íslensku samhengi? Hægt er að 

gera sér grein fyrir því með samanburði við kaupsetninguna frá 1619, sem var enn í 

gildi rúmum 60 árum eftir gildistöku hennar. Kaupmenn voru þó farnir að kalla eftir 

nýrri kaupsetningu, en hún var ekki sett fyrr en árið 1684.158 Konungsbréf um nýja 

kaupsetningu var lesið upp á Alþingii árið 1631 en Íslendingar settu sig upp á móti 

henni, því hækka átti verð á innfluttri vöru en lækka á innlendri, með þeim árangri að 

ekkert varð úr þeim fyrirætlunum.159 Enn átti að setja nýja kaupsetingu á skv. kon-

ungsbréfi frá 6. júní 1658 en Alþingi setti sig upp á móti því.160 

Samkvæmt kaupsetningunni 1619 kostaði t.d. ein tunna af rúgmjöli 50 fiska, ein 

tunna af salti 40 fiska og 15 merkur kopars 75 fiska. Fjórðungur járns kostaði tíu 

fiska, eitt sett af skeifum fimm fiska og hálfur pottur af brennivíni tvo fiska.161 

Skatturinn af þessari ímynduðu 10 hundraða jörð hefur því verið jafn verði fimm 

hálfpotta af brennivíni eða skeifum undir tvo hesta. 

Hafa verður í huga að strax upp úr miðri 17. öld var orðið vart við 

verðlagsbreytingar og kaupmenn vildu fá meira fyrir sína vöru en kaupsetningin sagði 

                                                
156 Í einum ríkisdal voru 96 skildingar. Sjá um þessar mælieiningar: Jón Aðils: Einokunarverslun Dana 
á Íslandi, bls. 419 og Thestrup, Poul: Mark og skilling, kroner og øre, bls. 7. Cf. Skúli Magnússon: 
Beskrivelse af Gullbringu og Kjósar sýslur, bls. 35 og 146-147. 
157 Thestrup, Poul: Mark og skilling, kroner og øre, bls. 24. 
158 Jón Aðils: Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 387 og 389. 
159 Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld. Höfuðþættir. Saga Íslendinga V. bindi, bls. 116. 
160 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 3. Deel, bls. 68-69 og Alþingisbækur 
Íslands, VI. bindi, bls. 441-445. 
161 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 2. Deel, bls. 290-291. 
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til um. Þó ítrekaði Henrik Bjelke á Alþingi árið 1661 að kaupsetningin 1619 ætti að 

gilda.162 

Óánægja kaupmanna varð síðan til þess að ný kaupsetning var sett árið 1684. Sú 

nýbreytni var tekin upp þá að tvær verðskrár giltu, önnur fyrir þá sem borguðu 

eingöngu með fiski og lýsi en hin fyrir þá sem greiddu með kvikfé, smjöri, vaðmáli og 

sokkum (prjónlesi), sem fyrr var vikið að.163 Þetta þýddi að vörurnar voru nokkru 

dýrari ef borgað var með landbúnaðarvörum. 

Með nýju kaupsetningunni hækkaði verð rúgmjölstunnunnar allnokkuð, eða upp í 

85 fiska, væri greitt með sjávarafurðum en 95 fiska ef borgað var með 

landbúnaðarvörum. Salttunnan hækkaði líka en úrvalið jókst, bæði spænskt og franskt 

salt var á boðstólnum. Spænska saltið kostaði 100/110 fiska en það franska 60/70 

fiska. Pottur af kornbrennivíni kostaði 5/6 fiska en sama magn fransks brennivíns 

12/14 fiska.164 Af þessum fáu dæmum sést að einungis þremur árum eftir innheimtu 

stríðshjálparskattsins hækkaði verðlag almennt. Það verður að hafa í huga þegar 

kaupsetningin 1619 er notuð til að sýna verðlag árið 1681. 

Íslenska stríðshjálpin var allt annarsskonar skattur en danski stríðsskatturinn. 

Danski skatturinn var í þrettán þrepum, allt frá afar lágum upphæðum upp í mjög háar 

en íslenski skatturinn var eignaskattur, ákveðin upphæð fyrir hvert hundrað í jarðaeign 

eða –leigu og fyrir leigukúgildin. Því er samanburður á þeim erfiður en vísast til 

kaflans Stríðsskattur í Danmörku um upphæð danska skattsins. 

Athyglisvert er að gera samanburð við verðlag í Færeyjum á sama tíma, til að gera 

grein fyrir upphæðunum í samhengi annarra eyja á Atlantshafi. Ein rúgmjölstunna 

skv. þarlendri kaupsetningu frá 1685 kostaði 4 fl. (gyllini). Gyllinið var jafnt í verði á 

                                                
162 Jón Aðils: Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 385 og 387. 
163 Þess ber þó að geta að skv. kaupsetningunni 1619 var sérstök verðskrá fyrir Vestmannaeyjar, hvar 
eingöngu var greitt með fiski. Skv. henni var öllu ódýrara að borga með fiski en landbúnaðarvörum og 
hana mátti auk þess „saa oc de Jsslender der bruge ville“ nota. (Kongelige Allernaadigste Forordninger 
og aabne Breve. 2. Deel, bls. 294-297.) 
164 Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve. 3. Deel, bls. 209ff. Cf. Þjskjs. Rtk. 28,1. 
Bréfabók Rtk. 1683-1705, bls. 10r-14v og Þjskjs. Rtk. 3,1. Innkomin bréf og ódagsett eftirrit o.fl. 1661-
1699. Í örk 13 í þessari öskju er að finna staðfesting Kristjáns V. á kaupsetningunni 1684 auk þess sem 
hún fylgir. Í verðdæmunum tákna tölur vinstra megin skástriks verð ef greitt var með sjávarafurðum en 
tölur hægra megin verð ef greitt var með landbúnaðarafurðum. Til er ódagsettur samanburðarreikningur 
á ólíku verðlagi kaupsetningarinnar eftir því hvort greitt er með landbúnaðarvörum eða sjávarfangi þar 
sem verðin eru sýnd og verðmunurinn í prósentum (Angaaende den Islandske qvæg oc wlden-vahres 
Taxte u-lige Porportion). Þó eru verðin ekki alltaf þau sömu, t.d. kostar tunna af spænsku salti 95/105 
rd. en ekki 100/110 eins og upphaflega. Franska saltið er á sama verði. Þetta skjal er því að öllum 
líkindum nokkrum árum yngra en kaupsetningin 1684. (Þjskjs. Rtk. 3,3. Innkomin bréf, þar sem fjallað 
er um tillögur Gottrúps lögmanns, skipun Páls Vídalíns og Árna Magnússonar í jarðamatsnenfd o.fl. 
1702. Örk 15.) 
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við ríkisdalinn, nema þegar Færeyingar keyptu ríkisdali af kaupmanni því þá þurftu 

þeir að borga 10 skind (skinn, skildinga) aukalega. Í einu gyllini voru 20 skinn.165 

Kaupmaður hefur því fengið hálfan ríkisdal í sinn vasa fyrir hvern sem hann seldi 

Færeyingum. Rúgmjölstunnan hefur því verið um tvöfalt dýrari í Færeyjum en hún 

var á Íslandi, þar eð ríkisdalurinn var metinn á 45 fiska.166 

Í sömu kaupsetninu kemur fram að tunna af spænsku salti kostaði 4 fl. og tunna af 

frönsku salti 2 fl. og 10 skinn.167 Hér er um svipaðan verðmun að ræða og á rúg-

mjölinu. Af hverju þessi verðmunur stafar er ekki ljóst, hugsanlega getur nálægð Fær-

eyja við siglingaleiðir sjóræningja og stríðsátök verið ástæða. Um það er fjallað í 

kaflanum Samanburður við herskatta í Færeyjum síðar í ritgerðinni. 

 

Þórður biskup Þorláksson og kóngsskatturinn 
 

Þegar Henrik Bjelke og Jóhann Pétursson Klein höfðu fengið konungsbréf upp á linun 

stríðshjálparinnar að beiðni veraldlegra og andlegra á Alþingi, var þakklæti lands-

manna mikið, eins og sést á áðurnefndri samþykkt prestastefnunnar. Þakklætið sýndi 

biskup í verki, því hann stóð fyrir söfnun meðal prestanna í Skálholtsstifti til handa 

„hálandfógetanum“, sbr. bréf sem hann sendi Stefáni Ólafssyni prófasti í Vallanesi 13. 

júlí 1681. 

„Hálandfógetinn“ er ekki nafngreindur í bréfinu en líklega er Klein frekar en 

Bjelke sá sem við er átt, því talað er um landfógeta síðar í bréfinu. Um téða söfnun 

segir Þórður: 

Enn med þui hálandfougetinn hefur audsyndt oss syna góda Affectionem i þui 
ad promovera vora supplicatiu og þar fyrer ecki lijtid ömak og fyrerhöffn hafft 
sem trúanlegt er, þá væri velskylldugt ad láta slikt þacklátlega ásannast, þui 
audsiáanlegt er ad oss muni frammveigiss liggia magt a hannz og annara 
ypparlegra manna godri Jnterecssione, þessvegna hefur oss andlegum hier i 
Stiffti samann komid ad contribuera epter sierhuörz godum vilia litla Discretion 
til þaklætis merkis huar til velflestir hafa latid sig liduga finna […]168 
 

Hver prestur átti að láta „halfann heilann 2 edur 3 rd“ af hendi, eftir efnum og 

aðstæðum, í þessa söfnun. Þórði var í mun að þetta færi fram í „kyrr þey og med 

                                                
165 Young, G. V. C.: From the Vikings to the Reformation, bls. 112. 
166 Jón Aðils: Einokunarverslun Dana á Íslandi, bls. 419 og Kongelige Allernaadigste Forordninger og 
aabne Breve. 2. Deel, bls. 298. 
167 Djurhuus, Andreas et al.: Virði og virðismetan í Føroyum, bls. 10-14. 
168 Þjskjs. Bps. A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 101r-101v. 
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lempi so ei komist i havada“ en einhverjir hafa talað óvarlega um samskotin því 

Þórður segir: „huad (þui midur) sumer (þo færri) hafa hier giort sier og ödrum til lijtils 

gagnz og nota […]“ Þórður ítrekar þá leynd sem hann vill að hvíli yfir þessu máli 

tvisvar enn í bréfinu, hann biður Stefán að passa uppá að: „sem minst ord a giörast 

huar til eg ydar gódvilld og frammsyne best treisti.“ Bréfið biður Þórður Stefán að fara 

varlega með: „þessari brefpellu eg bid ydar hs. hia ydur ad hallda so ödrum ei i hönd 

kome […]“169 

Halldór Jónsson prófastur í Borgarfjarðarprófastsdæmi hefur fengið erindið frá 

Þórði því til er uppkast að bréfi, ódagsett að öðru leyti en því að það er innan um bréf 

frá 1681, sem hann hefur sent prestunum sr. Jóni Grímssyni í Görðum, sr. Hannesi 

Björnssyni í Saurbæ og sr. Helga Jónssyni á Melum170 þar sem hann segir að það sé 

Biskups vinsamleg tilsögn, boon og vilie ad nockra contribution tilætlum edur 
Latum med einum huga og samþycke til Lytellrar þocknunar og þacklætis 
teikns […] Herra Landfogetanum Joh. P. Klein fyrer þann goda sem hann 
hefur oss fiarlægum syndt j ordum og tillogum vid Regiam Majestatem […]171 

 
Halldór tiltók hversu mikið þeir áttu að borga, sr. Jón einn ríkisdal, sr. Hannes einn rd. 

og sr. Helgi 1½ rd. Þetta vill prófasturinn að sé honum í hönd komið fyrir næst 

komandi Alþingi „so vær aller þessa profastdæmis prestar i einne summu kome þad 

afhendum og sijnum herra Biskupenum.“172 Því næst telur hann upp hvað nokkrir 

aðrir prestar greiða.173 

Henrik Bjelke fékk virðist einnig hafa fengið smá tillag fyrir linun stríðshjálpar-

innar, í bréfi sem Þórður biskup sendi bróður sínum Skúla Þorlákssyni um greiðslu 

stríðshjálparinnar af jörðunum Skeri, hálfri Miðvík, Ystu-Vík, Vogum, Grísmsstöðum 

og Syðri-Tungu174 5. ágúst 1681 segir:  

Framar bid eg ydur um aludlega ad bestilla vildud hia Kaupmannenum a 
Husavijk ad hann minna vegna afhenda og betala villdi a Kaupenhafn til hanz 

                                                
169 Óvíst er hvað skammstöfunin Hs. merkir, en ljóst er af samhenginu, bæði hér og annarsstaðar í 
bréfabókinni, að hér er um virðingartitil að ræða. Þjskjs. Bps. A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 
1680-1683, bls. 101v. 
170 Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta á Íslandi, bls. 119-120, 122. 
171 Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi. AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í 
Reykholti 1663-1699, bls. 243v-244r. 
172 Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi. AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í 
Reykholti 1663-1699, bls. 244r. 
173 Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi. AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í 
Reykholti 1663-1699, bls. 244r. 
174 Sker, Miðvík og Ysta-Vík eru í Grýtubakkahreppi í S-Þingeyjarsýslu, Syðri-Tunga er í 
Húsavíkurhreppi (Tjörneshreppi) í sömu sýslu og Vogar og Grímsstaðir eru í Skútustaðahreppi í N-
Þingeyjarsýslu. Enda segir í bréfinu: „[…] þessar jardir fyrer nordann […]“. Þjskjs. Bps A IV 2. 
Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 102v-103r, Manntal á Íslandi árið 1703, bls. 347, 349, 
358-359, 366 og Bæjatal á Íslandi 1930, bls. 127, 170, 187, 199, 209, 212. 
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Excell. Hr. Ryx. Admiral herr Hendriks Bielke tuær tunnur med gott Jsslands 
lamba kiöt og eina tunnu kiötz til Arfveds Michelssonar borgara i Kaupenhaufn 
Jtem vegna Gudrijdar Gysladóttur eina tunnu kiötz til Landfougetanz konu 
Leene Johanz Kleinz og lata þetta eige bregdast þui eg hefi þar vmm skrifad 
enn þetta ma kortast i ockar Reikningskap, þad sem hann lofadi a fyrra er allt 
velbestillt huar fyrer eg honum vinsamlega þacka og ydur ecki sijst.175 
 

Guðríður þessi sem sendi Leene Klein kjöttunnuna var kona Þórðar biskups.176 Hér er 

því um náin tengsl að ræða á milli Þórðar og Jóhanns Kleins, sbr. samskot prestanna, 

og á milli eiginkvenna þeirra. 

Arfved Michelsson sá sem getið er um í bréfinu er líklega Arve Michelsen 

Edelberg. Hann varð borgari í Kaupmannahöfn 1661 og árið 1677 einn af hinum 32 

mönnum sem mynduðu borgarstjórn hennar.177 Ekki er hægt að fjölyrða um kynni 

Þórðar og Arfveðs en líklega hafa þau átt sér stað á námsárum Þórðar í 

Kaupmannahöfn, 1656-1658 eða í síðari námsferð hans sem hófst í Wittenberg í 

Þýskalandi 1663 eða 1664 og lauk 1668 í Kaupmannahöfn. Þórður fór enn utan 1671 

og hlaut biskupsvígslu 1672.178 

Ástæðan fyrir því að Þórður sendi Bjelke kjötið hefur líklega verið linun 

stríðshjálparinnar, líkt og söfnunin fyrir Klein landfógeta. Þó verður í þessu samhengi 

að líta til þess vináttusambands sem ríkti á milli fjölskyldu Þórðar og Bjelkes. 

Þorlákur Skúlason Hólabiskup, faðir Þórðar, naut heimsókna Bjelkes í tvígang, árin 

1649 og 1650, Bjelke tók Gísla bróður Þórðar með sér út til Danmerkur árið 1649 og 

Jón, bróðir Þórðar, var þénari Bjelkes í Danmörku í a.m.k. tvö og hálft ár, á árunum 

1661-1664.179 Þessi tengsl gætu líka skýrt að hluta hvers vegna Bjelke vann að því að 

lina skattinn. 

Merkilegt er að skoða orða- og hugtakanotkun í skrifum um stríðsskattinn. Í 

Danmörku er skatturinn kallaður krigsskat eða krigsstyr, oft að viðbættu 

extraordinarie, enda var þetta aukaskattur. En þegar skatturinn er boðinn á Íslandi 

heitir hann krigshjælp í konungsbréfinu, einnig kallaður extraordinarie, enda 

aukaskattur hér líka.180 Sú nafngift er í samræmi við annan skatt í Danmörku sem var 

sama kyns og stríðsskatturinn, þ.e. aukaskatturinn krigshjælpen 1683. Upphæð þess 

                                                
175 Þjskjs. Bps A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 102v-103r. 
176 Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, V. bindi, bls. 123. 
177 Nielsen, Oluf: Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde, bls. 431, Kjøbenhavns Diplomatarium 
III. bindi, bls. 799 og Christensen, Villads: København i Kristian den Ottendes og Frederik den 
Syvendes tid 1840-1857, bls. 3. 
178 Bjarni Jónsson frá Unnarholti: Íslenzkir Hafnarstúdentar, bls. 31. 
179 Sigurður Pétursson: „Jón Þorláksson og heillaóskir hans“, bls. 242-244. 
180 Lovsamling for Island I. bindi, bls. 371. 



 35 
 
 

skattar var á við hálfan stríðsskatt (danskan) og var innheimt til aðstoðar hinu heilaga 

rómverkska Ríki vegna sóknar Tyrkja inn í Þýskaland.181 Hermt er að keisarinn hafi 

„tilskrifuað öllum christ[n]um kóngum um stirck“ vegna þess stríðs.182 

Hér virðist vera nokkuð fastmótuð hugtakanotkun, þegar fórnarlömb stríðsátaka 

borga skatt vegna þeirra heitir hann berum orðum skattur en þegar íbúum annars lands 

er gert að borga skatt vegna átaka sem snerta þá ekki beint er hann nefndur hjálp. 

Athyglisvert er að skoða hvað þessar skattheimtur geta sagt um samband Dana og 

Íslendinga á ofanverðri 17. öld. Ekki var farið fram á að Íslendingar sendu hermenn til 

að aðstoða í Skánarstríðinu, heldur var eingöngu sótt stríðshjálp á síðustu mánuðum 

stríðsins, sem var síðan ekki greidd fyrr en tveimur árum eftir að stríðinu lauk. Þetta er 

samskonar aðstoð og Danir veittu Þjóðverjum í sínum stríðshremmingum árið 1683. 

Því má segja að Ísland hafi verið í algeru aukahlutverki í dönskum utanríkis-

stjórnmálum við lok 17. aldar. 

Stríðshjálpin var af Íslendingum oftast kölluð krigshjálp en annað orð sem er 

lýsandi fyrir afstöðu sumra Íslendinga gagnvart skattinum finnst í bréfum. Þórður 

Þorláksson biskup sendi allnokkur bréf um stríðshjálpina og í tveimur þeirra, báðum 

sendum bróður hans Skúla Þorlákssyni,183 talar hann um kóngsskatt, ekki krigshjálp. 

Enginn vafi leikur samt á því að hér sé um sama skatt að ræða; bæði voru kirkjunnar 

menn undnanþegnir eiginlega konungsskattinum (konungstíundinni) sem þingfara-

kaupsbændur greiddu184 og svo má ráða af þessum orðum Þórðar að hann nefni 

stríðshjálpina kóngsskatt: „Mier þiki [sic] lijklegt ad þeir muni ei fornæmast smiöri 

edur sockapörum i kongsskattinn, þui mig minner i kongzbrefinu sie soddann vara 

tiltekinn fyrer nordann.“185 Í konungsbréfinu um stríðshjálpina kemur fram að fyrir 

norðan skyldi greiða með kjöti og prjónlesi (sjá kaflann Aðdragandi stríðshjálpar-

skattheimtunnar á Íslandi). Þórður hefur því gert rétt með að setja þennan varnagla 

við minni sitt. 

Þar sem Þórður notar þetta orðið kóngsskattur ekki nema í bréfum til bróður síns 

má draga þá ályktun að stríðshjálpin hafi ekki verið kallaður þetta nema innan valins 

félagsskapar og sé lýsandi fyrir álit manna á skattinum, þ.e. að þeim hafi þótt þessi 

skattheimta heldur ósanngjörn og jafnvel eigingjörn af kóngi. Orðið kóngsskattur er 
                                                
181 Nielsen, Helge og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tider, bls. 70. 
182 Magnús Magnússon: „Annáll Magnúsar sýslumanns Magnússonar“, bls. 180. 
183 Sjá um hann í: Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, IV. bindi, bls. 297-298. Bréfin er að finna í: 
Þjskjs. Bps A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 100r-100v og 102v-103r. 
184 Einar Laxness: Íslandssaga A-Ö. II. bindi i-r, bls. 57. 
185 Þjskjs. Bps. A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 100r. 
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því uppnefni og notað í háði. Ekki hefur það fundist annarsstaðar í skjölum og í raun 

er afar sjaldgæft að svo hreinskilið orðalag rati inn í bækur. 

 

Lögmæti stríðshjálparskattsins 
 

Í seinni tíð hafa komið fram efasemdir um hvort konungur hafi haft lagalegan rétt til 

að innheimta herskatta eða herútboð á Íslandi, sama hvaða nafni þeir hafa nefnst. Um 

þetta fjalla þeir Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson í bókinni Ríkisréttindi Íslands. Þar 

segir: „Kröfur konunga um styrk til hernaðar af Íslandi hófust snemma, þótt aungva 

heimild hefði slíkt, hvorki í sáttmálunum né í lögbókunum, og voru kröfur þær því 

með öllu ólöglegar.“186 

Konungur leit þetta að sjálfsögðu ekki sömu augum. Í hans huga voru Íslendingar 

eins og hverjir aðrir þegnar hans og þar með átti hann fullan rétt á skattheimtu af 

þeim. Það voru eingöngu Íslendingarnir sem settu fyrirvara á borð við Gamla sáttmála 

en hvergi hefur komið fram hvort þeir sáttmálar hafi verið samþykktir af nokkrum 

konungi.187 

Frá siðaskiptum og fram að einveldi töldu Íslendingar sig hafa rétt til dæma 

einungis eftir gömlum íslenskum lögum og einungis þeim konungsbréfum sem 

samþykkt höfðu verið á Alþingi.188 En aftur vaknar sú spurning hvort konungur hafi 

samþykkt það ákvæði Íslendinga. Konungur hefur, sérstaklega eftir einveldistöku, 

talið sig óbundinn af slíkum samþykktum Íslendinga.189 

Það er erfitt að segja nákvæmlega til um réttarstöðu Íslands, en formlega séð er 

það rétt í Ríkisréttindum Íslands að skatturinn hafi verið ólöglegur, af hálfu 

Íslendinga, en konungur hefur litið svo á að hann hafi verið í fullum rétti.190 

Í framhaldi af þessari umræðu er rétt að athuga hvort Íslendingar hafi talið 

stríðshjálpina ólöglega þegar kröfur um innheimtu hennar komu fyrst frá konungi. Um 

það er ekki rætt í bónarbréfinu sem Íslendingar sendu til að frábiðja sér stríðshjálpina 

eins og áður hefur verið vikið að, því þeir viðurkenna sig „pliktskylduga þessari hans 

kongl. majestats allranáðugustu bífalningu með allri undirgefni hlýða.“ og tilgreina 

                                                
186 Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 202. 
187 Viðtal við Sigurð Líndal, Reykjavík 18. október 2006. 
188 Sbr. Alþingissamþykkt frá 1588, sjá: Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands, bls. 
88-89. 
189 Viðtal við Sigurð Líndal, Reykjavík 18. október 2006. 
190 Viðtal við Sigurð Líndal, Reykjavík 18. október 2006. 
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aðrar ástæður, s.s. fátækt og hart árferði, í tilraun til að losna við að greiða skattinn.191 

Ekki fer þó á milli mála að mönnum hefur þótt þessi skattheimta mikil tíðindi, sbr. 

þessa setningu í Fitjaannál: „Ekkert var þá tíðræddara en um þennan toll“192 og ber sú 

lýsing með sér hversu mikil nýlunda þessi skattur, og innheimta hans, hefur þótt. 

Ekki koma heldur fram neinar ávirðingar um ólöglega framkvæmd af hálfu 

konungs í samþykkt prestastefnu á Þingvöllum 1681 hvar konungi er þökkuð linun 

skattsins, sem fjallað er um í öðru samhengi í þessari ritgerð (sjá kaflann Þórður 

biskup Þorláksson og kóngsskatturinn).193 

Af bréfum Þórðar Þorlákssonar er heldur ekki hægt að lesa að hann hafi metið 

skattinn ólöglegan, þó honum hafi kannski þótt hann óréttlátur eða þungur. Reyndar er 

ljóst að Þórði hefur fundist afar nauðsynlegt að skatturinn verði greiddur eins fljótt og 

mögulegt af sinni hálfu, sem er skiljanlegt, því ekki hefur hann viljað falla í ónáð hjá 

yfirvaldinu í Kaupmannahöfn. 

Ótti Þórðar við afleiðingar þess að greiða ekki skattinn á réttum tíma sést vel á 

orðum hans í bréfum. Í bréfi til Þorvarðar Magnússonar um stríðshjálpina af 

Heynesumboði, segir Þórður: „Takid nu ricktuga qvitantiu sýsslumannanna uppa allt 

þetta ad afhendt sie og uppbodid, og látid mier ei bregdast, þui þier siáed mig vardar 

hier ei lítid umm.“194 „Mig varðar hér ei lítið um“ segir biskupinn og eru þessi orð 

hans athyglisverð borin saman við þann drátt sem varð á greiðsu hluta stríðs-

hjálparinnar og fjallað er um í kaflanum Restanzar og seinagagnur. 

Þórður sendi Marteini Rögnvalldssyni sýslumanni í Múlasýslu bréf um greiðslu 

stríðshjálparinnar af sínum jörðum í hans umdæmi. Þar kemur fram að honum hafi 

þótt skatturinn heldur þungur, sem er í samræmi við skoðun hans á skattinum, sem 

fjallað var um í fyrri kafla: 

Þier munud medtaka eiga epter Landfougetans brefi þad sem gialldast á i 
Krigshialpina af kotum mýnum i ydar sijsslu parti bædi þad landsetarner sinna 
vegna og minna vegna vt suara […] Stifftis jardernar formerki eg ad ei nu ei 
stærri frijheit i þessu efni hafa eiga enn adrar kyrknajarder, huad eg skrifa ydur 
til vndervijsunar so vær varlega förum i þessu efni þui hatt er herra bodid, enn 
kunnum vær sijdar nockra vægd ad fá þa er þad gott ad taka etc.195 
 

                                                
191 Alþingisbækur Íslands, VII. bindi, bls. 484-486. 
192 Annálar 1400-1800, II. bindi, bls. 252. 
193 Þjskjs. Bps A III 2. Prestastefnubók Þórðar Þorlákssonar 1675-1696, bls. 99. 
194 Þjskjs. Bps. A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 101v-102r. 
195 Þjskjs. Bps A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 89v. 
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Þórður tekur sérstaklega fram að kirkjujarðir eru ekki undanþegnar þessum skatti. Það 

hefur hann gert því það var nýmæli í skattheimtu, geistlegir embættismenn, lögmenn, 

sýslumenn, klausturhaldarar, umboðsmenn konungs og lögréttumenn, auk ekkna téðra 

embættismanna, voru undanþegnir konungsskattinum.196 Allir þeir sem höfðu embætti 

frá konungi áttu að greiða stríðshjálpina, eða eins og segir í konungsbréfinu þar um: 

„saa og alle de, som noget Gods pro officio nyder eller i Forlehning haver,“ utan 

klausturhaldara Viðeyjar og Helgafellsklausturs, þar áttu einungis leiguliðarnir að 

greiða stríðshjálpina.197 

Þórður sendi öllum próföstum síns stiftis bréf 26. maí 1681, daginn eftir að hann 

fékk bréf frá Jóhanni Klein landfógeta um stríðshjálpina, þar sem hann aðvarar 

„kiennidóminn hier í Skalholltz stiffti vidbúinn ad vera, þeirri af hans kon. Majst. 

vppa settri Krigs hialp sem i fyrra sumar var auglýst so til reidu væri þegar 

Sysslumennerner hennar óska […]“198 Það hefur vafalaust verið vegna þess að það var 

óvanalegt að þeir áttu að greiða skatta. 

Til er bréf dagsett 3. júní 1681 frá Halldóri Jónssyni prófasti í Borgarfirði til 

prestanna í prófastsdæminu um að biskupinn hafi beint því til hans sem og allra presta 

stiftisins að láta ekki hjá líða „uppasetta Krigshialp af hans Kongl. Maytt. ad 

greida“199 Því hefur „hugvekja“ biskups haft tilætluð áhrif a.m.k. þar og hafa fréttirnar 

borist hratt, átta dögum eftir að Þórður skrifaði sitt bréf hefur Halldór prófastur komið 

fréttunum áfram. 

5. ágúst sama ár sendi Þórður bréf til Skúla bróður síns (sjá einnig kaflann Þórður 

biskup Þorláksson og kóngsskatturinn) þar sem fram kemur að hann óttast að missa 

þær jarðir sem ekki er greiddur skattur af. Frá konungi eða hans embættismönnum 

kemur hvergi fram í skjölum að slíkt komi til greina í refsingarskyni, enda var það 

ekki gert þegar á reyndi og margir borguðu ekki skattinn (sbr. kaflann Restanz og 

seinagangur). Þórður segir: 

Nu er mijn Jnneleg bón til ydar elskulege hiartanz bróder fyrst ad sia hid besta 
til ad Kongs skatturinn gialldast mætti af þessum jördum í Ár, þui eg villdi ei 
giarnann missa þær þar fyrer einungis ad hann ógolldinn væri […]200 
 

                                                
196 Lýður Björnsson: „Dalir í kistuhandraða“, bls. 299. 
197 Lovsamling for Island, I. bindi, bls. 371. 
198 Þjskjs. Bps A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 84r. 
199 Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í 
Reykholti 1663-1699, bls. 242r-242v. 
200 Þjskjs. Bps A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 102v-103r. 
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Hugleiðingar um ólögmæti stríðshjálparinnar við upphaf 20. aldar, þegar baráttan 

fyrir sjálfstæði Íslendinga stóð sem hæst, er skiljanleg. Reynt hefur verið að tína hvað 

eina til sem finnast kunni um brot Dana á réttindum Íslendinga, en það þarf ekki að 

segja neitt um afstöðu þess fólk sem lifði tímana og þurfti að greiða skattinn. Enda 

sýna skrif frá tíma skattheimitunnar að menn óttuðust frekar afleiðingar þess að greiða 

ekki skattinn og héldu sig ekki fast við lögfræðilegar hártoganir um rétt konungs til að 

innheimta téðan skatt, jafnvel þótt að löng hefð í skattheimtu hafi verið brotin, þ.e. 

skattafríheit embættismanna.  

 

Restanz og seinagangur 
 

Þrátt fyrir að stærstur hluti stríðshjálparinnar hafi verið greiddur þegar árið 1681 voru 

nokkrar eftirstöðvar sem misvel gekk að innheimta. Það virðist hafa verið algengt að 

innheimtur gjalda hafi gengið erfiðlega á ofanverðri 17. öld, sem dæmi má nefna 

lögmannstollinn sem settur var á 1688 og gekk erfiðlega að innheimta og var 

sýslumönnum falið árið 1694 að sjá um innheimtuna gegn launum, 1/6 af gjaldinu.201 

Strax árið 1682 lét Jóhann Pétursson Klein landfógeti lesa upp að nýju bæði 

konungsbréfið frá 1679 og bréfið frá 1681 um linun skattsins.202 Auk þeirra las hann 

konungsbréf um „stríðshiálpar restanz, að þetta sumar gialldist og af kaupmönum 

útflitiest.“203 Það er til merkis um að þá hafi Klein verið byrjaður að athuga, eða rentu-

kammer byrjað að reka á eftir honum, innheimtu eftirstöðva skattsins og auglýst það á 

Alþingi. 

Árið 1683 áminnti landfógetinn Christofer Heidemann sýslumenn alvarlega á 

Alþingi að sjá til þess að þær eftirstöðvar sem kynnu að vera á stríðshjálpinni verði 

greiddar auk þess sem hann kvartar undan „óriktugum jarðabókum“.204 Aftur ári síðar, 

1684 auglýsti Heidemann að hann hafi „grennslast um stíðshjálparinnar restanz“ 

vegna þess að Jóhann Klein hafi ekki fengið allan skattinn geiddan og biður 

Heidemann sýslumenn að senda sér kvittanir kaupmanna fyrir skattinum og þar sem 

                                                
201 Sjá um lögmannstollinn í: Einar Laxness: Íslandssaga i-r, bls.142. 
202 Alþingisbækur Íslands VII. bindi, bls.586-587. 
203 Magnús Magnússon: „Annáll Magnúsar sýslumanns Magnússonar“, bls. 173. Cf. Annálar 1400-
1800, III. bindi, bls. 320 (Eyrarannáll Magnúsar Magnússonar).  
204 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 88-89. 
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reynist vanta uppá greiðslur skuli því komið í hönd landfógeta fyrir næstkomandi 

Jónsmessu af sýslumönnum.205 

Heidemann er sýnilega orðinn óþolinmóður þegar hann skrifar á Alþingi 6. júlí 

1685 að hann efast ekki um að bæði lögmennirnir sem og öll lögrétta muni eftir 

alvarlegum á-minningum sínum til sýslumanna á síðustu tveimur Alþingum, 1683 og 

1684, um sönnun á hvað hefur verið greitt þessi tvö ár og hvað stendur enn útaf. 

Heidemann gefur sýslumönnum, núverandi og þeim sem látið höfðu af embætti frá 

1681, þriggja vikna frest til að gera hreint fyrir sínum dyrum og koma réttum 

jarðabókum og eftirstöðvum stríðshjálparinnar til Bessastaða.206 

Á Alþingi sumarið 1686 var Christofer Heidemann landfógeti enn að reka á eftir 

greiðslu eftirstöðvanna og lét lesa fjögur bréf þar um, hið fyrsta frá rentukammeri til 

Heidemanns um reikning stríðshjálparinnar 1682. Það hlýtur þó að vera innsláttarvilla 

í útgáfunni eða misskilningur í rentukammeri og á að vera 1681.207 Í bréfinu er ítrekað 

að sýslumönnum beri að skila jarðabókum og stríðshjálparreikningum til Bessastaða 

hið fyrsta og undanbragðalaust. Mótmæli þessu einhver skal hann svara til saka fyrir 

rétti og hljóta viðeigandi refsingu. Jóhanni Klein átti Heidemann að senda reikning 

yfir eftirstöðvar stríðshjálparinnar. Annað bréfið var frá assessor Jóhanni Klein til 

landfógetans um sama efni. 

Þriðja bréfið er reikningur yfir næstum allt landið yfir hvað átti að gjaldast, hvað 

goldist hefur og hvað er eftir að greiða eða hefur verið umfram greitt. Í Kjósarsýslu 

voru fimm vættir, einn fjórðungur og ½ fiskur ógreiddur. Í Borgarfjarðarsýslu sunnan 

Hvítár fjórar vættir og sjö fjórðungar ógreiddir. Í Mýrasýslu fjórar vættir og sex 

fjórðungar. Í Hnappadalssýslu voru fimm vættir og sex fjórðungar ofgreiddir. Í 

Snæfellsnessýslu 52 vættir og einn fjórðungur vangreiddir. Í Dalasýslu vantaði sjö 

vættir. Í Vestur-Barðastrandarsýslu fimm vættir og tveir fjórðungar ofgreiddir. Í 

Vestur-Ísafjarðarsýslu voru tvær vættir, einn fjórðungur og fjórir og hálfur fiskur 

umframgreiddur. Í Norður-Ísafjarðarsýslu fjórar og hálf vætt ofgreidd. Á Bessastöðum 

vantaði fjórar vættir og sjö fjórðunga uppá. Í Rangárvallasýslu vantaði 26 vættir, einn 

fjórðung og tvo og hálfan fisk í skattinn. 

Af Gullbringu-, Barðastrandar-, Stranda-, Húnavatns-, Skagafjarðar- og Eyja-

fjarðarsýslum hafði rétt upphæð goldist. Í viðbæti aftast í þingbók Alþingis 1686 er 

                                                
205 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 45-46. 
206 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 88-89. 
207 Þessi bréf eru prentuð í: Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 126-129. 
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getið þess að Marteinn Rögnvaldsson sýslumaður í Norður-Múlasýslu hafi staðið fyrir 

skilum á sínum hluta skattsins.208 Auk þessara sýslna er getið Norðursýslu hvaðan rétt 

upphæð galst. Þar er líklega um að ræða Norður-Þingeyjarsýslu, þar sem Marteins er 

getið sérstaklega. Í þessa upptalningu vantar Þingeyjarsýslur, Múlasýslur, Skafta-

fellssýslur og Árnessýslu. Í bréfi rentukammers sem lesið var á Alþingi árið 1688 og 

sagt er nánar frá hér að neðan eru taldar upp eftirstöðvar úr Múlasýslu, Síðusýslu 

(Skaftafellssýslu), Rangárvallasýslu, Árnessýslu, Dalasýslu, Húnavatnssýslu, Skaga-

fjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu og Norðursýslu (Þingeyjarsýslu).209 Þar með hefur 

rentukammer leiðrétt gleymsku sína frá því tveimur árum áður. 

Samtals voru samkvæmt þessari skýrslu 106 vættir, sjö fjórðungar og þrír fiskar 

vangreiddir og 17 vættir, fimm fiskar og fjórir og hálfur fiskur ofgreiddur. 

Fjórða og síðasta bréfið sem Heidemann las upp er dagsett 27. maí 1685 í Kaup-

mannahöfn frá Birni Magnússyni sýslumanni í Vaðlaþingi um greiðslu téðs Björns á 

eftirstöðvum stríðshjálparinnar fyrir sína parta og afhendingu réttrar jarðabókar sinnar 

sýslu.210 

Björn þessi var í Kaupmannahöfn vegna dóms sem á hann hafði fallið fyrir að 

sinna ekki embættum sínum sem sýslumaður og klausturhaldari. Björn hafði reynt að 

rétta sinn hlut gagnvart Heidemann landfógeta með silfurkönnu og 30 ríkisdölum og 

hefur sá æruskenkur líklega linað dóminn. Á Björn að hafa sagt við konu sína: „Ekki 

líkar herranum enn þá, Helga mín!“ meðan hann var smám saman að bæta 

ríkisdölunum í könnuna áður en Heidemann sættist á skenkinn.211 

Auk þessara bréfa var lesið upp bréf landfógeta um stríðshjálpina og jarðabækur, 

dagsett 7. júlí 1686 sama efnis og áðurnefnt bréf rentukammers, þ.e. viðvörun til 

sýslumanna um að ganga tafarlaust frá sínum málum vegna stríðshjálparinnar og að 

restönzunum hafi ekki fylgt réttar jarðabækur.212 

Á Alþingi árið 1687 lagði Þórður Steindórsson, sýslumaður í Snæfellsnessýslu,213 

fram reikning stríðshjálparinnar í sinni sýslu í framhaldi af bréfi rentukammers frá 

fyrra ári. Samtals leggur hann fram reikninga að upphæð 388 vættir, sjö fjórðunga og 

                                                
208 Til að staðfesta hvern parta Múlasýslu (norður-, mið- eða suðurpart) Marteinn hafði var stuðst við: 
Páll Eggert Ólason: Íslenskar æviskrár. III. bindi, bls. 477-478 og Op. cit. V. bindi, bls. 235-236. 
209 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 211-212. 
210 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 126-129. 
211 Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir I. bindi, bls. 569-570. 
212 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 129. 
213 Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, V. bindi, bls. 112. 
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einn og hálfan fisk.214 Þetta eru reikningar fyrir allri innheimtunni í sýslunni, ekki bara 

fyrir þeim 52 vættum og eina fjórðungi sem vangreiddur var. Þórður stendur því í 

skilum úr sinni sýslu fyrir tveimur vættum, fjórum fjórðungum og fimm fiskum í 

umframgreiðslu.215 

Sama ár, þ.e. 1687, færði sýslumaðurinn Jón Þorláksson216 undir ályktun Alþingis 

dóm um eftirstöðvar stríðshjálparinnar.217 Þar var dómurinn talinn góður, sérstaklega í 

ákvæðum hans „sem trázi og óhlýðni við víkja, þar bevísast kann.“ Ennfremur segir 

að: 

 Item þeir, sem vænast vilja sig kaupmönnum upp boðið hafa, en þeir ei 
meðtaka viljað, þá orki það bevísinga, hverjar, ef sýna kunna, þá megi það 
þeirra fríun vera, að ei í trázi haldið hafi. Samt beri þó höfuðstólinn að greiða. 
Þá í þriðja lagi, þeir sem vænast vilja sig kaupmönnum goldið hafa, en þeirra 
revers ekki fengið, þá sé þeim kostur á bevísingar til leiða. Annars megi 
valinkunnir menn sína sögn með eiði staðfesta eftir landslaganna frelsi um 
skuldalúkningar.218 
  

Merkilegt við þetta álit Alþingis er að ekki eru tilgreind nein refsiákvæði og er alls 

óvíst hver þau kynnu að hafa verið, þó nokkuð skýrt sé til þeirra vísað. Annars virðist 

niðurstaðan vera sú að sönnunarbyrðin hvílir á skattgreiðanda en ekki kaupmanni. Þó 

er vísað til ákvæðis Jónsbókar um rétt manna til að sverja af sér skuldaákærur, þannig 

að réttar landsmanna samkvæmt lögum virðist hafa verið gætt í hvívetna. Ákvæði 

Jónsbókar sem vísað er til á Alþingi er á þessa leið: „Ef maðr krefr mann fjár, þá skal 

hann svá kr†fu verja at kveðaz þá skuld †ðrum goldit hafa ok nefna vátta sína þá er 

við váru, stund ok stað.“219 

Á Alþingi árið 1688 lét Heidemann landfógeti lesa upp bréf rentukammers þar 

sem ítrekað er efni fyrra bréfs þess frá 1686 (sem áður hefur verið fjallað um) og 

fylgir reikningur yfir það sem enn er vangoldið af stríðshjálpinni. Í Múlasýslu hjá 

Marteini Rögnvaldssyni vantar fjórar vættir og einn og hálfan fisk. Hann hafði 

                                                
214 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 157-158. 
215 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 128 og 157-158. 
216 Jón Þorláksson hélt árið 1687 sjö þingstaði í Múlaþingi. Sjá: Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, 
III. bindi, bls. 315. 
217 Engin dómabók er til úr Múlaþingi frá þessum tíma í Þjskjs svo ekki er hægt að bera afgreiðslu 
Alþingis saman við dóminn. Sjá: Jón Þorkelsson: Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í 
Reykjavík, III. bindi, bls. 44 og 54 og Skrá um skjalasöfn sýslumanna og sveitarstjórna I.1 Norður 
Múlasýsla – Vestmannaeyjar, sjá undir N-Múl og S-Múl [ekkert blaðsíðutal er í bókinni]. 
218 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 159. 
219 Jónsbók. Ólafur Halldórsson gaf út, bls. 210-211. 
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tveimur árum áður greitt 155 vættir, fimm fjórðunga og þrjá og hálfan fisk en það 

hefur ekki verið nóg.220 

Tregða Marteins til að greiða skattinn gæti skýrst af bréfi sem Þórður Þorláksson 

Skálholtsbiskup sendi honum 5. ágúst 1681. Það er sent í framhaldi af bréfi frá 8. júli 

sama ár, sem áður greint frá.221 Þar segir að Þórður hafi hitt landfógetann (Jóhann 

Klein) að máli og talað við hann um greiðslu skattsins af stiftisjörðum í Múlaþingi. Á 

landfógeti að hafa gefið munnlegt leyfi fyrir því að einungis leiguliðar greiði 

stríðshjálpina og að Þórður bíði úrskurðar konungs um landeigendagreiðslu af þeim 

jörðum.222 

Frá Jóni Þorlákssyni í sömu sýslu vantar 75 vættir og þrjá og hálfan fisk. Frá 

Ísleifi Einarssyni og Bjarna Eiríkssyni í Skaftafellssýslum223 vantar 117 vættir, einn 

fjórðung og þrjá og hálfan fisk. Frá Gísla Magnússyni í Rangárvallasýslu 26 vættir, 

einn fjórðung og tvo og hálfan fisk. Frá Jóni sál. Vigfússyni224 13 vættir, einn 

fjórðungur og fjórir fiskar. Frá Bjarna Péturssyni í Dalasýslu sjö vættir og einn og 

hálfan fisk. Frá Þorsteini Benediktssyni og Guðbrandi Arngrímssyni í Húnavatnssýslu 

36 vættir. Frá Þorsteini Þorleifssyni í Skagafjarðarsýslu 217 vættir. Frá Birni 

Magnússyni í Eyjafjarðarsýslu 203 vættir, einn fjórðung og þrjá fiska. Frá Jóni 

Vigfússyni og Hrólfi Sigurðssyni225 47 vættir og tveir fjórðungar.226 

Enn tekur Christofer Heidemann landfógeti málið upp á Alþingi árið 1690. Þar 

segir að hann hafi verið alvarlega áminntur af rentukammeri um að „stríðshjálpar 

restanz hér í landi skuli nú endilega […] kvittast og klarerast.“ Því fer hann fram á að 

sýslumennirnir sem enn hafa ekki staðið fullkomlega reikningsskil af sínum sýslum 

skuli „það resterandi krigshjálpar útlag […] af þeirra eigin gózi betali nú á þessu 

hausti […]“ 

Auk þessa kemur fram að Christian Möller amtmaður ítrekar orð landfógeta og 

bendir sýslumönnum auk þess á að sækja aftur til íbúa sýslnanna það fé sem 

                                                
220 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 143. 
221 Sjá kaflann Þórður biskup Þorláksson og kóngsskatturinn. 
222 Þjskjs. Bps. A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683, bls. 103r. 
223 Í bréfinu stendur Sidesyssel en hlýtur að eiga við Skaftafellssýslur, því Síðusveit er í Vestur-
Skaftafellssýslu, sbr.: Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Íslands, III. bindi, bls. 290 og Op. cit. IV: bindi, 
bls. 180. Sjá einnig: Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, II. bindi, bls. 400 og Op. cit. I. bindi, bls. 
163. 
224 Jón lést 1681. Sjá í: Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár, III. bindi, bls. 300. 
225 Hrólfur er skrifaður Rolfer Sivertson í Alþingisbókinni, en enginn vafi leikur á því að hér er um 
Hrólf Sigurðsson sýslumann í hálfri Þingeyjarsýslu að ræða. (Sjá: Páll Eggert Ólason: Íslenzkar 
æviskrár, II. bindi, bls. 376 og Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 380.) Norðursýsla sem nefnd er í 
Alþingisbókinni er því Norður-Þingeyjarsýsla.  
226 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 211-212. 
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sýslumenn þurfa að greiða fyrir hönd íbúa sýslna sinna, hvort sem um andlega eða 

veraldlega er að ræða. Að lokum segir að að ef sýslumenn vilja ekki „þar til svara með 

rentu og renturentu […] svo lengi sem staðið hefur“ auk kostnaðar o.s.frv. skuli þeir 

„þetta án forsómunar […] framkvæma […]“227 

Tveimur árum síðar, 1692, er enn fjallað um „stríðshjálpar restanz hér á landi“ á 

Alþingi og er það síðasta skiptið sem þetta mál ratar á þann vettvang, sem skráð er í 

Alþingisbækur. Heidemann bar þá fram bréf rentukammers dagsett 10. mars 1691, þar 

sem kvartað er yfir því að enn séu eftirstöðvar af stríðshjálpinni. Bréfið er ekki 

prentað í Alþingisbókinni og er heldur ekki að finna í bréfabók (kópíubók) rentu-

kammers.228 

Heidemann bendir líka á að enn „eftir standi af þeirri gömlu stríðshjálp […] hjá 

nokkrum sýslumönnum“ sem ekki eru mættir á þing og eru nafngreindir, „nefinlega 

Bjarni Pétursson í Dalasýslu, Guðbrandur Arngrímsson í Húnavatnsþingi, Björn 

Magnússon í Vöðluþingi,229 Hrólfur Sigurðsson og Jón Vigfússon, sem höfðu Þing-

eyjarþing […]“ auk hverra annarra sem „vita þennan restanz hjá sér inni standa […]“. 

Þeir skulu borga sína skuld og senda kvittun til landfógetans í Kaupmannahöfn „svo 

framt sem þeir vilja ekki þar fyrir koma í stærsta skaða og fordjörfun eftir útgefinni 

orðu“ rentukammersins. 

Því virðast refsiákvæði hafa verið í bréfi rentukammersins. Einnig eru þeir „kongl. 

majestats vegna til skyldugir þeir sýslumenn […] [sem] nefndan restanz óklareraðan 

hafa“ og viðstaddir eru á Alþingi beðnir að koma þessum skilaboðum áleiðis til sýslu-

mannanna „ef nefndur restanz þá í nokkru varðar.“230 Af þessum síðustu orðum sýnist 

gæta nokkurrar þreytu og jafnvel uppgjafar hjá yfirvöldum. Það er ekki skrýtið, enda 

liðin 11 ár frá bréfi konungs til Bjelkes frá 17. apríl 1681 þar sem sagði að allan 

skattinn skyldi senda til Kaupmannahafnar strax árið 1681.231 

Vel má vera að, og er raunar líklegra en ekki, að einhverjir sýslumenn, eða íbúar í 

þeirra sýslum, hafi reynt að víkja sér undan því að greiða stríðshjálpina. Það útilokar 

þó ekki þann möguleika að rangar jarðabækur hafi valdið því að rentukammer hafi 

                                                
227 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 280-281. 
228 Cf. Þjskjs. Rtk. 28,1. Bréfabók Rtk. 1683-1705, bls. 82r-86v (sérstaklega 86r-86v). Í bréfabók 
rentukammers er bréf til Heidemanns í 11 póstum frá 12. janúar 1691. Það er því ekki bréfið sem vísað 
er til í Alþingisbókinni. Samt sem áður er í því er almenn áminning til Heidemanns um vissar og 
óvissar tekjur konungs af Íslandi, landskuldir, skatta, tíundir, tolla o.s.frv. 
229 Þ.e. Vaðlaþing í Eyjafjarðarsýslu. Sjá: Einar Laxness: Íslandssaga A-Ö, III. bindi, bls. 137-138. 
230 Alþingisbækur Íslands VIII. bindi, bls. 380. 
231 Þjskjs. KA. 3. 1680-1689, örk 11. 
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búist við meiru en leiguliðar og landeigendur raunverulega áttu að borga skv. réttu 

jarðamati. Hinn möguleikinn er líka opinn, að ábúendur hafi komist upp með að 

greiða minna en þeim bar, vegna rangra jarðabóka. 

Sá möguleiki er líka opinn, að þótt að rentukammer hafi reiknað út hve mikið átti 

að koma inn af landinu í stríðshjálpina út frá gamalli jarðabók, þá hafi Íslendingar 

greitt skattinn eins og þeir höfðu greitt annan eignarskatt, tíundina, þ.e. haldið al-

mennar samkomur og hver talið fram sína eign. Til eru tvö bréf frá sýslumanninum í 

Borgarfjarðarsýslu, Guðmundi Jónssyni um stríðshjálpina. Hið fyrra, svonefnd 

skikkan, var lesið yfir söfnuðinum í Reykholti, og vafalítið öðrum söfnuðum þar í 

sýslu og er svohljóðandi: 

Skicka eg underskrifadur sierhuorjum Buföstum og Bulausum j Reikholltz-
reykiadal ad þeir sie vidbuner a þeim tyma sem þeim tilsagt verdur strydz skatt-
giallded afhenda i kaupstad loglegum vidtakara so þad sie greidt þeim aurum 
sem huorjum er framast moguligt j flytiande Eyrir enn þeir þad ei til hafa eda 
orka ei utuega hallde fie sijnu heima þui eige muni hægra þui fliotliga af fialli 
na. þetta gore eg i þeirre meningu uppa uorz allra nadigasta arfherrra og kongs 
brefe hlydnislega þient og gegndt verde af ollum i þessum efnum huort 
milldelega linun fyrer hialp dorttens og hanz verkfæra til helfftar odlast hefur 
nu þann 17 Aprilis þessa árs [1681] Gudmundur Jonsson232 
 

Síðara bréfið er fundarboð og er svohljóðandi: 

J Jesu nafne Skycka eg underskrifadur ollum buföstum mönnum i 
Reikholltzreikiadal ad koma til Reikhollts a þann 22 Julii þessa manadar ars 
1681 sem er næst komande fostudag og þad tymanlega ei sydar enn dagmál 
þess erindis ad giora mier Kong. Maytts. vegna richtugan reiknnigskap og 
truverduga til sogn bædi af eigindom i fastagotze sem og eignar kugylldum a 
leigustodum somuleidis kum a heimabui sier huors jtem sierhuorrar leigu jardar 
landskylldar hæd og jnnstædu kugyllda fiolda so og huorjer hafa kunna nockrar 
forlieningar […] ad hallda huort helldur andleger edur veralldleger ad þeir mier 
richtuga skilagrein þar a giore so sem þeir vilia fyrer háyfervalldenu 
forsuarande verda og þetta sierhuad vidkomande strydzhialp af Kongl. Maytt. 
uppabodinn er huorri sier sem hanz truer undersatar eigum mz hlydne skylldug 
lega gegna þessu til merkis mitt nafn hier under skrifa Huijtarvollum 19 [júní] 
1681 Gudmundur Jonsson233 

 

Af þessu má vera ljóst að nokkurt misræmi hefur getað orðið á milli skráningarinnar í 

rentukammeri og framtalsins á Íslandi. Því má segja að stríðshjálpin hafi verið á 

undan sinni samtíð, skattur sem byggður var á kerfi sem var of þróað fyrir sinn tíma. 

                                                
232 Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í 
Reykholti 1663-1699, bls. 242v. 
233 Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í 
Reykholti 1663-1699, bls. 243v. 



 46 
 
 

En það kallaði líka á annað nýmæli sem hefur verið rakið hér, þ.e. skattaeftirlit. Það 

var þó ekki mjög skilvirkt, en rentukammer var seinþreytt til vandræða og reyndi í 11 

ár að innheimta síðustu eftirstöðvarnar. 

 

Stríðshjálpin og jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 

 

Forsenda fyrir innheimtu stríðshjálparskattsins var útflutningur jarðabóka. Hafandi 

skrá yfir hvert byggt ból Íslands undir höndum gerði Rentukammeri það kleyft að 

undirbúa og áætla væntanlega summu aukaskattheimtu af landinu. Eftirmáli stríðs-

hjálparskattheimtunnar varð langur en hefði getað verið fyrirbyggjanlegur. Ástæða 

eftirmálans var sú að jarðaskráning var ekki nógu góð eins og áður er rakið um 

eftisrstöðvar skattsins. Þær jarðabækur sem fyrir voru til og fluttar voru út við 

undirbúning skattheimtunnar234 hafa ekki verið samræmdar innbyrðis eða nógu 

ítarlegar til að standa undir svo nákvæmri skattheimtu. Því er ekki úr vegi að velta 

fyrir sér hvort yfirvaldið hafi ekki brugðist við á einhvern hátt, því full ljóst var hvar 

skóinn kreppti að – þ.e. í jarðaskráiningunni. 

Tíu árum eftir að Alþingisbækur þagna um eftirstöðvar stríðshjálparinnar og 

þremur árum eftir að Friðrik IV. var krýndur konungur, eftir lát föður hans Kristjáns 

V. 1699,235 nánar tiltekið 22. maí 1702 fengu Árni Magnússon og Páll Vídalín 

erindisbréf (instrúx)236 „til een rigtig Jordebogs Indrettelse […]“ hvar segir, í fyrsta lið 

af þrjátíu, að: 

Som de hidindtil paa Voris Rente Cammer værende og dennem til deris 
Effterretning nu tilstillede Jordebøger icke udj saaden een Rigtighed sig 
befinder, som det sig velburde; Saa shall nu af dennem een general 
fuldkommen Jordebog ofver gandshe Landet […] vorde indrettet […]237 

 

Ekki er fráleitt að láta sér detta í hug að Friðrik hafi ekki ætlað sér að lenda í sömu 

þrætum við Íslendinga og raunin varð vegna innheimtu stríðshjálparinnar – og því 

talið það heillavænlegt að láta gera eina „opinbera“ jarðabók yfir allt landið og leysa 

þar með hinar röngu sem fyrir voru í rentukammeri af hólmi. 

                                                
234 Jón Halldórsson: „Hirðstjóra annáll“, bls. 751. 
235 Sjá t.d.: Feldkamp, Michael F.: Regentenlisten und Stammtafeln zur Geschichte Europas, bls. 44-45. 
236 Það er prentað í: Lovsamling for Island, I. bindi, bls. 582-592 og í Jarðabók Árna Magnussonar og 
Páls Vídalíns, fylgiskjöl. 13. bindi, bls. 3-10. Sjá einnig: Arne Magnusson: Embedsskrivelser, bls. 12-
13. 
237 Jarðabók Árna Magnussonar og Páls Vídalíns, fylgiskjöl. 13. bindi, bls. 3. 
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Í uppkasti að erindisbréfi Árna Magnússonar var gert ráð fyrir að Páll Beyer238 en 

ekki Páll Vídalín ynni með honum að nefndarstörfunum. Þar var heldur ekki lagt til að 

unnið verði að sérstakri jarðabók, heldur segir að þeir eigi að: „lade udgaa deris 

circulair brefve til alle proprietarieer i det stifft de først forretage, at de indlefvere 

rigtige og underskrefne jordebøger og adkomster paa deres jordegodz […]“239 Af 

hverju þessi áherslubreyting hefur verið gerð þarna á er ekki vitað en líklegt er að á 

þeim tíma frá því að uppkastið er gert til þess að endanleg gerð varð til, þ.e. á 

tímabilinu frá 25. apríl til 22. maí 1702,240 hafi embættismenn í Kaupmannahöfn áttað 

sig á nauðsyn þess að til væri rétt jarðabók yfir Ísland sem staðið gæti sem 

grundvöllur skattlagningar. 

Hér má þó ekki líta framhjá hvatanum að nefndarstörfum Árna Magnússonar. Það 

var bænaskjal Íslendinga til hins nýja konungs skrifað á Alþingi árið 1700. Efni þess 

var það ófremdarástand sem þá ríkti á landinu, hörð tíð og slæm afkoma manna og 

skepna og bón manna um aðstöð frá Kaupmannahöfn. Sú atburðarás sem það skjal 

hratt af stað endaði með Íslandsferð Árna.241 

Þó útilokar þetta ekki hvort annað, konungur getur hafa tekið vel í bón Íslendinga 

um aðstoð og jafnframt séð tækifæri til að fá í hendur jarðabók sem yrði grundvöllur á 

uppbyggingar landsins. Þá hefur minningin um lága og erfiða innheimtu stríðshjálpar-

skattsins hvatt konung frekar en latt til þess að senda Árna og Pál af stað. 

Nokkrar jarðabækur koma til greina sem svar sé þeirri spurningu velt upp hverjar 

hinar röngu jarðabækur sem talað er um í bréfinu gætu verið. Fyrstar skal nefna bækur 

sem lénsmenn konungs á Íslandi áttu að taka saman og senda rentukammeri 

samkvæmt veitingabréfum þeirra. Þær eru til frá árunum 1597, 1606, 1616, 

1632/1633, 1639 og ein sem líklegast er frá 1645. Þeir áttu að gera jarðabækur yfir allt 

landið en þær ná eingöngu yfir konungsjarðir (jarðir sem lágu til Bessastaða, 

umboðsjarðanna og klaustranna).242 Við lát Henriks Bjelkes 1683 varð sú breyting á 

að í stað lénsmanna áður urðu til embætti stiftamtmanns og amtmanna.243 Þá virðist sú 

                                                
238 Síðar landfógeti. Sjá t.d.: Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson: Saga Íslendinga, VI. bindi, 
bls. 40. 
239 Arne Magnusson: Embedsskrivelser, bls. 13-14 og Þjskjs. Rtk. 3,3. Innkomin bréf, þar sem fjallað er 
um tillögur Gottrúps lögmanns, skipun Páls Vídalíns og Árna Magnússonar í jarðamatsnenfd o.fl. 1702. 
Örk 18. 
240 Már Jónsson: Árni Magnússon. Ævisaga, bls. 189. 
241 Þetta ferli er rakið ítarlega í: Már Jónsson: Árni Magnússon. Ævisaga, bls. 175-191. Einnig má 
benda á umfjöllun í: Lýður Björnsson: ,,18. öldin“, Saga Íslands VIII. bindi, bls. 67ff. 
242 Kristjana Kristinsdóttir: Um íslensku lénsreikningana, bls. 47. 
243 Einar Laxness: Íslandssaga a-h, bls. 38. 
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skylda að gera jarðabækur hafa fallið niður og jarðabók Árna og Páls gæti hafa verið 

svar við því. En þá má ekki gleyma því að lénsmenn höfðu ekki sinnt skyldunni að 

skrá allar jarðir landsins sem og því að reynslan sýndi að þær bækur sem til voru voru 

ekki nógu nákvæmar. 

Árni Magnússon hafði ekki afnot af jarðabókum lénsmanna þegar hann vann að 

sinni. Hann notaði yngri bækur, sem hann fékk lánaðar úr rentukammeri, sú elsta frá 

1660 hverja Thomas Nicolaj (sjá kaflann Sóst eftir framlögum af Íslandi) landfógeti 

gerði. Hinar voru frá 1681, 1683, 1695, 1698 og 1699. Þær voru ýmist yfir allt landið 

eða einungis konungseign. Ein þeirra er yfirlit yfir tekjur biskupsstólanna en engu að 

síður nefnd jarðabók.244 Afhverju Árni notaði ekki eldri bækur lénsmanna, sem voru 

líka í rentukammeri, er óvíst. Líklega hefur það verið vegna takmarkana þeirra, þær 

náðu ekki yfir allt landið og það gæti verið að þær séu ekki nógu nákvæmar auk þess 

sem þær eru öllu eldri en hinar. 

En fyrst stríðshjálpin var grundvölluð á jarðabók sem reyndist ekki nógu nákvæm 

þá liggur beint við að reyna að komast að því hvaða bók það hefur verið. Jarðabók 

Thomasar Nicolaj virðist ekki vera líklegur kandídat því í frásögn sem áður er vitnað 

til (sjá kaflann „Ekkert var þá tíðræddara en um þennan toll“) segir af Marteini, 

þénara Henriks Bjelkes, sem á að hafa komist yfir jarðabók alls landsins, flutt hana út 

og reiknað út frá henni „hvað landið gæti úti látið“.245 Thomas var fógeti Bjelkes og 

því ekki fráleitt að láta sér detta í hug að heimtök Marteins væru hæg við að nálgast 

bókina. En í bréfi Árna til rentukammers segir að bók Thomasar sé eingöngu yfir 

konungsjarðir.246 Henrik Bjelke fékk konungsbréf í maí 1657 um að láta gera heila 

jarðabók yfir allar jarðir á Íslandi og gæti hugsast að þar sé bók Marteins komin 

fram.247 Þessi bók er ekki til í dag og er hennar ekki getið í Alþingisbókum það ár eða 

næstu ár.248 Mögulegt er að Marteinn hafi komist yfir þessa bók og sent rentu-

kammeri. 

Líklega hafa fleiri en ein jarðabók legið til grundvallar skattheimtunni því þær 

voru nokkrar til í rentukammeri eins og sjá má af því sem hér hefur verið rakið. 

                                                
244 Arne Magnusson: Embedsskrivelser, bls. 19-20. 
245 Jón Halldórsson: „Hirðstjóra annáll“, bls. 751. 
246 Arne Magnusson: Embedsskrivelser, bls. 19. 
247 Björn Lárusson: Islands jordebok under förindustriell tid, bls. 10 og Kongelige Allernaadigste 
Forordninger og aabne Breve. 3. Deel, bls. 65. 
248 Alþingisbækur Íslands, VI. bindi, bls. 393ff. 



 49 
 
 

Einnig skal á það bent að elsta jarðabókin sem nær yfir allt landið er frá 1686, fimm 

árum yngri en stríðshjálpin þótt að einhverjar eldri gætu hafa verið til.249 

Atburðarásin hefur því verið nokkurn vegin á þessa leið: jarðaskráningin sem var 

fyrir hendi var notuð til að leggja aukaskatt, stríðshjálpina, á Íslendinga. Þegar 

innheimta átti skattinn kom í ljós að jarðaskráningin hafi verið röng. Því hefur vaknað 

áhugi fyrir opinberri og áreiðanlegri jarðaskráningu og til þess verks var Árni 

Magnússon fenginn. Stríðshjálpin var fyrsti skattur sinnar tegundar á Íslandi – hún 

byggði á fyrirfram skráðri eign og leigu en var ekki nefskattur eins og t.d. konungs-

skatturinn eða eignaskattur sem byggði á árlegu munnlegu framtali skattgreiðenda 

eins og tíundin. Því koma byrjunarörðugleikar ekki á óvart. 

Christian Müller amtmaður skrifaði bréf til rentukammers 30. desember 1705 þar 

sem hann fjallar m.a. um skattamál.250 Í bréfinu segir hann að jafna megi skattgjaldi 

konungsskattsins hlutfallslega niður eftir jarðeign og vísar til stríðshjálparinnar sem 

fordæmis. Síðan segir hann hvernig stríðshjálpin hafi verið greidd með mismunandi 

vöru eftir landshlutum og telur upp hvar á landinu greitt var með t.d. fiski, lýsi, 

vaðmáli og prjónlesi án þess þó að fara alveg rétt með, sé litið til fyrirmælanna þar um 

í konungsbréfinu um stríðshjálpina.251 Þar næst tilgreinir hann nauðsyn þess að halda 

jarðabók landsins við, því hún geti breyst vegna þess að margt geti hent jarðirnar, s.s. 

skriður, sandfok og flóð. Að lokum áréttar hann hve nauðsynlegt sé að hafa þetta í 

huga við niðurjöfnun skattgjalds í framtíðinni. Því fer ekki á milli mála að embættis-

menn veltu fyrir sér hvernig nýta mætti jarðeignaskráningu við útreikninga hlutfalls-

legs skattgjalds til að bæði auka álögur á þá efnameiri og minnka álögur á þá efna-

minni. 

Hingað til hefur því verið tekið sem sjálfsögðum hlut að bónarbréfi Íslendinga frá 

árinu 1700 hafi verið svarað með gerð jarðabókar en spurningunni um af hverju svo 

var hefur ekki verið varpað fram. Nú er ljóst að jarðeignaskráningu var ábótavant og 

hún ekki nógu nákvæm til að standa undir skattheimtu og því var ofur eðlilegt að 

bónarbréfinu skuli hafa verið svarað með gerð réttrar og opinberrar jarðabókar. 

 

                                                
249 Björn Lárusson: The old Icelandic land registers, bls. 9. 
250 Þjskjs. Rtk 3,4. Innkomin bréf frá Gottrúp lögmanni, Árna Magnússyni, Müller amtmanni o. fl. 
Örk 3. Almennt um efni bréfsins og annarra frá Müller er fjallað í: Lýður Björnsson: „Dalir í 
kistuhandraða“, bls. 299-300. 
251 Lovsamling for Island, I. bindi, bls. 372 og Lýður Björnsson: „Dalir í kistuhandraða“, bls. 300. 
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Niðurstöður 
 
Stríðshjálpin er ekki dæmi um illa meðferð konungsvaldsins á Íslendingum. Að 

þessari niðurstöðu má komast með því að taka tillit til þess að Íslendingar greiddu 

einungis lítið hlutfall af stríðsskuldum Dana vegna Skánarstríðsins og Íslendingar 

greiddu skattinn bæði seint og illa en án alvarlegra afleiðinga þrátt fyrir ítrekaða 

eftirfylgni af hálfu rentukammers í Kaupmannahöfn. Skatturinn var boðinn á Íslandi 

rétt fyrir lok stríðsins og hann var ekki innheimtur fyrr en tveimur árum eftir að því 

lauk en Danir voru látnir greiða þegar stríðið hafði staðið í hálft ár og samtals fimm 

sinnum á meðan á því stóð. 

Ef litið er til fyrri krafna eða bóna konungs um tillag vegna hernaðar á 17. öld sést 

ákveðin þróun í átt til sterkari stjórnsýslu í Kaupmannahöfn og minni áhrifa Alþingis 

Íslendinga. Frá því að Íslendingum dugi að hafna aukaskattheimtu með einföldu 

bónarbréfi til konungs til þess að jafnvel æruskenkur greiddur æðstu 

embættismönnum konungs dugar ekki nema til helmingunar skattsins. Þessa þróun má 

rekja til breytts viðhorfs valdsmanna í kjölfar einveldisins. 

Ef útgjöld danska ríkissins eru skoðuð á meðan Skánarstríðið stóð og bæði fyrir 

það og eftir, sést greinilega að það hefur verið þungur baggi á ríkisfjármálunum. Því 

er ekki að undra að konungur hefur leitað til þegna sinna og aukið skatttekjur sínar. 

Hvort það hafi verið réttlætanlegt verður ósagt látið en í samanburði við aðra þegna 

danska ríkisins sluppu Íslendingar mjög vel. 

Færeyingar greiddu ekki sérstakan aukaskatt vegna Skánarstríðsins. Þeir greiddu 

hins vegar matrikluskattinn sem var hinn venjulegi herskattur. Færeyingar voru nær 

átökum en Íslendingar og var ráðist á eyjarnar á meðan Skánarstríðið geysaði. Því 

voru aðstæður allt aðrar á Íslandi annars vegar og í Færeyjum hins vegar. 

Stríðshjálpin var einstakur skattur á sinni tíð. Þetta var fyrsti skatturinn sem 

Íslendingar greiddu sem byggður var á fyrirframskráningu eignar og leigu. 

Stríðshjálpin var því hlutfallslegur eignarskattur. Í því samhengi er ekki undarlegt að 

krafist var ítarlegrar skráningar skattheimtunnar – í tvíriti. Í Þjóðskjalasafni er nú 

einungis til skrá yfir skattheimtu annars stiftisins á Íslandi, Skálholtsstiftis. 

Upplýsingar um afdrif skránna yfir skattheimtuna í Hólabiskupsdæmi hafa ekki 

fundist en engin vafi leikur á því að skatturinn hefur verið greiddur þar, um það vitna 

samantektarskjöl úr rentukammeri. 
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Undirliggjandi tilgangur stríðshjálparinnar var að byrgja upp forðabúr sjóhersins 

af íslenskri skreið enda var lögð áhersla á að Íslendingar greiddu hana með skreið, 

þótt að vissulega hafi þeir getað greitt með annarri vöru eða í mynt. Íslandsskreiðin 

var í miklum metum í Kaupmannahöfn og hentugur matur á sjó vegna geymsluþols 

hennar. Þar sem skattheimtan tafðist fram yfir stríðslok er óvíst hvort skreiðin hafi 

farið öll til flotans heldur er hugsanlegt að hún hafi verið seld, enda eftirsótt 

markaðsvara. 

Þegar stríðshjálpin hafði verið linuð um helming eftir að Alþingi sendi bónarbréf 

(súpplikatíu) þar um brugðust prófastar og prestar Skálholtsstiftis, undir handleiðslu 

Þórðar Þorlákssonar biskups, við með söfnun æruskenks til handa landfógetanum 

Jóhanni Péturssyni Klein. Tóku prófastar þetta nærri sér eins og sést af bréfaskriftum 

Halldórs Jónssonar prófasts í Reykholti til presta í sínu umdæmi. Skoðun Þórðar, og 

líklega margra landsmanna, á stríðshjálpinni var sú að þeim þótti þessi skattur þungur, 

jafnvel ósanngjarn. Þórður biskup skrifar í bréfi að „hátt sé herra boðið“ en jafnframt 

segir hann í öðru bréfi að sig varði ei lítið um að hann sé greiddur á réttum tíma. Hann 

kallar stríðshjálpina  „kóngsskatt“ og má merkja háð í ummælum hans um skattinn. 

Áhyggjur geistlegra embættismanna af stríðshjálpinni má að einhverju leiti rekja 

til þess að þeir nutu almennt skattfrelsis. Það var því nýmæli að kirkjunnar þjónar 

væru látnir ganga undir sömu skattbyrðar og almenningur. Vera má að sé vegna 

styrkara veraldlegs valds í kjölfar einveldis. Þess finnur þó ekki stað í bréfum að þeir 

telji skattinn ólöglegan. Sú skoðun kom fram síðar, á meðan á sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga stóð. Stríðshjálpin var talin eitt dæmi um gjörræði og yfirgang af hálfu 

danskra stjórnvalda og einnig var hún talin brjóta í bága við samþykktir Íslendinga við 

konung. Það er satt, að stríðshjálpin brýtur í bága við t.a.m. Gamla-sáttmála en óvíst 

er að einvaldur konungur hafi talið sig skuldbundin af slíkum samþykktum og 

Íslendingar virðast ekki hafa talið þetta ólöglega kröfu af hálfu konungs þótt að þeim 

hafi þótt skatturinn þungur. 

Hluti stríðshjálparinnar galst seint, illa og jafnvel ekki. Rentukammer gekk hart á 

eftir Íslendingum í ellefu ár og sendi mörg bréf dönskum embættismönnum á Íslandi 

sem voru lesin upp á Alþingi. Líklegt er að einhverjir hafi reynt að komast hjá því að 

greiða skattinn en einnig er líklegt að form innheimtunnar sé einnig möguleg orsök 

þess að misræmi kom fram í reikningum rentukammers. 

Stríðshjálpin byggði á gamalli jarðabók, líklega frá 1657 og hugsanlega fleirum 

til. Jarðeign getur hafa breyst frá 1657 til 1681 og leigukúgildin hafa örugglega gert 
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það. Eign manna hefur verið skráð til að reikna út hvað þeim bar að greiða og var það 

í a.m.k. einni sýslu, í Borgarfjarðarsýslu, gert með sama hætti og tíundarframtal, þ.e. á 

almennum fundi með munnlegu framtali. Því er mjög eðlilegt að misræmi hafi 

myndast milli þess sem rentukammer bjóst við að fá og þess sem það í rauninni fékk. 

Tilraunir í ellefu ár við að fá síðustu eftirstöðvar stríðshjálparinnar greiddar hljóta 

að hafa haft einhver áhrif. Þegar konungur svaraði bón Íslendinga um hjálp með 

landshjálparför Árna Magnússonar árið 1702 var þeirra fyrsta skylda að gera jarðabók 

yfir Ísland. Það kemur í raun ekkert á óvart að konungur hafi nýtt þetta tækifæri til að 

laga það sem áður hafði misheppnast og embættismenn voru með á nótunum, 

Christian Müller amtmaður skrifaði rentukammeri bréf árið 1705 þar sem hann talar 

um kosti hlutfallslegrar skattheimtu og tekur stríðshjálpina sem dæmi. Jafnframt 

minnist hann á nauðsyn réttra jarðabóka til að slíkt gangi eftir – sem og nauðsyn þess 

að halda þeim við og að leiðrétta þær eftir því sem breytingar verða og nefnir 

náttúrulegar orsakir á borð við sandfok sem dæmi um það. 

Stríðshjálpin var lærdómsrík tilraun í skattheimtu. Bæði fyrir Íslendinga sem voru 

að venjast breyttum stjórnarháttum undir einveldi, hvort sem það voru almennir 

þegnar eða embættismenn, og valdhafa sem fóru ótroðnar slóðir með hinum nýja 

skatti. Innheimta stríðshjálparinnar fór ekki á besta veg en það varð til þess að búið 

var svo í haginn að forsendur væru fyrir hendi til að gera betur. 
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Ritaskrá 

Inngangur 
 

Ritaskráin er þrískipt. Í fyrsta hluta eru óprentaðar heimildir á skjalasöfnum. Skjala-

vörslustofnunum er raðað í stafrófsröð og stjórnast flokkun innan þeirra af uppruna-

reglunni. Viðtöl falla einnig undir flokk óprentaðra heimilda. 

Í öðrum hluta, heimildaútgáfum, eru taldar upp útgefnar, prentaðar, frumheimildir. 

Þann flokk skipa aðallega lagasöfn. Þar undir falla einnig útgefin fyrri tíma fræðirit, 

þ.e. eftirheimildir gefnar út eftir skjölum genginna manna. 

Í þriðja flokki, fræðiritum og -greinum, er svo skrá yfir bækur og greinar sem 

vitnað er til, þ.e. sagnfæðirannsókna, sem og annarra ívitnaðra heimilda sem ekki falla 

undir fyrri flokkana tvo. 

 

Óprentaðar heimildir 

Rskjs: Rigsarkivet í Kaupmannahöfn 
Rentekammer (Rtk) 
Rskjs. Rtk. Danske Afdeling. Ålborg og Viborg stifters renteskriverkontor. 1670-1697 

Specifikationer over adskillige ekstraskatter. 
Rskjs. Rtk. Danske Afdeling. Sjællands stiftes renteskrivkontor. 1677-1700. Ind-

komne takseringer til krigsstyr, krigshjælp og kopskat. 
Rskjs. Rtk. Skatkammeret. 1660-1679. Originale kgl. forordninger. 
Rskjs. Rtk. Skatkammeret Danske sekreteriat. 1676-1679 Protokol. 
Rskjs. Rtk. Skatkammeret. Generalbogholderiet. 1676. Originalmandtaller ang. krigs-

styren. 
 

Þjskjs: Þjóðskjalasafn Íslands 
Biskupsskjalasafn (Bps) 
Þjskjs. Bps A III 2. Prestastefnubók Þórðar Þorlákssonar 1675-1696. 
Þjskjs. Bps. A IV 2. Bréfabók Þórðar Þorlákssonar 1680-1683. 
 
Hið danska Kansellí (KA) 
Þjskjs. KA. Bréfasafn 3. 1680-1689. 
 
Rentukammer (Rtk) 
Þjskjs. Rtk. 2,1. Stríðshjálpin 1681. 
Þjskjs. Rtk. 3,1. Innkomin bréf og ódagsett eftirrit o.fl. 1661-1699. 
Þjskjs. Rtk. 3,3. Innkomin bréf, þar sem fjallað er um tillögur Gottrúps lögmanns, 

skipun Páls Vídalíns og Árna Magnússonar í jarðamatsnenfd o.fl. 1702. 
Þjskjs. Rtk. 3,4. Innkomin bréf frá Gottrúp lögmanni, Árna Magnússyni, Müller  
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amtmanni o. fl. 1698-1705. 
Þjskjs. Rtk. III,1. Kvikfénaðarskýrslur 1703.  
Þjskjs. Rtk. 28,1. Bréfabók Rentukammers 1683-1705. 
 
Skjalasöfn prófasta  
Þjskjs. Skjalasöfn prófasta. Borgarfjarðarprófastsdæmi (Þverárþing sunnan Hvítár)  

AC/1 Héraðsbók Halldórs Jónssonar í Reykholti (vísitasíur, máldagar, úttektir, 
vitnisburðir, prestaskrá, bréf og endurrit, dómar, sættargerðir, brauðamat m.m.) 
Þar í uppskriftir eldri skjala. 1663-1699. 

 

Ritgerðir 
Kristjana Kristinsdóttir: Um íslensku lénsreikningana. Óprentuð Cand.-mag. ritgerð í  
 sagnfræði við Háskóla Íslands, 1984. Notað með leyfi höfundar. 
 

Viðtöl 
Viðtal við Sigurð Líndal, Reykjavík 18. október 2006. 
 

Heimildaútgáfur 
Aktstykker og oplysninger til Statskollegiets historie 1660-1676. Tvö bindi. J. 

Lindbæk gaf út. København, 1903-1910. 
Alþingisbækur Íslands. 17 bindi (1570-1800). Reykjavík, 1912-1990. 
Annálar 1400-1800. Átta bindi. Hannes Þorsteinsson, Jón Jóhannesson, Þórhallur 

Vilmundarson, Guðrún Ása Grímsdóttir, Ásgeir S. Björnsson, Einar S. Arnalds og 
Eiríkur Jónsson gáfu út. Reykjavík, 1922-2002. 

Arne Magnusson: Embedsskrivelser og andre offenlige aktstykker. Kr. Kålund gaf út. 
København og Kristiania, 1916. 

Biskupa sögur. 2 bindi. Jón Sigurðsson og Guðbrandur Vigfússon gáfu út. Kaup-
mannahöfn, 1858-1878. 

Bogi Benediktsson: Sýslumannaæfir. Fimm bindi. Jón Pétursson og Hannes 
Þorsteinsson gáfu út og bættu við. Reykjavík, 1881-1932. 

Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, samt andre 
trykte Anordninger, som fra Aar 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog 
af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne 
i Danmark og Norge. Jacob Henric Schou og Kolderup-Rosenbinge gáfu út. 25 
bindi. Kiøbenhavn, 1795-1850. 

Guðs dýrð og sálnanna velferð. Prestastefnudómar Brynjólfs biskups Sveinssonar 
1639-1674. Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar, 10. bindi. Már Jónsson tók 
saman. Davíð Ólafsson, Már Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon ritstýrðu. 
Reykjavík, 2005. 

Hannes Finnson: Mannfækkun af hallærum. Jón Eyþórsson og Jóhannes Nordal sáu 
um útgáfuna. Reykjavík, 1970. 

Íslenzkt fornbréfasafn (Diplomatorium Islandicum). Sextán bindi. Kaupmannahöfn og 
Reykjavík, 1857-1972. 

Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns. 13 bindi. Kaupmannahöfn og 
Reykjavík, 1913-1990. 

Jón Espólín: Íslands Árbækur í sögu-formi. I.-XII. deild. Kaupmannahöfn, 1821-1854. 
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Jón Halldórsson: „Hirðstjóra annáll“. Safn til sögu Íslands og íslenzkra bókmenta að 
fornu og nýju II. Kaupmannahöfn, 1886. Bls. 593-784. 

Jónsbók. Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget paa Altinget 1281 og 
réttarbœtr de for Island givne retterbøder af 1294, 1305 og 1314. Ólafur 
Halldórsson gaf út. København, 1904. 

Kjøbenhavns Diplomatarium. 10 bindi. Oluf Nielsen gaf út. Kjøbenhavn, 1872-1887. 
Kongelige Allernaadigste Forordninger og aabne Breve som til Island ere udgivne af 

de Høist-preisige Konger af den Oldenborgske Stamme. Þrjú bindi. Rappsøe og 
København, 1776-1778. 

Lovsamling for Island. 21 bindi. Kaupmannahöfn, 1853-1889. 
Magnús Magnússon: „Annáll Magnúsar sýslumanns Magnússonar.“ Safn til sögu 

Íslands og íslenskra bókmennta að fornu og nýju IV. Finnur Jónsson bjó til 
prentunar. Kaupmannahöfn, 1907. 

Manntal á Íslandi árið 1703 tekið að tilhlutun Árna Magnússonar og Páls Vídalín 
ásamt manntali 1729 í þrem sýslum. Gefið út af Hagstofu Íslands. Reykjavík, 
1924-1947. 

Skúli Magnússon: Beskrivelse af Gullbringu og Kjósar sýslur (1785). Bibliotheca 
Arnamagnæana IV. bindi. Jón Helgason gaf út. Hafniæ, 1944. 

Skúli Magnússon: Forsøg til en kort beskrivelse af Island (1786). Bibliotheca Arna-
magnæana V. bindi. Jón Helgason gaf út. Hafniæ, 1944. 

Sveinn Níelsson: Prestatal og prófasta á Íslandi. 2. útgáfa með viðaukum og breyt-
ingum eftir dr. Hannes Þorsteinsson. Björn Magnússon sá um útgáfuna og jók við. 
Reykjavík, 1950.  

Úr bréfabókum Brynjólfs biskups Sveinssonar. Safn fræðafélagsins um Ísland og 
Íslendinga, XII. bindi. Jón Helgason bjó til prentunar. Kaupmannahöfn, 1942. 

 

Fræðirit og -greinar 
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709. København, 1895. 
Anna Agnarsdóttir: „Heimildaútgáfur: Púkó og gamaldags?“. 2. íslenska söguþingið 

30. maí – 1. júní 2002. Ráðstefnurit II. Erla Hulda Halldórsdóttir ritstýrði. 
Reykjavík, 2002. Bls. 114-123. 

Askgaard, Finn: „Nordisk udenrigspolitik 1660-1675“. Kampen om Skåne. Finn Ask-
gaard og Arne Stede ritstýrðu. København, 1983. Bls. 23-50. 

Bang, Nina Ellinger og Knud Korst: Tabeller over Skipsfart og Varetransport gennem 
Øresund 1661-1783 og gennem Storebælt 1701-1748. II. hluti. København, 1939. 

Biarne Thorsteinsson: Om kongelige og andre offentlige Afgifter, samt Jordebogs 
Indtægter i Island. Kiøbenhavn, 1819.Bjarni Jónsson frá Unnarholti: Íslenzkir 
Hafnarstúdentar. Akureyri, 1949. 

Björn Björnsson: „Ágrip af sögu íslenzkrar skattalöggjafar“. Afmælisrit til Þorsteins 
Þorsteinssonar á sjötugs afmæli hans 5. apríl 1950. Reykjavík, 1950. Bls. 41-83. 

Björn Lárusson: Islands jordebok under förindustriell tid. Skrifter udgivna av eko-
nomisk-historiska föreningen Vol. XXXV. Lund, 1982. 

Björn Lárusson: The Old Icelandic Land Registers. W. F. Salisbury þýddi. Lund, 
1967. 

Björn Þórðarson: „Herútboð á Íslandi og landvarnir Íslendinga“. Andvari 79 (1954). 
Bls. 56-96. 

Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson: Íslandssaga til okkar daga. Reykjavík, 
1991. 

Bæjatal á Íslandi 1930. Póststjórnin gaf út. Reykjavík, 1930. 



 56 
 
 

Christensen, Villads: København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes  
tid 1840-1857. København, 1912. 

Dansk kulturhistorisk Opslagsværk. Tvö bindi. Erik Alstrup og Poul Erik Olsen 
ritstýrðu. [s.l.], 1991. 

Debes, Hans Jacob: Føroya søga. Þrjú bindi. Tórshavn, 1990-2000. 
Feldkamp, Michael F.: Regentenlisten und Stammtafeln zur Geschichte Europas. 

Stuttgart, 2002. 
Djurhuus, Andreas, Johan Samuelsen og Einar Joensen: Virði og virðismetan í 

Føroyum frá landnámi til okkara dagar. Gøtu, 1966. 
Einar Arnórsson: Réttarsaga Alþingis. Reykjavík, 1945. 
Einar Laxness: Íslandssaga A-Ö. Þrjú bindi. Reykjavík, 1995. 
Feldbæk, Ole: Danmarks økonomiske historie 1500-1840. Herning, 1993. 
Finnur Jónsson: „Islands mønt mål og vægt“ Sérprent úr Nordisk kultur XXX “Maal 

og vægt”. [s.l.], [s.a.]. Bls. 155-161. 
Galletti í Gotha, Próf.: Kénnslu-Bók í Sagna-Frædinni fyrir Vidvanínga. Jón Espólín 

útlagði á íslensku og jók við. Leirárgørdum vid Leirá, 1804. 
Gautier, Henrik Didier: „Den danske hjemmefront“. Kampen om Skåne. Finn 

Askgaard og Arne Stade ritstýrðu. København, 1983. Bls. 379-396. 
Gísli Gunnarsson: Fiskurinn sem munkunum þótti bestur. Íslandsskreiðin á framandi 

slóðum 1600-1800. Ritsafn Sagnfræðistofnunar 38. Reykjavík, 2004. 
Gísli Gunnarsson: Upp er boðið Ísaland. Einokunarverslun og íslenskt samfélag 

1602- 1787. [s.l.], 1987. 
Gunnar Marel Hinriksson: „Kvikfjártalið 1703 í Árnessýslu“. Árnesingur VII (2006). 

Bls. 147-182. 
Gustafsson, Harald: Mellan kung och allmoge – ämbetsmän, beslutsprocess och inflyt-

ande på 1700-talets Island. Acta Universitatis Stockholmiensis – Stockholm 
Studies in History 33. Stockholm, 1985. 

Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland. Guðmundur Jónsson og Magnús S. 
Magnússon ritstýrðu. Reykjavík, 1997. 

Helgi Þorláksson: Saga Íslands VI. bindi. Sigurður Líndal ritstýrði. Reykjavík, 2003. 
Holm, Edvard: Danmark-Norges indre historie under enevælden fra 1660-1720. I. 

bindi. Kjøbenhavn, 1885. 
Hoyle, R. W.: „Taxation“. The Oxford Companion to Local and Family History. 

David Hay ritstýrði. Oxford, 2002. Bls. 432-435. 
Jakob Benediktsson: „Hafnarháskóli og íslensk menning“. Lærdómslistir. Afmælisrit 

20. júlí 1987. [s.l.], 1987. Bls. 206-219. 
Jespersen, Leon: „1600-tallets danske magtstat“. Magtstaten i Norden i 1600-tallet og 

dens sociale konsekvenser. Odense University Studies in History and Social 
Sciences. 85. bindi. Odense, 1984. Bls. 9-40. 

Jón Aðils: Einokunarverslun Dana á Íslandi 1602-1787. Reykjavík, 1919. 
Jón Þorkelsson og Einar Arnórsson: Ríkisréttindi Íslands. Skjöl og skrif. Reykjavík, 

1908. 
Jón Þorkelsson: Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavík. Þrjú bindi. 

Reykjavík, 1903-1910.  
Kristinn Jóhannesson: „Þættir úr landvarnasögu Íslendinga“. Saga. Tímarit Sögu-

félags. VI (1968). Bls. 122-138. 
Kristjana Kristinsdóttir: „Mål, vægt og mønt Island“ Nordatlanten og Troperne. 

Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne. 
Erik Nørr og Jesper Thomassen ritstýrðu. København, 2007. Bls. 386-387. 



 57 
 
 

Lindahl, Hans Jacob: Den Islandske Almues offentlige Aarlige Udgifter og Pligter. 
Kiøbenhavn, 1788. 

Lýdur Björnsson: „Island i det oldenborgske rige i det 17. århundrede“. Magtstaten i 
Norden i 1600-tallet og dens sociale konsekvenser. Odense University Studies in 
History and Social Sciences. 85. bindi. Odense, 1984. Bls. 61-72. 

Lýður Björnsson: „Dalir í kistuhandraða“. Söguslóðir. Afmælisrit helgað Ólafi 
Hannssyni sjötugum 18. september 1979. Reykjavík, 1979. Bls. 297-305. 

Lýður Björnsson: „Íslendingar og danski herinn á 17. og 18. öld“. Lesbók Morgun-
blaðsins laugardaginn 29. apríl 2000. Bls. 13-14. 

Magnús Már Lárusson: „Íslenzkar mælieiningar“. Skírnir CXXXII (1958). Bls. 208-
245. 

Magnús Stefenssen: Eptirmæli Atjándu Aldar eptir Krists híngadburd, frá Ey-konunni 
Islandi. Leirárgörðum við Leirá, 1806. 

Már Jónsson: Árni Magnússon. Ævisaga. Reykjavík, 1998. 
Nielsen, Helge og Victor Thalbitzer: Skatter og skatteforvaltning i ældre tider. 

Kjøbenhavn, 1948. (Ljósprentað í København, 1976.) 
Nielsen, Oluf: Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699. Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse 

V. Kjøbenhavn, 1889. 
Nielsen, Oluf: Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730).  

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse VI. Kjøbenhavn, 1892. 
Páll Eggert Ólason: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940. Fimm 

bindi. Reykjavík, 1948-1952. 
Páll Eggert Ólason: Menn og menntir siðskiptaaldarinnar á Íslandi. Guðbrandur 

Þorláksson og öld hans. III. bindi. Reykjavík, 1924. 
Páll Eggert Ólason og Þorkell Jóhannesson: Saga Íslendinga. Sjötta bindi. Tímabilið 

1702-1770. Reykjavík, 1943. 
Páll Eggert Ólason: Seytjánda öld, höfuðþættir. Saga Íslendinga V. Reykjavík, 1942. 
Páll Melsteð: Nýja sagan. Tvö bindi. Reykjavík, 1868-1887. 
Rasmussen, Poul: „Skatter. Danmark“. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middel- 

alder XV. bindi. Reykjavík, 1970. Dálkar 413-417. 
Saga Íslands I. bindi. Sigurður Líndal ritstýrði. Reykjavík, 1974. 
Saga Íslands III. bindi. Sigurður Líndal ritstýrði. Reykjavík, 1978. 
Saga Íslands VII. bindi. Sigurður Líndal, Magnús Lyngdal Magnússon og Pétur Hrafn 

Árnason ritstýrðu. Reykjavík, 2004. 
Saga Íslands VIII. bindi. Sigurður Líndal og Magnús Lyngdal Magnússon ritstýrðu. 

Reykjavík, 2006. 
Sigurður Ólason: „Erfðahyllingin í Kópavogi 1662“ Yfir alda haf. Greinar um 

söguleg og þjóðleg fræði. [Reykjavík, 1964]. Bls. 76-92. 
Sigurður Pétursson: „Brynjólfur biskup og fólkið frá Bræðratungu“. Árnesingur V 

(1998). Bls. 179-200. 
Sigurður Pétursson: „Jón Þorláksson og heillaóskir hans“. Frumkvöðull vísinda og 

mennta, Þórður Þorláksson biskup í Skálholti. Erindi flutt á ráðstefnu í Skálholti 
3.-4. maí 1997 í tilefni af þrjúhundruðustu ártið Þórðar biskups Þorlákssonar. Jón 
Pálsson ritstýrði. [s.l.], 1998. 

Skrá um skjalasöfn sýslumanna og sveitarstjórna. Bráðabirgðaskrár Þjóðskjalasafns I. 
Fjögur bindi. Reykjavík, 1973. 

Sverrir Kristjánsson: „Inngangur“. Reisubók séra Ólafs Egilssonar. Reykjavík, 1969. 
Bls. 11-47. 

Sverrir Kristjánsson: „Reisubók séra Ólafs Egilssonar“. Ritsafn, I. bindi. Reykjavík 
1981. Bls. 11-37. 



 58 
 
 

Thestrup, Poul: Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i 
Danmark i 360 år (1640-1999). Arkivernes Informationsserie. 2. útg. [s.l.], 1999. 

Winther, Niels: Færøernes Oldtidshistorie. Kjøbenhavn, 1875. (Ljósprentað í 
Tórshavn, 1985). 

Young, G. V. C.: From the Vikings to the Reformation. A Chronicle of the Faroe 
Islands up to 1538. Isle of Man, 1979. 

Þorvaldur Thoroddsen: Lýsing Íslands. Fjögur bindi. Kaupmannahöfn, 1908-1922. 
 
 


