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RAGNHEIÐUR MÓSESDÓTTIR 

Bessastaðabók og varðveisla 
Viðeyjarklaustursskjala 

1 greininni er fjallað um handritið AM 238 4to, pappírshandrit frá 16. öld, 
sem hefur að geyma flest varðveitt skjöl Viðeyjarklausturs. Saga handritsins 
er rakin og gerð grein fyrir skjalasöfnum sem í því eru, en áhersla lögð á að 
kanna hvar, hvernig og hvers vegna skjöl klaustursins hafa varðveist. 

O kjöl eru mikilvægar heimildir um fortíðina, en það er ekki 
*-< vandalaust að nota þau.* Mikilvægt er að hafa einhverja hug-
n^ynd um hvernig þau hafa orðið til og hvers vegna, svo og hvern-
ĝ varðveislu þeirra hefur verið háttað. Án slíkrar þekkingar er heim-

ildargildi þeirra rýrara en ella. 
Skjalagerð á íslandi fær ekki lagalega stoð fyrr en með Jónsbók, 

en þar er þess krafist að gerð séu bréf 
ef menn kaupa jarðir, ok fyrir hvert vi. hundraða kaup ok 
meira, þá skal hvárr tveggi gera bréf eptir kaupi sínu ok 
skildaga ok nefna vátta þá er við váru, stund ok stað, ok 
hafa fyrir lögmanns innsigli eða sýslumanns eða nokkurra 
skilríkra manna, þeira er vissu kaup þeira;1 

AUt frá lokum 13. aldar hafa menn því gert slík bréf og er íslenskt 
fornbréfasafn (Diplomatariutn lslandicum)2 vottur um grósku á þeim 
vettvangi. Eins og kunnugt er var tímaröð lögð til grundvallar út-
gafu Fornbréfasafnsins, og verður það til þess að skjalaheildir sem 
staðið hafa saman í handritum eru rofnar og bréfum raðað eftir út-
gáfudegi eða ári, án tillits til innra samhengis skjalanna. Ekki skal 

Grein þessi byggir að hluta til á cand. mag. ritgerð minni í sagnfræði við Há-
skóla fslands, sem unnin var undir handleiðslu Sveinbjarnar Ramssonar. Styrk-
U r frá Arnanefnd í Kaupmannahöfn gerði mér kleift að endurskoða ritgerðina 
°g vinna þessa grein upp úr henni. Þakka ég bæði Sveinbirni og Árnanefnd 
stuðning við verkið. 

Jýnsbók: Kong Magnus Hakonssons Lovbog for Island, bls. 222. 
2 í neðanmálsgreinum DI. 

SAGA, tímarit Sögufélags XXXIV -1996, bls. 219-254 



220 RAGNHEIÐUR MÓSESDÓTTIR 

lasta þá sem staðið hafa að útgáfu Fornbréfasafnsins því víst er að án 
þess væru rannsóknir á íslenskri miðaldasögu skemmra á veg komn-
ar en raun ber vitni. Hins vegar er einnig nauðsynlegt að rannsaka 
skjölin í því umhverfi sem þau hafa varðveist í, því innra samhengi 
bréfanna getur verið allt eins mikilvægt og innihald einstakra bréfa 
rifið úr tengslum við þá heild sem þau eitt sinn voru hluti af. 

Skjalasöfn klaustra 
Erlendis þróaðist sú hefð í klaustrum að afrita frumbréf í bækur 
jafnframt því sem bréfunum var haldið til haga, þeim raðað í 
skjalasöfn og þau varðveitt þar vandlega. Þessar bækur (cartularia) 
voru meðfærilegri en frumbréfin og því komst á þessi hefð. Ýmsar 
reglur virðast hafa gilt um röðun skjala í hverju cartularium. Stund-
um gat verið um tvær bækur að ræða; í aðra voru skráð afrit út-
sendra bréfa, svokallaðar kópíubækur, en á hinar, svokölluð regist-
ur, voru skráð aðsend bréf. Ekki var þessi skipting þó einhlít.3 

í almennum bréfabókum er algengasta efnisröðunin sú að hafa 
fyrst konungleg gjafa- og leyfisbréf, síðan páfabréf og loks jarða-
rekstrarskjöl viðkomandi klausturs. Stundum hefur skjölum bein-
línis verið raðað á sama hátt og frumbréfunum.4 Þótt þetta skipu-
lag virðist stórt í sniðum miðað við aðstæður og umsvif íslenskra 
klaustra, má þó draga einhvern lærdóm af skipulagi erlendra skjala-
safna við athugun á íslenskum klaustrabréfum. íslensku klaustrin 
voru hluti af trúarmenningu miðalda og ekki ólíklegt að íslenskir 
klaustramenn hafi þekkt skipulag erlendra klaustra og nýtt sér 
þann lærdóm við eigin rekstur. Hvernig sem því hefur verið háttað 
hafa þeir fljótlega gert sér grein fyrir því að skjalasöfn eru nauð-
synleg, og að aðgengilegt safn bréfa og gerninga tryggir öruggan 
rekstur. Því hafa myndast skjalasöfn við íslensk klaustur líkt og er-
lend. 

Þótt ekki hafi verið skrifuð heildarsaga íslenskra klaustra hafa þó 
ýmsir fjallað um klaustur á íslandi, og var Árni Magnússon for-
göngumaður um að safna saman upplýsingum um klaustrin og 

3 Sbr. H. Bresslau, „Handbuch der Urkundenlehre I, bls. 103 nmgr. 2. 
4 D. Walker, „The Organisation of Material in Medieval Carrularies", bls. 139-

40. 
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skjölum þeirra á 18. öld.5 í kirkjusögu Finns Jónssonar biskups er 
að finna yfirlit um sögu klaustranna6 og Janus Jónsson virðist byggja 
frásögn sína „Um klaustrin á íslandi" að miklu leyti á skrifum Finns, 
pótt hann reki ýmsar aðrar heimildir.7 Dr. Sveinbjörn Rafnsson 
gerði fyrir nokkrum árum athugun á varðveislu skjalabókar Helga-
fellsklausrurs8 og nú nýlega hefur Guðrún Harðardóttir lokið BA-
ritgerð um húsakost Munkaþverárklausturs byggðri á ritheimild-
um.9 

Skjalasafn Viðeyjarklausturs 
Um siðaskipti átti Viðeyjarklaustur jarðeignir allt ofan úr Borgar-
firði, um Suðurnes og austur í Árnessýslu. Ef marka má skipulag 
klaustra erlendis verður að teljast lfklegt að skjalasafn hafi mynd-
ast við klaustrið til þess að hægt væri að hafa á reiðum höndum yf-
irlit yfir umsvif þess og eignir, en hvernig því hefur verið fyrir kom-
ið, hvort bréfin hafa verið skrifuð upp í cartularium, verður ekki 
sagt með vissu. Engar miðaldaheimildir hafa varðveist um skjala-
safn klaustursins, en til er handrit frá 16. öld sem ótvírætt gefur til 
kynna að klaustrið hafi átt sér safn skjala. Hér er um að ræða hand-
rit í safni Árna Magnússonar sem hann hefur kallað Bessastaðabók 
(AM 238 4to).]0 Handritið er skrifað á síðari hluta 16. aldar og hef-
ur að geyma ýmis skjöl, sum um samtímaefni, en önnur eru afrit 
eldri skjala. 

í fyrsta hluta handritsins eru afrit skjala sem varða Viðeyjar-
klaustur og er stærsta safn Viðeyjarskjala sem nú þekkist. Megin-
hluti þeirra eru jarðaskjöl, síðan nokkrir máldagar kirkna sem 
klaustrið hefur átt, þá skrár um ítök og afgjöld af jörðum klaust-

5 Sbr. AM Apogr. 3034-48: „klaustrum vidkomandi" ; prentað í Ámi Magnússons 
Levned og skrifter II, bls. 279-87, undir fyrirsögninni: „Om de islandske 
klostre". Sama er prentað í Blöndu II, bls. 432-47, undir fyrirsögninni: „Um 
klaustrin. Eptir Árna Magnússon". 

6 Finnur Jónsson, Historia Ecclesiastica Islandiæ, IV bindi. 
7 Janus Jónsson, „Um klaustrin á íslandi", bls. 174-265. 
8 Sveinbjörn Rafnsson, „Skjalabók Helgafellsklausturs: Registrum Helgafellense". 
9 Guðrún Harðardóttir, „Munkaþverárklaustur". 

10 Katalog over den Amamagnæanske HAndskriftsamling I, bls. 506-507 (hér eftir 
Katalog); í D/1, bls. 490-91, í inngangi að skjali nr. 123, er gerð nokkur grein 
fyrir handritinu. Sumarið 1973 afhenti Árnasafn í Kaupmannahöfn Stofnun 
Arna Magnússonar á íslandi handritið til varðveislu. 
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ursins. Elstu skjölin eru frá 13. öld en þau yngstu frá 1541.11 Auk 
Viðeyjarklaustursskjalanna eru í handritinu skjöl úr skjalasafni Þor-
varðar Erlendssonar lögmanns og Vigfúsar Jónssonar sýslumanns. 

Margt er á huldu um varðveislu skjala Viðeyjarklausturs. Þau 
skjöl sem Bessastaðabók hefur að geyma varða aðeins lítinn hluta 
þeirra jarðeigna sem vitað er að tilheyrðu klaustrinu um siðaskipti. 
Það er því ómaksins vert að reyna að gera sér grein fyrir því hvern-
ig þessi skjöl hafa varðveist, jafnframt því að kanna örlög þeirra. 

Örlög Viðeyjarklaustursskjala 
Ýmsar frásagnir eru til um örlög skjalasafns Viðeyjarklausturs. 
Árið 1553 tók Páll Hvítfeld höfuðsmaður við hirðstjórn á íslandi og 
í skrá sem gerð var af því tilefni um eignir Bessastaða og Viðeyjar, 
24. júní 1553, segir meðal annars um skjöl klaustursins: 

Kyerckenns klædir oc breff tiill Huidó clostir ligger ij ij kiist-
er. oc haffuir brodir Pedir nógelin tiill dennom. ij then eene 
kiiste ligger ij poeser mett klostirs breff huilche poser jegh 
Poffuell Huittfeldt haffuir besegliidt.12 

Þar með vitum við að árið 1553 var skjalasafn klaustursins, ásamt 
messuklæðum kirkjunnar, varðveitt í tveimur kistum, skjalasafnið 
í tveimur pokum í annarri kistunni og hefur hirðstjórinn innsiglað 
pokana, eins og nákvæmum embættismanni sæmdi. Fyrir þennan 
tíma var þó eitthvað horfið af skjölum klaustursins, því samkvæmt 
dómi Erlendar Þorvarðssonar lögmanns vegna dráps Diðriks frá 
Minden og félaga hans eftir Viðeyjarrán 1539 höfðu ránsmenn 
meðal annars rænt og fargað „þeim peningum hier med brefvm og 
skilrikivm er þar jnne vorv klustersenz og abotans [Alexíusar] so 
hann sagdizt ecki hafa aptur fengit."13 Af þessu virðist mega álykta 
að eitthvað af skjölum klaustursins hafi farið forgörðum vorið 1539 
eftir atlögu Diðriks fógeta og manna hans gegn klaustrinu og það 
sem Páll Hvítfeld fann sumarið 1553 hafi verið það eina sem eftir 
lifði af skjalasafni í Viðey um siðaskipti. Þessi skjöl hljóta að hafa 

11 Nákvæm skrá um efni handritsins fylgir cand. mag. ritgerð minni, „Skjala-
safn Viðeyjarklausturs", bls. 72-92. 

12 D/XII,bls.598. 
13 D/X,bls.472. 
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!• mynd. Enn sem komið er hefur uppgröftur í Viðey ekki leitt í ljós neitt 
sem bendir til að klausturkirkjan hafi brunnið á 15. öld. 

verið flutt til Bessastaða, því samkvæmt samantekt Árna Magnús-
sonar um klaustrin14 fór skjalabók klaustursins í vota gröf með 
Tómasi Nikulássyni, fógeta á Bessastöðum. 

Tómas ætlaði að sigla vestur á Snæfellsnes vorið 1665 til að af-
henda Kristofer Röer Stapaumboð.15 En skip Tómasar steytti á blind-
skeri og fórst hann þar með allri áhöfn. Samkvæmt minnisgreinum 
Arna um klaustrin mun Tómas hafa ætlað að skrifa skjöl umboðs-
ms á sömu bók og skjöl Viðeyjarklausturs og því haft þau síðar-
"efndu með sér vestur, en þau farist með Tómasi. Árni Magnússon 
telur þessa sögu uppspuna, en hann virðist þó hafa borið hana 
undir Þorlák Arviðsson, fyrrum ráðsmann á Bessastöðum, því í 
tyrrnefndri samantekt Árna um klaustrin segir: 

Videyar maldagar blifu med Thomas Nicolai; hann tók þá 
med sier vestur ad Stapa, og ætladi ad lata skrifa þar vid 
Stapaiardaskiöl. 

1 4 Arni Magnússon, „Om de islandske klostre", bls. 286. 
Arni Magnússon, „Bessastadensia ab anno 1633", bls. 132. 
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Þorlakr Arvidsson var þá Rádsmadur á Bessast. og veit 
kannske nocckud meira hier af. 
Þorlakr Arvidsson meinar ja, veit þó eckert greinilega þar 
um.16 

Ef þessi saga á við rök að styðjast, og það verður ekki dregið í efa 
að Tómas var á leið vestur á Snæfellsnes þegar hann fórst, munum 
við þó aldrei vita hvort eða hve mikið af Viðeyjarskjölum hann 
hafði í fórum sínum. 

Þessi þrjú dæmi benda til þess að Viðeyjarklaustur hafi ekki 
endilega átt eina heilsteypta skjalabók, heldur hafi bréf þess verið 
varðveitt laus í pokum og kistum. Vera má að í Viðey hafi verið sú 
regla, sem þekkt er erlendis frá, að geyma frumbréf sér, en afrit 
þeirra annars staðar til daglegra nota, þótt engin þeirra heimilda 
sem við höfum nú geti um slík afrit. í frásögn sinni af ferð Tómasar 
Nikulássonar árið 1665 nefnir Árni þó að Sigurður Björnsson, síðar 
lögmaður, hafi skrifað upp skjalabók með Viðeyjarskjölum vetur-
inn áður en Tómas fórst.17 

Bessastaðabók er hins vegar elsta varðveitta handrit sem hefur 
að geyma skjöl Viðeyjarklausturs og því er ljóst að svaranna við 
spurningum um varðveislu skjalasafns klaustursins hlýtur að vera 
að leita í handritinu sjálfu, uppruna þess og varðveislu. 

Bessastaðabók: AM 238 4to 
Handritið AM 238 4to er skrifað á pappír á síðari hluta 16. aldar og 
því eitt elsta varðveitta íslenska pappírshandritið. Það komst í 
hendur Árna Magnússonar snemma á 18. öld.18 í afskriftum Árna 
af handritinu vísar hann til þess sem Liber Bessested N. 142 A og 
B. 

Handritið er nú í tvennu lagi. f fyrsta lagi er hið upprunalega 4to 
handrit, 128 blöð. Síðan eru 56 blöð í 8vo, afskriftir skjala sem eru í 
4to hlutanum, en fyrrum hafa hlutarnir tveir verið bundnir í eina 

16 Ámi Magnússon, „Om de islandske klostre", bls. 286; á spássíuna í AM 
apogr. nr. 3048 hefur Árni skrifað „falsum esse puto". Árið 1703 er Þorlákur 
80 ára gamall og hefur Árni sennilega borið þetta undir hann þá, sbr. Arrte 
Magnussons Private breweksling, bls. 37. 

17 Árni Magnússon, „Om de islandske klostre", bls. 286. 
18 Sjá miða með hendi Áma sem fylgja Apogr. AM nr. 1771-1772; sjá jafnframt 

Björn Karel Þórólfsson, „Um íslensk skjalasöfn", bls. 123. 



BESSASTAÐABÓK 225 

heild, uppskriftirnar á eftir eldri skjölunum. í handritinu er tvöföld 
númeraröð blaðanna. Blöðin í 4to hlutanum eru númeruð, yfirleitt 
efst í horni hægra megin recto. Ekki er vitað hvenær 8vo afskriftirn-
ar voru bundnar inn í upprunalega handritið, en eftir það hefur 
Kristian Kálund númerað blöðin upp á nýtt og er þar um að ræða 
oslitna röð sem nær bæði yfir 4to og 8vo blöðin. Þannig að nú, þeg-
a r handritið hefur verið klofið í frumparta sína, er númeraröðin 
nokkuð ruglingsleg. Hér verður alltaf vísað í eldri númeraröðina, 
einkum vegna þess að hún stendur nær upprunalega handritínu, 
þótt hún sé því líklega ekki samtíða.19 

Eldra handritið, hið eiginlega AM 238 4to, er illa farið. Horn blaða 
e r u fúnuð af þannig að nokkrar gloppur eru í skjalatextunum. 
Einkum eru fyrstu blöðin illlæsileg. Enda hefur við útgáfu þeirra 
bréfa í Fornbréfasafni verið stuðst við Dómabók Jóns Hákonarsonar 
a Vatnshorni, Lbs 1974 4to, sem er frá 17. öld og hefur m.a. að 
geyma nokkrar afskriftir Viðeyjarskjala úr Bessastaðabók.20 

Skrifarar AM 238 4to 
Tyær rithendur eru á handritinu, önnur óþekkt (hönd I), en hin er 
hönd Vigfúsar Jónssonar sýslumanns á Kalastöðum á Hvalfjarðar-
strönd (hönd II).21 Ekki er vitað hvenær Vigfús er fæddur, en Páll 
Eggert Ólason segir að hann hafi verið sýslumaður í Kjósarsýslu 
ca- 1555-80, „má vera í umboði Bessastaðafógeta".22 Af skjölum 
verður þó ekki ráðið að hann hafi haft slík völd fyrr en 1565 því 
eIsta skjal mér kunnugt þar sem til hans er vísað sem hafandi „vors 
nadugasta herra kongsins umbod j Kialarnesþingi"23 er frá því ári. 

19 Skv. munnl. upplýsingum Stefáns Karlssonar sumarið 1989. Hann er einnig 
heimildarmaður minn fyrir því að yngra blaðatalið sé með hendi Kr. Ká-
lunds. 

2 0 Skrá um handritasöfn Landsbókasafnsins I, bls. 626 (hér eftir Skrá Lbs). 
2 1 Sbr. t.d. Dl XV, bís. 341, þar sem segir fullum fetum að á því skjali sé „sam-

tíða hönd Vigfúsar Jónssonar". 
2 2 fslenskar æviskrár V, bls. 52. 
23 DIXIV nr. 271, dags. 19. maí 1565 á Esjubergi. P.E.Ól. hefur ártalið 1555 lík-

'ega eftir Sýslumannaæfum W, bls. 22, þar sem sagt er að til sé dómur frá 
hendi Vigfúsar frá þessu ári. Ekki hefur hann þó varðveist og má ætla að 
°°gi hah' tvítalið dóminn sem Vigfús kvað upp á Esjubergi um sama efni árið 
1565, sem Bogi nefnir raunar líka á fyrrgreindum stað. 

15- SAGA 
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Tveimur árum síðar kallar hann sig „kongs umbodzmann j Kialar-
nes þingi milli Botnza og Erlidaar" og segist jafnframt vera „pro-
fastur j saman takmarki".24 Af þeim bréfum sem prentuð eru í 
Fornbréfasafni og tilvísunum til Vigfúsar í Alþingisbókum má ráða að 
aðalvaldatími hans hafi verið um það bil frá 1565-69. í Lögréttu-
mannatali er Vigfús talinn nefndarmaður úr Þverárþingi sunnan Hvít-
ár á tímabilinu 1574-95.25 í íslenskum seviskrám segir að Vigfús hafi 
verið „talinn ofbeldismaður", þótt ekki sé getið heimilda fyrir því, 
en Vigfús var líka bókamaður. Hann skrifaði upp handrit26 og var 
auk þess bókasafnari. í Bessastaðabók telur hann á einum stað upp 
þær bækur sem hann hefur lánað burtu, meðal annars riddarasög-
ur og sálmabækur. Jafnframt er vitað að Vigfús var eigandi hand-
ritsins AM 325 II 4to,27 sem er eina varðveitta handritið sem hefur 
að geyma Ágrip af Noregskonungasögum. Einnig má geta þess að Jón 
Sigurðsson lét sér detta í hug að Vigfús hafi ef til vill verið eigandi 
handritsins GKS 1812 4to, sem inniheldur prestaskrá og Jón álítur 
vera upprunnið í Viðey.28 En Vigfús hafði einmitt tengsl við Viðey, 
þar sem föðurbróðir hans, Alexíus Pálsson, var síðasti ábótinn þar. 
Kona Vigfúsar var Ragnhildur, dóttir Þórðar Guðmundssonar, sem 
var lögmaður sunnan og austan frá 1570 til 1606.29 

Hinn skrifarinn er óþekktur og hönd hans aðeins þekkt af Bessa-
staðabók og einu skjali frá 1554. Er það dómur um arfaskipti eftir 
Jón Bárðarson, ráðsmann í Viðey, dæmdur af Knúti Steinssyni, sem 
hafði hirðstjórn á íslandi á árunum 1554-59.30 

Skrifararnir hafa verið kunnugir og jafnvel haft með sér nokkra 
samvinnu um ritun handritsins, þótt sá óþekkti (hönd I) hafi skrif-
að fyrri hluta handritsins að mestu leyti. Vigfús hefur þó skrifað 
nokkur bréf inn á milli og einu sinni tekið við skriftum af hinum í 
miðju skjali.31 Skiptingin er eftirfarandi: 

24 AM 238 4to, bl. 123v-124r. 
25 Einar Bjarnason, Lögréttumannatal, bls. 523. 
26 Til er með hans hendi uppskrift af Nýja annál, í AM 420c 4to; sjá Katalog I, 

bls. 627. 
27 Katalog I, bls. 553. 
28 D/1, bls. 180-82. 
29 Þingbók Þórðar er helsta heimild fyrir elstu Alþingisbókum, sbr. Alþingisbæk-

ur I, bls. xiv-xv. 
30 19. nóv. 1554 í Kópavogi. „Sjöttardómr í héraði, kvaddr af Knúti kongsfógeta 

Steinssyni, dæmir Arnbjörgu Jónsdóttur löglegan erfingja föður síns, síra Jóns 
Bárðarsonar." D/ XII, bls. 779-80. 

31 AM 238 4to, bl. 69v, þar sem Vigfús lýkur uppskrift bréfsins. 
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4- wyna'. Af Bessastaðabók sjálfri að dæma hafa skrifararnir tveir haft sam-
Vlr>nu um ritun handritsins. Hér má sjá að Vigfús Jónsson tekur við skrift-
um í miðri línu. 

blöð: skrifari: 
1-2 (laus) Vigfús Jónsson (efnisyfirlit) 
3-30 (kver) hönd I (Viðeyjarklaustursskjöl) 
31 (laust) Vigfús Jónsson 
32-33 (laus) hönd I 
34-61 (kver) hönd I (m. a. bréf varðandi 

Þorvarð Erlendsson) 
62 (laust) hönd I, (VJ tekur við á 62v) 
63-65 (laus) Vigfús Jónsson 
66-69 (kver) hönd I 
69 v-145: Vigfús Jónsson tekur við til loka 

handritsins. 
Skrifarar AM 238 4to eru 16. aldar menn og þar af leiðandi ljóst að 
handritið er ekki eldra en frá þeim tíma. Nánari ákvörðun ritunar-
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tíma er vandkvæðum bundin, þótt leiða megi getum að því að 
handririð hafi ekki orðið til fyrr en eftir 1553, og er þá miðað við 
frásögn Páls Hvítfelds af skjalapokunum í Viðey. Auðveldara er að 
ákvarða síðari tímamörk ritunartíma, því í handritinu eru engin 
skjöl yngri en frá 1576. Vigfús Jónsson er talinn látinn um 1595.32 

Það virðist ljóst að Vigfús hefur haft handritið AM 238 4to undir 
höndum um nokkurt skeið. Þar sem hann virðist hafa haft sýslu-
völd í Kjósarsýslu er ekki ósennilegt að hann hafi haft áhuga á 
bréfum sem vörðuðu jarðir Viðeyjarklausturs á þeim slóðum, sem 
nú höfðu fallið í hendur konungs. Elsta skjalið með hendi Vigfús-
ar, sem tengist honum persónulega, er frá árinu 1557, þar sem Páli 
Jónssyni er leigð jörðin Laxárnes í Kjós.33 Yngstu dagsettu skjölin í 
Bessastaðabók eru, eins og áður sagði, frá 1576. Á bl. 124v hefur 
Vigfús skrifað nafn sitt og ártalið 1578. Þannig má ætla að handrit-
ið hafi verið í hans fórum í 20-30 ár. 

Afkomendur Vigfúsar voru og handgengnir Bessastaðamönnum. 
Sonur hans, Ormur (1576-1625), sem oftast er kenndur við Eyjar í 
Kjós og sonarsonur, Hákon Ormsson (1614-56), áttu mikil sam-
skipti við ráðamenn á Bessastöðum. Hákon var sýslumaður í Rang-
árvallasýslu frá 1652 til dauðadags, en þá var hann jafnframt um-
boðsmaður Tómasar Nikulássonar á Bessastöðum og lést þar.34 

Mætti jafnvel hugsa sér að frá honum sé AM 238 4to komin til 
Bessastaða. Eftir Hákon liggja mörg handrit, meðal annarra svo-
kölluð Bessastaða Copiu-bók (AM 280 4to), sem hefur að geyma 
ýmis klaustraskjöl, þó ekki frá Viðey.35 Dóttursonur Orms, Sigurð-
ur Björnsson lögmaður (1643-1723), var einnig handgenginn Bessa-
staðamönnum og kemur nokkuð við sögu Bessastaðabókar. Hann 
var meðal annars veturinn 1664-65 á Bessastöðum hjá Tómasi 
Nikulássyni og skrifaði þá upp Viðeyjarskjöl eins og áður sagði.36 

32 Annálar 1400-1800 II, bls. 89. f Alþingisbókum er Vigfúsar síðast getið við 
dóma 1594, sbr. Alþingisbækur II, bls. 447-48. 

33 Vera má að Páll þessi hafi verið bróðir Vigfúsar. Hans er þó ekki getið í Dl 
XIII, nr. 546, þar sem arfaskipti eru gerð eftir Jón Pálsson, föður Vigfúsar, en i 
Fitjaannál segir að einn bróðir Vigfúsar hafi heitið Páll og verið ráðsmaður í 
Viðey, Annálar II, bls. 89. 

34 Arni Magnússon, „Bessastadensia", bls. 130; sjá og íslenskar xviskrár II, bls. 
234. 

35 Katalog I, bls. 532. 
36 Árni Magnússon, „Om de islandske klostre", bls. 286; sjá og íslenskar æviskrár 

IV, bls. 212. 
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Skjalasöfn í Bessastaðabók 
Pegar litið er á efni handritsins AM 238 4to kemur í Ijós að í megin-
dráttum skiptist það í þrennt. Fyrsti hlutinn (bl. 3-30v) hefur að 
geyma skjöl tengd Viðeyjarklaustri, og virðist nokkuð líklegt að 
nann geymi, að minnsta kosti að hluta, uppskrift af skjölum sem 
Jegið hafa við klaustrið í Viðey og þá líklega úr skjalapokunum 
sem Hvítfeld innsiglaði. 

Miðbik handritsins (bl. 46r-94r) er erfiðara viðfangs, því engar 
beinar heimildir eru fyrir uppruna þess og varðveislu. Hér er um 
að ræða skjöl sem virðast vera úr eigu Þorvarðar Erlendssonar og 
krlendar, sonar hans. Þorvarður var lögmaður sunnan og austan á 
tírnabilinu 1499-1512. Eina vísbendingin um að þessi skjöl séu úr 
eigu þeirra feðga (önnur en efni þeirra) er sú sem gefin er í hand-
ritinu sjálfu, að hér sé um að ræða uppskrift af bréfabók Þorvarðar 
lögmanns, en sú bók er að öðru leyti ekki þekkt. Þorvarður lést í 
Noregi 1513.37 Ekki eru til neinar heimildir um afdrif bréfabókar 
"ans, en ekki er ólíklegt að hún hafi lent hjá Erlendi syni hans, eða 
Vigfúsi Erlendssyni, sem tók við lögmennsku eftir Þorvarð bróður 
sinn. Erlendur varð síðan lögmaður sunnan og austan að Vigfúsi 
iátnum. Á Alþingi 1553 dæmdi Eggert Hannesson, sem þá var hirð-
stjóri, Erlend frá lögmennsku og eignir hans undir konung. Sjálfur 
sat Eggert „í nafni konungs í gózum Erlendar lögmanns næstu 
árin".38 Árið 1557 sigldi Erlendur á konungsfund og fékk uppreisn 
æ r u , einkum er talið að hann hafi komið sér vel við Knút Steins-
s°n, sem talað hafi máli hans við konung.39 Mætti hugsa sér að ein-
hvern tíma á bilinu 1553-57 hafi bréfabók Þorvarðar lent í höndum 
Eggerts Hannessonar, eða Knúts Steinssonar, en allt eru það get-
gatur sem ekki er hægt að styðja neinum beinum rökum. Svo lengi 
sem ekki þekkjast nánari deili á þeim sem stýrði penna í fyrri hluta 
nandritsins (hönd I) verður erfitt að segja hvar hann var við skriftir 
eða fyrir hvern. Þótt bæði Viðeyjarskjölin og bréfin frá Þorvarði Er-
lendssyni séu að mestu leyti rituð með hendi I, hefur Vigfús skrif-

Sjá Gustaf Storm, Islandske annaler, bls. 373; sbr. og íslenskir ættstuðlar III, bls. 
36-37,39. 

38 Jón Þorkelsson, „Frá Selvogi", bls. 318. 
Pærð hafa verið rök fyrir því að Erlendur hafi blíðkað Knút með handritagjöf-
"m úr safni föður síns; Sveinn Bergsveinsson, „Handritið Germ. Quart. 2065", 
bls. 153. 



230 RAGNHEIÐUR MÓSESDÓTTIR 

að bl. 51, sem er laust blað milli kvera, og bl. 62v-65v, sem einnig 
eru laus blöð. Þó eru á þeim tvö bréf sem tengjast Þorvarði Er-
lendssyni, sem styður enn þá tilgátu að skrifararnir tveir hafi haft 
með sér einhverja samvinnu. 

Síðasti hluti Bessastaðabókar (bl. 94r-154v) er ættaður frá Vigfúsi 
Jónssyni og skrifaður af honum. Aftast í handritinu er kafli skrifað-
ur með svokölluðu settletri40 og hefur hann upphaflega verið bl. 
125r-128v, en hefur verið færður til og bundinn aftast í handritið.41 

Auk þeirra þriggja meginskjalasafna sem Bessastaðabók hefur að 
geyma, er þar að finna skjöl sem órvírætt benda til þess að upp-
runa handritsins AM 238 4to megi rekja til Bessastaða. í fyrr-
nefndri skrá Páls Hvítfelds eru auk skjalapokanna í Viðey nefnd 
bréf, sem hann segist hafa móttekið frá Laurentz Mule og Eggert 
Hannessyni er hann tók við hirðstjórn af þeim árið 1553:42 

Breff paa een gaardtt heder Nederuych [Njarðvík] som bleff 
forbrott vnder kronen oc giiffuer xij wætther fiisk. 
xxviij permenntzbreff och j papyrsbreff liudendis paa 
Biscop Ions són. Sære Biórn. som Eggertt antuordet mig. 

I Bessastaðabók eru bréf sem svara til þessarar lýsingar. Á bl. 35r-
45r eru bréf varðandi jarðaskipti Björns Jónssonar. Beint á eftir 
þeim kemur bréf um Njarðvík. Það er ekki ólíklegt að hér séu kom-
in þau bréf sem Páll Hvítfeld fékk í hendur sumarið 1553. Að vísu 
eru jarðabréf sr. Björns aðeins 25, en það mætti ef til vill telja með 
fjögur bréf sem standa með þessum í handritinu, þ.e. tvö bréf sem 
varða jarðir sem Björn keypti af Erlendi lögmanni Þorvarðssyni, og 
annars vegar kvittunarbréf Jóns Magnússonar vegna barna sr. 
Björns og hins vegar skrá Eggerts Hannessonar og Ólafs Hjaltason-
ar biskups á Hólum, um jarðeignir þær sem Jón Arason á að hafa 
selt undan Hóladómkirkju. Ekki skal þó fullyrt hér að öll bréfin 29 
hafi varðveist, en það væri nokkur tilviljun ef að minnsta kosti 
þessi 27 jarðabréf svöruðu ekki til þeirra sem Páll Hvítfeld tók við 

40 Settletur er fyrirrennari prentleturs og er munurinn á notkun þess og venju-
legrar kúrsívrar handar, sem annars er alls ráðandi í Bessastaðabók, sams 
konar og nú er milli skrifleturs og prentleturs. 

41 Hannes Þorsteinsson (Annálar 1400-1800 I, bls. 2) virðist hafa álitið að þessi 
kafli væri með hendi Vigfúsar, og byggir það á orðum Jón Þorkelssonar í VI 
IX, bls. 50, en mér virðist sem ]ón segi þar einmitt að Vigfús hafi ekki skrifað 
þennan kafla, heldur bara spássíugreinar sem honum fylgja. 

42 D/XII,bls.595. 
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árið 1553. Það styður og hugmyndina um að uppruna AM 238 4to 
megi rekja til Bessastaða, að ofangreind bréf um jarðaskipti sr. 
Björns Jónssonar eru skrifuð með sömu hendi og Viðeyjarskjölin, 
svo og bréfin sem tengjast þeim feðgum Þorvarði og Erlendi, þ.e. 
hendi I. 

Arni Magnússon leiddi getum að því að Pétur Einarsson (Gler-
augna-Pétur) væri sá sem hefði safnað saman gögnum í fyrri hluta 
handritsins. Pétur var umboðsmaður barna sr. Björns eftir dauða 
hans 1550, auk þess sem hann var umboðsmaður hirðstjóra á árun-
um 1541-47 og hafði þá m.a. umsjón með Viðeyjarklaustri.43 

Varðveisla handritsins 
Bessastaðabók hlýtur að vera í vörslu Vigfúsar Jónssonar á Kala-
stöðum frá því um 1557, þótt ekki verði sannað beinum rökum 
hvort eða hvenær hann hafi fengið hana frá Bessastöðum. Hins 
vegar er handritið komið til Bessastaða um eða eftir aldamótín 
1600 (líklega eftir dauða Vigfúsar). Samkvæmt rannsóknum Krist-
jönu Kristinsdóttur er ekki getið um skjalasafn á Bessastöðum fyrr 
en árið 1619. Þá eru þar meðal annars 39 konungsbréf, innsigli 
landsins úr silfri, ein jarðabók yfir tekjur landsins og ein máldaga-
bók.44 Vel mætti hugsa sér að þessi „máldagabók" sé AM 238 4to, 
þótt innihald hennar sé ekki eingöngu máldagar. Þessi kenning fær 
einnig stuðning í handritínu JS 143 4to, svokallaðri Garðabók. Þar 
er að finna miklar afskriftir af Bessastaðabók, m.a. eru Viðeyjar-
klaustursbréf þar á fyrstu 100 blaðsíðunum. Á einum stað neðan-
máls á eftir uppskrift úr bókinni segir: „vid. Maldagabok a Bessa-
stödum".45 

Jafnframt þessu höfum við öruggar vísbendingar um að handrit-
ið hafi verið á Bessastöðum á seinni hluta 17. aldar. Eins og þegar 
hefur komið fram segir Árni Magnússon svo frá í skrifum sínum 
um klaustíin að Sigurður Björnsson, síðar lögmaður, hafi verið á 
Bessastöðum hjá Tómasi Nikulássyni veturinn 1664-65 og meðal 
annars skrifað upp skjöl: 

43 Sjá miða með AM apogr. 1771-72. 
44 Kristjana Kristinsdóttir, „Um íslensku lénsreikningana", bls. 53. 
45 Skrá Lbs II, bls. 515, tilvísunin er á bls. 3 í hdr.; sjá. DII, bls. 491 um varð-

veislusögu JS 143 4to. 
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Videyar skiala bokena uppskrifadi Sigurdur Biörnsson á 
Bessastödum fyrir Thomas Nicolai veturinn adur enn Thomas 
dó um vorid. Meinast Jacob Benedixen ad hafa tekid þessa 
Copie med sier frá Bessast. sidan. Relatio Sigurdar lög-
manns sem s[egir]. þad sidsta sie ei ölldungis víst, hun 
kynni hafa fargast með Thomas.46 

Árni virðist hafa borið undir Sigurð lögmann hvað orðið hafi af 
þessari uppskrift hans, en hann ekki vitað það með neinni vissu. 
Ekki skal neitt fullyrt um það hvort Jakob hafi ef til vill haft þessa 
uppskrift á brott með sér, en í AM Apogr. nr. 3048 segir neðan-
máls, þegar gerð hefur verið grein fyrir uppskrift Sigurðar lög-
manns: „Er nú í JSig 143 4to". Virðist það pví hafa verið skoðun 
þess sem þar var að verki að afskrift Sigurðar lögmanns af Bessa-
staðabók sé í raun að finna í fyrsta hluta handritsins JS 143 4to, en 
hafi hvorki farist með Tómasi Nikulássyni né lent í fórum Jakobs 
Benedixens. 

I JS 143 4to er og að finna aðra vísbendingu um tilvist AM 238 
4to á Bessastöðum á síðari hluta 17. aldar, og enn kemur Sigurður 
Björnsson við sögu. A eftir Viðeyjarbréfunum taka við uppskriftir 
af máldögum og bréfum varðandi nágrannabæi og kirkjur Sigurð-
ar lögmanns á Kjalarnesi og nær sú afskrift aftur á bls. 160, en þar 
stendur í handritinu:47 

þetta fyrrskrifad a fimm blodum med þessu siotta er Rett 
Samann lesid vid gamla Inventariz bok Kongzgardsinz á 
Bessastodum a pappir Skrifada til merkiz Underskrifud 
Nofn þeira er Samann lasu á Saurbæ þann 14 Martiz Anno 
1696. 
Sigurdur Björnsson Sigurdur Jonsson 
meh E hand 
Vigfus Gudmundson egh Axel Fridrik Jönsson 

Á þessum sex blöðum (sem í handritinu eru númeruð 149-60) eru 

46 Árni Magnússon, „Om de islandske klostre", bls. 286; AM apogr. nr. 3048. 
Jakob Benedixen var fulltrúi fógeta á Bessastöðum, en varð síðar sýslumaður 
á Arnarstapa; sjá Arni Magnússon, „Bessastadensia", bls. 132; Sýslumannaxfir 
III, bls. 139-40. 

47 JS 143 4to, bls. 160. 
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afskriftir úr Bessastaðabók og því verður að telja víst að hún sé sú 
„gamla Inventariz bok" sem hér er vitnað til.48 

Hér höfum við tvo haldgóða vitnisburði um að Bessastaðabók 
hafi verið á Bessastöðum á síðari hluta 17. aldar. Veturinn 1664-65 
er Sigurður Björnsson á Bessastöðum og skrifar upp Viðeyjarskjöl. 
Arið 1696 er hann aftur kominn með Bessastaðabók í hendur, og af 
vitnisburðinum virðist líklegt að hann hafi fengið hana að láni 
heim að Saurbæ og látið afrita nokkur önnur skjöl. 

Það er síðan auðvelt að rekja feril Bessastaðabókar frá 18. öld og 
fram á okkar dag, því Árni Magnússon hefur, af alkunnri ná-
kvæmni, skilið eftir lýsingu á handritinu og hvernig það komst í 
hendur hans. Árni var, eins og kunnugt er, óþreytandi við ritun 
minnismiða af öllum stærðum og gerðum og án þeirra væri margt 
enn á huldu um uppruna og afdrif ýmissa handrita. I skjalaaf-
skriftum (apographa) Arna liggja oft mikilsverðar upplýsingar sem 
ekki er alltaf getið í prentuðum útgáfum. Er svo í þessu tilviki. Á 
milli afskrifta nr. 1771 og 1772 liggja nokkrir miðar sem varpa skýru 
ljósi á varðveislusögu Bessastaðabókar og Viðeyjarskjala, en er að 
engu getið í handritaskrá Kálunds eða í útgáfum skjala í Fornbréfa-
safni. Fyrsti miðinn er með hendi Styrs Þorvaldssonar og er dag-
settur 29. maí 1712. Þar segir að eftirfylgjandi bréfaafskriftir séu 
„ur Bok frá Bessastödum". Síðan er lýsing á bókinni með hendi 
Árna sjálfs: 

Bok innbundin i 4to iir Amtskistunni á Bessastaudum. kalla 
eg hana i minum excerptis librum Bessestadensem num. 142 
þvi hun stendur i Amtskistunnar registre under þeim Nu-
mero. Su bok er med tveimur höndum skrifud, sem eg i 
minum excerptis signerad hefi med A. B. 
Med hendi A. eru þar inni skrifud. 
1. Videyiar klaustrs skiöl allmörg. 
2. Landamerki & rekaskip.br. milli margra iarda, sudur um 

4 8 Sjöfn Kristjánsdóttir handritavörður hefur borið saman skriftina á þessum 
tveimur hlutum handritsins og komist að þeirri niðurstöðu að fyrstu 100 bls. 
séu með hendi Sigurðar Björnssonar, og hann hafi einnig gert afskriftina á bls. 
149-60. JS 143 4to er líka athyglisverð vegna þess að röð Viðeyjarklausturs-
skjalanna er þar önnur en í AM 238 4to, nokkuð sem þyrfti að taka til nánari 
athugunar. 

http://rekaskip.br
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nesen, sem á adra hveria siduna tilheyrt hafa Videyiar-
klaustri, ad minimum þær flestar. 
3. Maldagar margra kirkna þar sydra. 
4. Mörg bref um eigner Sira Biarnar Jónssonar biskups. 
5. Nockur bref og domar, sem ad skrifud eru ur bok Þorvards 
Ellendssonar (so stendur þar fyrirsögn i bokinni fyri framan 
þau sömu bref). 
Ad skilianlegar literæ patentes, de variis materiis. 
Þesse partur bokarinnar (eda handskrift A) er med sömu 
hendi skrifadr sem originall af domi um arf efter Sera Jon 
Bardarson dat. 1554. ... Sidasta documentet i parte A er half-
partinn med manu A. halfpartinn med manu B. 

Síðan lýsir Árni þeim hluta handritsins, sem hann kallar B, og segir 
síðan: 

I parte B er registur, skrifad med manu B. yfer öll þau bref 
er finnast i bok þessari, bædi med manu A og manu B. 
Midt innani parte A er eitt blad, hvar á med hendi B. skrif-
ud er þingsetning & uppsaugn þings under nafni Vigfuss 
Jonssonar Kongs umbodsmanns i - pingi. Item er i einum stad á 
spatiunni af parte A. skrifad med manu B. Vigfus Jonsson a 
mig, vel mattu sia mig. Er liklegt ad þesse Vigfus sie sá er var 
syslumadur i Kialarnes þingi 1569. mun sami Vigfus partem 
A af þessarri bok eignast hafa af ödrum skrifadan & þann so 
sidan med parte B. (af sier kannske49 skrifudum) combiner-
ad hafa & bokina so innbinda latid. 

Hér er þá komin nákvæm lýsing á Bessastaðabók, svo varla verður 
nánar gert. Bókina hefur Árni fengið frá Bessastöðum fyrir 171050 

og látið afrita, eða sjálfur afritað, Viðeyjarskjöl og önnur þau bréf í 
bókinni sem honum hafa þótt merkileg. Hluti þessara afskrifta hef-
ur síðan fylgt handritinu, sem 8vo kálfur sá sem nú hefur verið 
skilinn frá, en hluti verið geymdur sérstaklega og raðað með öðr-
um skjalaafskrifrum Árna og skrifara hans. 

49 Neðanmáls hefur Árni skrifað: „imo certe : pars B. er med hendi Vigfusar 
Jonssonar". 

50 I bréfi til Páls Beyers segist Arni ekki þora að senda „den closter-breve-bog, 
som hos mig er fra amts-kisten", af því að það falli aðeins ferð með ókunnug-
um úr Skálholti suður á Álftanes. Þetta bréf er skrifað 12. des. 1710 og er svar 
við bréfi Beyers frá 12. ágúst s.á. og er líklegt að Bessastaðabók sé þessi 
klausturbréfabók. Arne Magnussons Private Breveksling, bls. 52. 
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3. mynd. Miði Árna Magnússonar. Á miðum Árna Magnússonar er oft að 
finna mikilsverðan fróðleik um uppruna og varðveislu handrita í safni 
hans. Hér gerir hann grein fyrir uppruna Bessastaðabókar. 
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En Árni varpar ekki einungis Ijósi á varðveislu Bessastaðabókar, 
því á fyrrnefndum miðum veitir hann jafnframt upplýsingar um 
varðveislu handritsins JS 143 4to. Þrátt fyrir að Árni hafi síðar eld-
að grátt silfur við Sigurð lögmann Björnsson í málum Jóns Hregg-
viðssonar þá virðast þeir fyrr hafa náð saman í handritamálum, og 
á einum miðanum stendur: 

Anno 1703 lieda mier Lögmadurinn Sigurdur Biörnsson 
gömul pappirs blöd in 4to. skrifud (sem þar á stod sidarst) i 
Saurbæ a hvalfiardarstraund 1592. A þessum blödum voru: 
Flestöll Videyar klaustur bref, þau sem finnast i gömlu copiu-
bokinne51 á Bessastödum. Item flestöll þau bref, sem höndla 
um Jardakaup Sr. Biarnar Jonssonar, sem og finnast i sagdre 
Copiubok. og eru þessa Sigurdar lögmanns blöd, án allz efa, 
uppskrifud epter optnefndre gömlu Bessastada Copiubok. 
en þar i sumstadar öriett skrifud þar sem copiubokine rett 
er. þar á möt hefur skrifarinn sumstadar corrigerad þad er 
hann sá rangt vera i copiubokinne. 
Ur þessum gömlu Sigurdar lögmannz blödum hefe eg i 
nockrum stödum restituerad i minum copium. fyrer utan 
þesse gömlu blöd 1592 á Sigurdur lögmadur eitt fullkomid 
apographum af gömlu copiubokinne a Bessastödum. er in 
4to. og er med hans eigen hendi, si recte memini.52 

Hvaða uppskrift frá 1592 hér er um að ræða er ekki ljóst, en það lít-
ur út fyrir að uppskrift af hluta Bessastaðabókar hafi verið gerð í 
næsta nágrenni við Vigfús á Kalastöðum. Ekki er mér þó kunnugt 
um að neitt slíkt hafi varðveist í safni Árna. Það sem Árni kallar 
„eitt fullkomið apographum" hlýtur hins vegar að vera hið sama 
og er á fyrstu 100 bls. í JS 143 4to. Aðrir sem skoðað hafa þessi 
gögn virðast hafa verið sama sinnis og Árni, sbr. spássíugreinar 
bæði á miðunum og í skrifum Árna um klaustrin. En þeir sem birt 
hafa þessi skjöl hafa ekki borið við að nefna þetta, nema Jón Þor-
kelsson þjóðskjalavörður í útgáfu sinni á klaustraskrifum Arna í 
BlönduP 

En þótt varðveislusaga Bessastaðabókar frá 1550, og nú einnig JS 

51 Hér hlýtur að vera átt við AM 238 4to. 
52 Hér IIiidir hefur einhver annar skrifað: =JSig 143.4to. 
53 Jón Þorkelsson, „Um klaustrin", bls. 46. f inngangi segir Jón: „Minnissneplum 

Árna þarf að gefa miklu meiri gaum en gert hefur verið hingað til" (bls. 33), 
og eru það enn orð að sönnu. 
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143 4to, hafi þannig skýrst, er enn ekki ljóst hvers vegna einmitt 
þau skjöl sem Bessastaðabók hefur að geyma úr skjalasafni Viðeyjar-
klausturs hafa varðveist. 

Jarðabréf klaustursins 
Þegar litið er á þau skjöl Viðeyjarklausturs sem er að finna í fyrsta 
kveri handritsins AM 238 4to (á bl. 3-30) virðist augljóst að hér er 
aðeins um brot af skjalasafni klaustursins að ræða, því ef þau bréf 
sem standa í Bessastaðabók eru einu jarðaskjölin sem klaustrinu 
hafa tilheyrt um siðaskipti þá vantar stóran hluta slíkra skjala sem 
a?tla má að gerð hafi verið, eftir að skylt var að hafa bréf fyrir jörð-
um. I fyrsta hluta Bessastaðabókar eru aðeins jarðabréf fyrir 31 jörð 
klaustursins,54 í jarðaskrám frá 1395, sem einnig eru í Bessastaða-
bók, eru nefndar 44 jarðir55 og í elstu fógetareikningum eru taldar 
99 jarðir sem tilheyrt hafa Viðeyjarklaustri um siðaskipti.56Sé síðan 
litið á aldur jarðaskjalanna kemur í ljós að elsta heimildarbréf fyrir 
jörð er frá 1380, þegar Valgarður Loptsson bóndi að Syðstu-Vallá 
gefur klaustrinu tuttugu hundruð í jörðinni upp í kennslulaun son-
ar síns. Þetta bréf hefur nokkra sérstöðu, þar sem það eitt er miklu 
eldra en öll hin bréfin í safninu. Að vísu er eitt bréf frá því um 
1433, gjafabréf fyrir Hólum í Grfmsnesi, sem virðist hafa nokkra 
sérstöðu líka þar sem ártalið á því í handritinu er 1407, sem ekki 
fær staðist.57 

Ef litið er á uppbyggingu skjalasafnsins eins og það hefur varð-
veist vekur strax athygli að flest bréfin í fyrri hluta fyrsta kversins 
(bl. 3-15) eru frá síðari hluta 15. aldar og frá 16. öld. Frá 15. öld hafa 
varðveist 15 bréf sem snerta jarðaskipti eða deilur um 16 jarðir. Frá 
16. öld er 21 bréf sem varða 14 jarðir. Hið elsta þessara bréfa er frá 

5 4 Jarðirnar verða 35 ef með eru talin bréf um sölu Ölvatnsholts í Holtum (AM 
238 4to, bl. 66v-67r), og bréf um kaup á Kiðafelli, Valdastöðum, Bollastöðum, 
Hálsi og Snartastöðum (bl. 66r-v), en þau falla utan meginsafns Viðeyjar-
skjala í handritinu. 

55 Tvaer jarðanna sem nefndar eru í skránni frá 1395, Kolbeinsstaðir á Rosm-
hvalanesi og Gröf á Kjalarnesi, virðast hafa gengið úr eigu klaustursins, því 
fyrir þeim eru jarðabréf frá 16. öld; Gröf, keypt 1503 og Kolbeinsstaðir, keypt-
ir 1513. 

56 D/ XII, bls. 106-17. 
I Bessastaðabók er bréfið dagsett „M d vij", sem ekki fær staðist; sjá rök-
semdafaerslu fyrir árinu 1433 í DIIV, bls. 530-31. 
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1447 og yngstu bréfin eru frá 1541. Þeim er raðað landfræðilega, 
frá Rosmhvalanesi vestur um Reykjanes, Álftanes, Kjalarnes og Mos-
fellssveit; þá ofan úr Borgarfirði suður í Hvalfjörð og þaðan austur 
í Grímsnes og Grafning. Eina tilvikið þar sem skjali virðist hafa 
verið skotið inn í utan landfræðilegrar raðar er á bl. 12r, þar sem 
skjal um Arnarhól á Seltjarnarnesi kemur inn á milli bréfa úr Mos-
fellssveit og Borgarfirði. Á þessu virðist vera sú skýring einföldust 
að sami maður, Hrafn Guðmundsson, gefandi Arnarhóls, gefur 
klaustrinu einnig jörðina Hól í Lundarreykjadal, og er það bréf 
beint á eftir fyrrnefndu bréfi um Arnarhól. 

Ef um er að ræða fleiri en eitt bréf fyrir hverri jörð er þeim síðan 
raðað í tímaröð frá elsta til yngsta bréfs. Þannig er fylgt ákveðnu 
skipulagi við röðun skjalanna. Nú er auðvitað erfitt að fullyrða um 
það hvort þessi röðun eigi rót sína að rekja til forrits Bessastaða-
bókar eða hvort raðað hafi verið á nýjan leik þegar handritið var 
skrifað, en líklegt er að fylgt sé röð forritsins, því að bréf sem varða 
sömu jarðir standa ekki alltaf saman. Til dæmis má nefna bréf fyrir 
Vatnsleysu, þar sem þrjú bréf standa saman á bl. 6v-7v (frá 1501-
18), en á bl. 24r-v er að finna bréf um landamerki á Vatnsleysu frá 
1479. Fleiri dæmi mætti nefna, sem ýta undir þá hugmynd, að hér 
sé um að ræða skjalaraðir úr fleiri en einu safni, sem skrifuð hafi 
verið upp á ný, án þess að skjölum hafi verið raðað upp á nýtt. Jafn-
framt benda fyrirsagnir í handritinu, skrifaðar með hendi I, til þess 
að upprunalegri röð hafi verið haldið við uppskriftina. Slíkt sam-
ræmist vel nútímaaðferðum í skjalfræði. 

Bréf um ítök 
Á bl. 15v. lýkur jarðabréfakaflanum og við taka bréf um rekaítök 
Viðeyjarklausturs. Fyrst er staðfest afskrift frá 1475 af fjórum bréf-
um varðandi gjöf herra Gríms Þorsteinssonar á reka fyrir Hrauns-
landi í Grindavík. Fyrirsögn þessa kafla er með hendi I og segir: 
„hier eptir fylgir vm hrid vm klavstvsins reka sem klavstrid j videy 
a med riettu". Fyrst þessara bréfa er bréf Jóns biskups í Skálholti 
frá 1413, sem er staðfesting á máldaga klaustursins um ítök í jörð-
um í Krýsuvík og Grindavík. Af orðalagi bréfsins má ráða að upp 
hafi komið deilur milli Bjarna ábóta í Viðey og Skálholtsbiskups um 
eignarrétt hvors um sig á reka á fyrrnefndum stöðum og segir bisk-
up m.a. 

Enn þeir rekar sem biarnne aboti þickizt meire eiga nær 
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greindvm takmorkvm blifi ok veri epter þeirre skyring ok 
vnderstodv sem þetta bref vottar er medvr þetta vortt bref 
er fest.58 

Síðan koma bréf og vitnisburðir um frekari rekaítök í Grindavík og 
Krýsuvík. Fyrst eru tvö bréf Stefáns biskups Jónssonar; annað frá 
1502 þar sem hann gefur Þorvarði Erlendssyni umboð til að ríða á 
rekamörk Viðeyjar og Staðar í Grindavík, hitt frá 1497 þar sem 
Stefán býður Böðvari Jónssyni, presti í Görðum á Álftanesi, að taka 
vitnisburði um rekaítök Viðeyjar í landi Kálfatjarnarkirkju. Á eftir 
pví koma fimm vitnisburðir um reka klaustursins, þrír þeirra frá 
1497 í samræmi við fyrrnefnt bréf Stefáns biskups og tveir frá 1487. 

Röð þeirra er þessi: 
bl. 17r-v: 20. apríl 1497: Jón Helgason og Þorleifur Jónsson 

votta um hvalreka frá Kolbeinsskor að Hraunnestjörnum á 
Vatnsleysuströnd; 

bl. 17v: 14. nóv. 1487: Árni Þorvarðarson vottar um hval-
reka út frá Hrauni í Grindavík; 

bl. 17v: 7. des. 1487: Jón Helgason vottar um Krísuvíkur-
reka; 

bl. 17v-18r: 23. apríl 1497: Þorsteinn Þorgeirsson vottar um 
hvalreka frá Kolbeinsskor að Hraunnestjörnum; 

bl. 18r: 28. apríl 1497: Ólafur Koðránsson vottar um viðar-
reka í Höfnum milli Klaufar og Esjubergs; 

18v: 23. apríl 1497: Þorsteinn Þorgeirsson vottar um sama 
og Ólafur. 

Vitnisburðirnir eru tvímælalaust hluti af tilraun til að endurgera 
rekaskrár klaustursins. í vitnisburði Árna Þorvarðssonar frá 14. 
nóvember 1487 ber hann um að hafa riðið á rekamörk með Stein-
móði ábóta og Þorsteini presti á Kálfatjörn. Þannig gætu deilur um 
rekaskipti milli Viðeyjar og Kálfatjarnar hafa verið undirrótin að 
vitnisburðartökunum 1487 og lfklega einnig 1497. Á Suðurnesjum 
sköruðust hagsmunir þriggja jarðeigenda, Viðeyjarklausturs, Skál-
holtsstóls og kirknanna á svæðinu, einkum Kálfatjarnar. Það var 
pví til nokkurs að vinna að hafa á reiðum höndum staðfestingar á 
eignum og ítökum.59 

5 8 AM 238 4to, bl. 15v-16r; prentað í DIIII, bls. 749-50. 
Olafur Asgeirsson hefur bent á það í grein sinni „...og hér til gef ég þér jörð-
ina er Hvalsnes heitir", bls. 35, að kirkjustaðir á Suðurnesjum hafi átt erfitt 
uppdráttar við auðsöfnun, sennilega vegna hörku Viðeyjarklausturs við að 
sölsa undir sig eignir á svæðinu. 
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En hvers vegna er verið að staðfesta eldri bréf og taka þessa vitn-
isburði? Sennilegasta skýringin hlýtur að vera að frumbréf hafi 
ekki lengur verið fyrir hendi til að sanna eignarréttinn og því hafi 
orðið að grípa til þessa ráðs. Hér kemur til sögunnar enn einn vitn-
isburður um reka. Á bl. 26r-v er vitnisburður Ólafs Koðránssonar 
og Þorsteins Þorgeirssonar um reka „milli Klaufar og Esjubergs" 
sem Böðvar Jónsson hefur tekið „í umbodi og skipan herra Steph-
ans med guds nad biskups i Skalhollti". Þetta bréf stendur, án ár-
tals, mun aftar í handritinu en hinir vimisburðirnir, en augljóst er 
að þessi hefur verið tekinn á sama tíma og þeir sem áður gat, þar 
sem fyrir koma sömu vottar og í bréfunum frá 1497. I þessum 
staka vitnisburði, sem er nokkuð öðru vísi orðaður en hinir, segir 
m.a.: „olafvr kodranzson og þostein þorgeirsson sogdvst hafa sied 
og heyrt lesin svodan maldaga kirkivnnar og klavstursens j videy 
advr enn brann kirkiann". Er þetta eina þekkta tilvísun um slíkt, 
því annálar nefna ekki bruna og ekkert hefur enn sem komið er 
sést af uppgrefti þeim sem nú fer fram í Viðey, sem stutt gæti 
þetta. En ekki hefur enn verið grafið á öllu því svæði sem klaustur-
kirkjan stóð á.60 

Frá bl. 18v-22r eru jafnframt bréf um réttindi og ítök Viðeyjar-
klausturs, fyrst um veiðiréttindi í Elliðaám, síðan fjögur bréf frá 13. 
öld, sem hafa yfirskriftina „hier eptir fylgir maldaginn klausturz-
ins j widey" sem öll fjalla um réttindi klaustursins í landareignum 
annarra. Síðan eru landamerkjabréf frá ýmsum tímum, sem afmarka 
rekaítök og viðarítök klaustursins á Hvalsnesi og Hvaleyri. Þá er 
skrá um landamerki milli Laugarvatns og Snorrastaða, loks mál-
dagi Laugarvatnskirkju og máldagi Þorlákskirkju á Suður-Reykjum í 
Mosfellssveit. Kirkjan á Suður-Reykjum heyrði undir Mosfell, sem 
var eign Viðeyjarklausturs, en jörðin var bændaeign.61 Á eftir þess-
um máldögum koma fjögur bréf um gjafir til Viðeyjarklausturs, eink-
um osttolla. 

Ef litið er á þau skjöl sem varðveist hafa er Ijóst að eftir 1480 
eykst safn jarðabréfa klaustursins og vitnisburðirnir frá 1487 og 
1497 eru líka glöggur vottur þess að hér sé verið að reyna að bæta 

60 Steinunn Kristjánsdóttir, Heiðnar og helgar minjar í Viðey, bls. 38-40; sama „Klaust-
ureyjan á Sundum", bls. 45-46. 

61 Sbr. Dl I , nr. 58. Þess má geta að Erlendur Þorvarðsson gaf Margréti dóttur 
sinni jörðina (Syðri) Reyki er hún giftist Þórólfi Eyjólfssyni árið 1539, sbr. DI 
X, bls. 497. 

^ 
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fyrir skaða í skjalasafninu. Allt er tínt til sem varpað geti ljósi á ítök 
og eigur klaustursins. Fyrsti hluti skjalanna (bl. 3r-15v) er þá lík-
lega sá hluti safnsins sem orðið hefur til eftir brunann, en frá bl. 15-
22 eru bréf sem annaðhvort eru skrifuð eftir bréfum sem annars 
staðar hafa varðveist eða þá að um er að ræða vitnisburði um eign-
ir klaustursins þar sem öll bréf varðandi eignarréttinn hafa farið 
forgörðum. En hvenær hefur þessi bruni átt sér stað? Elsta heila, 
dagsetta bréfið er frá 1380, en það virðist einstakt í sinni röð. Bréf 
og bútar frá 13. öld hafa varðveist, og gjafabréfið fyrir Hólum í 
Grímsnesi, sem áður hefur verið gerð grein fyrir. Tvö jarðabréf eru 
frá 1447 og 1448, en önnur 15. aldar jarðabréf eru frá því eftir 1480, 
en ekki er hægt að komast nær því hvenær bruninn hafi orðið en 
segja að það hljóti að hafa verið á tímabilinu 1475-87. 

Kálfa tja rna rmáldagar 
Það er sérstakt við vitnisburðinn á bl. 26r-v, að þar kemur fyrir 
sama orðalag og í máldaga Kálfarjarnarkirkju, sem er á bl. 27v, þar 
sem Ólafur Koðránsson, Jón Oddsson og Kári Þorgilsson bera að 
þeir hafi „heyrt lesinn maldagann j videy advr enn kirkian brann 
°g firrnefndur olafur kodransson las hann sialfur". í handritinu 
hefur Vigfús Jónsson skrifað „Kálfatjörn" bæði við þetta bréf og það 
sem kemur á eftir því, sem er vitnisburður um rekarétt Kálfatjarn-
ar, en á eftir því er skrifað með hendi I: „anno domini m iiic lxxix 
ar". Hefur þetta valdið útgefendum Fombréfasafns nokkrum heila-
brotum, eins og sjá má af formála VII. bindis safnsins.62 Þar kemst 
dr. Jón Þorkelsson að þeirri niðurstöðu að ártalið 1379 geti ekki 
staðist og því séu þessir vitnisburðir frá sama ári og þeir sem Ólaf-
ur Koðránsson gefur um rekaítök Viðeyjarklausturs, þ.e. 1497. Það 
mætti hugsa sér að máldagi Kálfatjarnarkirkju, sem er á undan 
vitnisburðunum tveimur um rekaítökin, sé frá 1379 og þannig hafi 
ártalið skolast til við afskriftina. 

Ólafur Koðránsson kemur fyrir sem vottur í báðum vitnisburð-
unum sem nefna kirkjubrunann í Viðey. Ekki er mikið vitað um 
hann, en hann kemur nokkuð við bréf á árabilinu 1473-1518. Árið 
1473 er hann vottur að því er Salómon Einarsson fær Ólöfu Lofts-

62 DiVIl,bls.iii. 
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dóttur umboð fyrir arfi sínum.63 Ætla má að Ólafur hljóti hér að 
vera um eða yfir tvítugt og því ef til vill fæddur um 1450. Þor-
steinn Þorgeirsson, sem vottar með Ólafi um rekaítökin 1497, seg-
ist þá hafa verið í vernd Viðeyjarklausturs í 46 ár og hafa þar af 
búið 20 ár á jörðum klaustursins. Hann hefur því komið til Viðeyj-
ar um 1450, ef til vill sem barn og verið alinn þar upp. Tveir menn 
votta með Ólafi í vitnisburðinum um Kálfatjörn, Jón Oddsson, sem 
er að öðru leyti óþekktur, og Kári Þorgilsson, sem gæti verið sá 
sami sem viðstaddur er sölu Norðurreykja í Mosfellssveit árið 
1493.64 Það virðist líklegt að 1473 sé Ólafur um tvítugt og þótt Þor-
steinn Þorgeirsson hefði ef til vill getað heyrt lesinn máldaga Við-
eyjarklausturs um 1450, er ólíklegt að Ólafur Koðránsson hafi heyrt 
hann og lesið hann sjálfur svo snemma. Árið 1473 er Ólafur á veg-
um Ólafar Loftsdóttur og síðan virðist hann vera handgenginn Sol-
veigu Þorleifsdóttur, mágkonu hennar. Hann er vottur að handsali 
Jóns Sigmundssonar á Flatartungu í hendur Sigmundar, föður síns, 
árið 1478 og kemur svo við nokkur bréf 1479 þar sem hann stað-
festir að hafa verið viðstaddur þetta handsal.65 Hvort hann hefur 
þá einhvern tíma verið í Viðey vitum við ekki. Ættingjar Solveigar 
áttu nokkur viðskipti við klaustrið. Einar, bróðir hennar, skiptir á 
jörðum við klaustrið 1447 og Skúli Loftsson, mágur hennar, gefur 
klaustrinu jörðina Heiðarhús árið 1480, og svo mætti áfram telja.66 

Þannig að Ólafur Koðránsson gæti hafa átt leið suður á áttunda 
áratugi 15. aldar, komið í Viðey og lesið máldaga klaustursins áður 
en kirkjan brann. 

Máldagar Viðeyjarklausturs 
Eitt sem vekur athygli við rannsókn á skjölum Viðeyjarklausturs í 
Bessastaðabók er að engir aðalmáldagar klaustursins eru meðal 
þeirra. Máldagarnir eru nú varðveittir í AM 263 fol., sem oft er 

63 DJ V,bls. 709-10. 
64 Sjá DIVII, bls. 189. Skjalið er á bl. 23r í AM 238 4to. Ólafur Koðránsson kemur 

líka við bréf frá 1515 er Ólafur Asbjarnarson selur Jóni Einarssyni Njarðvík 
(AM 238 4to, bl. 45r-v; sbr. DIVIII, bls. 563). Sbr. og Einar Bjarnason, Lögréttu-
mannatal, bls. 420. 

65 DIVI, nr. 186,192,193,219 og 417. 
66 Vert er að geta þess að Ólöf var systir Þorvarðar Loftssonar, afa Þorvarðar 

lögmanns, og Skúli var hálfbróðir þeirra. 
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nefnd Máldagabókin stóra úr Skálholti.67 Þetta handrit er skrifað 
um 1600 í Skálholti að undirlagi Odds biskups Einarssonar og hef-
ur verið ætlun hans að skrifa upp máldaga allra kirkna í biskups-
dæminu. 

Máldagar klaustursins hafa því lifað af átök siðskiptatímans og 
verður að leita annarra skýringa á því hvers vegna þá er ekki að 
finna í Bessastaðabók, ef hún byggir á því sem eftir lifði af skjala-
safni klaustursins um 1550.1 fyrsta lagi má hugsa sér að máldagar 
klaustursins hafi verið geymdir annars staðar en meginskjalasafn-
ið, og því ekki varðveist með því. Ef til vill hafði Alexíus ábóti þá 
með sér þegar hann fór í síðustu embættisferð sína 1539. Eða þá að 
þegar Bessastaðabók var sett saman hafi áhuginn á jarðaskjölum 
°g eignarheimildum orðið til þess að ákveðið var að sleppa slíkum 
skjölum. Að vísu er hluti þeirra í Bessastaðabók, undir fyrirsögn-
mni „hier eptir fylgir maldaginn klausturzins j widey", sem virðist 
ná yfir fjögur bréf, sem í Fombréfasafni eru talin frá seinni hluta 13. 
aldar. Þessi skjöl eru: um ítök í lönd annarra manna, bréf Runólfs 
ábóta til Snorra bónda í Hólmi um hvalreka milli Valagnúpa og 
Esjubergs, gerð Árna biskups Þorlákssonar um deilur Viðeyjar-
Wausturs og manna á Hvalsnesi um reka þar og síðast annar bútur 
u m ítök klaustursins í lönd annarra manna.68 I Bessastaðabók eru 
þessi skjöl öll samhangandi, aðeins eru lítil greinaskil milli bréf-
anna og bútanna um ítökin, og eru þeir raunar eins og hverjar aðr-
a r minnisgreinar en varla sjálfstæð skjöl. Öll fjalla þau um eignir 
°g ítök. 

Spurningin er því hvers vegna máldagarnir í heild eru ekki tekn-
ir upp í Bessastaðabók. Það er augljóst að þeir hafa verið til staðar, 
* Skálholti, eða jafnvel á Bessastöðum, í lok 16. aldar, ekki löngu 
síðar en fyrri hluti Bessastaðabókar er skrifaður upp. Því hlýtur að 
verða að álykta sem svo að ákveðið hafi verið að hafa þá ekki með, 
hvort sem það stafar af forriti Bessastaðabókar eða beinu úrvali við 
ritun hennar. Er hér þá enn ein vísbending um að Viðeyjarskjölin í 
Bessastaðabók séu úrval bréfa klaustursins. Rennir þetta stoðum 
undir þá tilgátu að þau Viðeyjarklaustursskjöl sem í Bessastaðabók 
e r u hafi verið sett á bók í þeim tilgangi að hafa á einum stað öll 
Dréf um jarðeignir og ítök klaustursins, en ekki hafi verið áhugi á 

6 7 Katalog I, bls. 239; sjá og DI I, bls. 253-54; Viðeyjarmáldagarnir eru á bl. 
105-108 íhdr. 

6 8 Þessi skjöl eru prenruð í Dl II, bls. 80 og bls. 244-̂ 17. 
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að halda til haga upplýsingum um silfureign þess, messuklæði eða 
bókasafn frá fyrri tíð. 

Bréfabók Þorvarðar Erlendssonar 
Eins og þegar hefur komið fram er í Bessastaðabók vísað til Bréfa-
bókar Þorvarðar Erlendssonar. Þar segir á bl. 47v: „hier epter fylgia 
nockur bref og domar sem at skrifud er ur bok þorvardz ellend-
sonar". Síðan hefur þessi fyrirsögn verið strikuð út, þannig að nú 
er ekki ljóst hvar hún hefur átt að vera samkvæmt forriti Bessa-
staðabókar. Fyrirsögnin er með hendi I og hefur því verið með frá 
upphafi. Líklega hefur hún átt að koma heldur framar í uppskrift-
inni en raun ber vitni, og þegar litið er á efni handritsins allt frá bl. 
22v virðist sem hefjist uppskriftir skjala úr annarri átt en beint frá 
Viðey.69 

Á bl. 22v er fyrirsögnin: „Hier eptir fyllgia nockur bref fyrst bref 
vm brauda tungu", sem bendir til að nú hafi verið skipt um skjala-
flokk og fylgja henni tíu bréf um jarðaviðskipti. Fyrsta bréfið er, 
sem að líkum lætur, um sölu jarðarinnar Brauða- (Brautar-) tungu í 
Lundarreykjadal. Ekki er vitað hvernig eða hvenær Viðeyjarklaust-
ur eignaðist jörðina, en hún er talin eign þess í fógetareikningum 
1547/487° Það væri því ekki óeðlilegt að klaustrið hafi átt að 
minnsta kosti afrit af þessu jarðarkaupabréfi, ef til hefði komið að 
sanna eignarréttinn á jörðinni. Á eftir þessu bréfi koma hins vegar 
fjögur bréf sem ekki verður sagt að snerti Viðeyjarklaustur nema 
að litlu leyti. Fyrst er hér bréf gert í Engey 25. júní 1493. Þar skiptir 
Páll Brandsson við Sigurð Filipusson á jörðinni Norðurreykjum í 
Mosfellssveit fyrir Ytri-Galtarvík á Akranesi og fær lausafé að auki. 
Hvorug þessara jarða tilheyrði Viðeyjarklaustri, hvorki fyrr né síð-
ar. En athyglisvert er að árið 1501 eru gerð jarðaskipti Gríms Páls-
sonar (Brandssonar) og Þorvarðar lögmanns Erlendssonar vegna 
svokallaðra Möðruvallamála, en svo nefndust deilur milli Þorvarð-

69 Guðrún Ása Grímsdóttir hefur lýst þeirri skoðun sinni (í bréfi til mín dags. 
31. maí 1994) að líklegast sé að Viðeyjarskjölin séu öll úr safni Þorvarðar, en 
mér sýnast heimildirnar ekki vera nægilega skýrar til þess að slá því föstu, 
þótt hlutur hans sé örugglega stærri hvað varðar varðveislu Viðeyjarklaust-
ursskjala en áður hefur verið talið. 

70 DJ XII, bls. 106. 
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ar annars vegar og Gríms Pálssonar og hans afkomenda hins vegar 
u m arfaskipti eftir foreldra hins síðarnefnda, en þeir Þorvarður 
voru systrasynir. Þar fær Grímur Þorvarði meðal annara jarða 
„jórd aa akranese er heiter galltarvik xx c".71 

Næst á efrir þessu Norðurreykjabréfi er landamerkjabréf sem 
gert er að undirlagi Erlendar Þorvarðssonar (lögmanns Erlends-
sonar). Hér er hann fremstur í flokki manna sem riðu á landamerki 
jarðanna Þorláksstaða og Hurðarbaks í Kjós. Bréfið er gert 1535, af 
ársetningu aftast í því að marka, en ekki er víst að áreiðin hafi farið 
ham þá. Alexíus ábóti í Viðey er meðal þeirra sem riðið hafa á 
landamerki þessara jarða, en hvorug þeirra tilheyrði klaustrinu. 

Á eftir þessu landamerkjabréfi koma tvö bréf sem ýta undir þann 
grun að Bessastaðabók sé ekki bein afskrift „bréfabókar" Viðeyjar-
klausturs. Þessi bréf varða Kalmanstungu í Hvítársíðu og eru þau 
yngstu í þessari tíu bréfa syrpu. Fyrra bréfið er frá 1540, gjafabréf 
Ogmundar biskups til systursonar síns, Þorsteins Þórðarsonar, fyr-
T jörðinni Kalmanstungu. Síðara bréfið er dagsett ári síðar, þar 
staðfestir Gissur biskup þessa gjöf, „saker þess at greindvr þostein 
hefur mier lofad sinne hollvstv og trvre tienvstu."72 Ögmundur 
hafði hins vegar gefið Þorsteini jörðina í þjónustulaun vegna þess 
a ð hann hafi „lofad at styrkia oss og vorum radum at hlita j þvi 
honum er mogvligtt og vier honum til seigium".73 Þorsteinn hefur 
því líklega séð sitt óvænna eftir að Ögmundur missti völd sín og 
söðlað um til hins nýja siðar, eins og fleiri. Bréfin um Kalmans-
tangu gætu hafa verið til á Bessastöðum þegar AM 238 4to var 
skrifað, því Þorsteinn Þórðarson, eigandi jarðarinnar, hafði orðið 
sekur við konung og orðið að láta af hendi jörð sína Hjótstungu í 
Hvítársíðu. Verið gæri að hann hafi orðið að leggja fram bréf fyrir 
öðrum eignum sínum þegar þetta mál kom upp.74 

A ef tir þessum Kalmanstungubréfum koma fimm bréf sem varða 
jarðir Viðeyjarklausturs. Fyrst er enn eitt bréf um Vatnsleysu frá 
1479 og því mun eldra en bréfin á bl. 6v-7v, sem eru frá 1516-18. 
Þetta er vitnisburður Arngerðar Halldórsdóttur um ítök í land 

71 DIVII, bls. 583.; sjá jafnframt DIVIII, bls. 322. Páll gaf að vísu aðeins 16 hndr. 
fyrir Galtarvflc. Um Möðruvallamál sjá Jón Sigurðsson, „Lögsögumannatal", 
bls. 96-99. 

72 AM 238 4to, bl. 24r. Sbr. DIX, bls. 662. Sjá einnig DIX, bls. 689. 
73 AM 238 4to, bl. 23v. Sbr. DIX, bls. 552. 
74 Sbr.D/XI.,bls.811og816. 
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Vatnsleysu þegar hún bjó þar með Halli Guðmundssyni, bónda 
sínum. Síðan er ryrrnefnt gjafabréf Guðríðar Ingimundardóttur 
fyrir Hólum í Grímsnesi frá 1433.75 Guðríður var langamma Þor-
varðar lögmanns. Þá er bréf Erlendar Jónssonar frá 1517, er hann 
gefur Viðeyjarklaustri jörðina Bakka á Kjalarnesi í próventu sína. 
Erlendur hefur áður komið við sögu í þessum bréfum. Á bl. 7v-8r 
er að finna jarðaskiptabréf frá 1495 þar sem Erlendur Jónsson 
skiptír við Erlend Erlendsson og Guðríði Þorvarðardóttur á Lága-
felli í Landeyjum fyrir Bakka á Kjalarnesi.76 Þetta bréf er athyglis-
vert sökum þess að á bl. 9v-10r er dómur um Skrauthóla og Bakka 
frá 1541.^7 í dómnum eru nefnd bréf sem klaustrið hafi fyrir nefnd-
um jörðum og hlýtur að mega álykta sem svo að bréfið frá 1517 sé 
eitt þeirra. Þessi bréf voru „med fvllv doms atkvæde" dæmd „loglig 
og myndvg" og einnig dæmdu dómsmenn „þann giorning allann 
logligan sem ellendur heitin jonsson giordi vid abota avgmvnd 
pallsson vm firrgreinda jord backa".78 

Gaman væri að geta varpað Ijósi á hvers vegna þessar deilur 
urðu um eignarrétt Viðeyjarklausturs á jörðunum Skrauthólum og 
Bakka, en það verða þó ekki nema getgátur einar. Svo vill til að 
báðar fyrrgreindar jarðir höfðu áður tilheyrt fjölskyldu Þorvarðar 
lögmanns. Það eru foreldrar hans sem selja Erlendi Jónssyni Bakka 
og er athyglisvert við það bréf að í því er tekið nákvæmlega fram 
að Erlendur Jónsson hafi leyfi til að ráðstafa jörðinni að eigin vild, 
hvort sem hann vill eiga hana, selja eða gefa. En Guðríði Þorvarð-
ardóttur er dæmdur forkaupsréttur að jörðinni ef téður Erlendur 
„deydi svo hann hefdi ecki rad at giort firir jordvnni."79 Skrauthól-
ar koma líka við eignasögu Þorvarðar Erlendssonar, því hún er ein 
þeirra jarða sem Grímur Pálsson fékk honum við lok Möðruvalla-

75 Þess má geta að eftir að Alexíus ábóti hraktist frá Viðey fékk hann (Klaust-
ur)Hóla til ábúðar; sjá Jón Halldórsson, „Biskupasögur", bls. 242. 

76 Arið 1481 hafði Erlendur Erlendsson fengið sér dæmda jörðina Lágafell í Land-
eyjum, sbr. DI VI, bls. 413-15. Sjá einnig DI V, bls. 790-92. Verið gæti að sá 
Guðmundur Jónsson sem Erlendur Erlendsson átti í jarðabraski við hafi verið 
bróðir Erlendar þess sem skiptir við hann á Lágafell fyrir Bakka. 

77 Einnig er í bréfinu getið um eignarrétt klaustursins á jörðinni Sjávarhólum á 
Kjalarnesi, sem klaustrið eignaðist 1536-37. Þessi bréf eru e.t.v. sterkustu rök-
in fyrir því að öll Viðeyjarbréfin í Bessastaðabók séu úr safni Þorvarðar lög-
manns, en þó ekki nægilega afgerandi að mínu mati. 

78 AM 238 4to, bl. 9v-10r. Sbr. DIX, bls. 672. 
79 AM2384to,bl.8r. 
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mála, sem áður var vikið að. Þegar Þorvarður giftist Kristínu Gott-
skálksdóttur árið 1508 leggur hann Skrauthóla í helmingafélag það 
er þau gera með sér.80 Árið 1525 gefur Anna Snjólfsdóttir Viðeyj-
arklaustri þessa jörð þegar hún gerist próventukona í klaustrinu.81 

Ekki hafa varðveist bréf fyrir því hvernig hún eignaðist jörðina, en 
það væri hægt að hugsa sér að Þorvarður, eða ættmenn hans, hafi 
reynt að ná þessum jörðum undan klaustrinu þegar halla tók und-
an fæti fyrir klausturlifnaði hérlendis. 

A eftir þessum tíu bréfum kemur síðan vitnisburðurinn staki, 
sem Böðvar Jónsson tók af þeim Ólafi Koðránssyni og Þorsteini 
Þorgeirssyni, þar sem nefndur er kirkjubruninn. En vegna skyld-
leika þessara vitnisburða er vert að líta á vitnisburðinn frá 23. apríl 
1497. Hér vottar Þorsteinn Þorgeirsson um reka í Höfnum (milli 
Klaufar og Esjubergs) og segir: 

sagdi opt greindur þorsteinn at þau aboti steinmodur og 
hustru margarett hefdi lagtt med sier at hafa skyllde helm-
ing hvortt þeirra hvortt ar af aullum vidreka j fyrgreindu 
takmarki og þat hiellst a medan þau lifdu bædi.82 

Margrét sú sem hér er nefnd var Margrét Vigfúsdóttir, kona Þor-
varðar Loftssonar á Möðruvöllum, amma Þorvarðar Erlendssonar, 
sem talin er látin árið 1486.83 Hún átti jarðir í Höfnum, og Viðeyj-
arklaustur átti þar einnig jarðir. Mætti því hugsa sér að eftir lát 
Margrétar hafi komið upp deilur um rekann og því hafi þessir 
vitnisburðir verið teknir. 

Hvað staka vitnisburðinn varðar má ef til vill skýra það hvers 
vegna hann stendur einn og sér með því að hann sé í raun eins 
konar vitnisburður sr. Böðvars um vitnisburði þeirra Ólafs Koð-
ránssonar og Þorsteins Þorgeirssonar og hafi þeir varðveist með 
Viðeyjarskjölum en sá staki með afkomendum Margétar Vigfús-
dóttur og sé það skýringin á því að hann kemur með bréfum sem 
frekar virðast eiga ætt sína að rekja til Þorvarðar lögmanns en til 
Viðeyjarklausturs. 

Á eftir staka vitnisburðinum kemur bréf um landamerki milli 

80 AM 238 4to, bl. 51-52; DIVIII, bls. 230-31. 
81 Anna þessi var gift Ólafi Ásbjarnarsyni lögréttumanni sem oft er vottur að 

bréfagerð Viðeyjarklausturs. Hún var dóttir Snjólfs Brandssonar og Salnýjar 
Ogmundsdóttur, móðursystur Ögmundar biskups; sbr. Einar Bjarnason, Lög-
réttumannatal, bls. 484. 

82 DIVII, bls. 339. 
83 íslenskara:viskrárV,bls.254. 
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þriggja jarða í Grímsnesi. Þar á eftir er „Eingeyjar Maldagi", og 
áfastur við hann er máldagi kirkjunnar í Laugarnesi. Engey og 
Laugarnes höfðu lengi verið í eigu ættar Ivars Hólms og árið 1486 
gaf Margrét Vigfúsdóttir (Ivarssonar Hólms) dóttursyni sínum, 
Þorvarði Erlendssyni, þessar jarðir ásamt fjórum jörðum á Suður-
nesjum.84 Hér er og vert að nefna að í bréfi Stefáns biskups 19. febr-
úar 1497, þar sem hann býður Böðvari Jónssyni að taka vitnisburð-
ina um rekaréttindin, segir einnig: 

Item skal og sira Bodvar somvleidis taka vitnisbvrd þeirra 
manna sem vm mega bera þa giof edr gafv sem hvsfrv 
Holmfridur heitin vigfvssdottir hefir giortt vm eingey vid 
opt nefnt Videyarklavstur.85 

Engir slíkir vitnisburðir hafa þó varðveist - eða verið teknir, en 
þetta skýtur enn stoðum undir þá tilgátu að bréfabók Þorvarðar 
Erlendssonar eigi stærri hlut í varðveislu skjala sem tengjast Við-
eyjarklaustri en áður hefur verið talið. 

Líklega eru síðustu bréfin í þessum hluta Bessastaðabókar einnig 
úr safni hans. Þetta eru máldagi Víkurkirkju, landamerkjabréf milli 
Víkur, Efferseyjar, Eiðis og Lambastaða og máldagi Staðarkirkju í 
Grindavík, sem er að mörgu leyti athyglisverður sem dæmi um 
þróun og varðveislu kirknamáldaga.86 Síðan eru tvær skrár um 
hval- og viðarreka á Rosmhvalanesi, sem eindregið benda til þess 
að þetta sé frekar úr safni Þorvarðar lögmanns en Viðeyjarklaust-
urs þar sem þær snerta klaustrið ekki beint. Honum hefur verið 
mikilvægt að hafa slíkar skrár á reiðum höndum vegna embætta 
sinna. Loks eru í þessum hluta Bessastaðabókar þrjár skrár, tvær 
þær fyrri frá 1395, og rekja þær jarðeignir og leigur á jörðum Við-
eyjarklausturs, og hversu „margar iardir hafa undir komid sidan 
Pall aboti kom til videyjar". Síðasta skjalið í þessu kveri (bl. 30v) er 
frá 1313 og ber yfirskriftina: „Anno domini m iij c & xiij ar var 
þessi leiga skylld a jördum Videyjar klavsturs". 

84 Sbr. D/ XI, bls. 570. Árið 1515 fékk Vigfús Erlendsson m.a. þessar jarðir í sinn 
hlut eftir sættargerð hans við Grím Pálsson og Þorleif, son hans, sjá DIVIII, 
bls. 557-61. Þessar jarðir gengu síðar til Ögmundar Pálsssonar biskups upp í 
skuld Vigfúsar við hann. Ögmundur-gaf þær síðan Þórólfi Eyjólfssyni, syst-
ursyni sínum og tengdasyni Erlendar lögmanns Þorvarðssonar og urðu deil-
ur út af því eftir siðskipti. Sbr. D/ X, bls. 378 og D/ XII, bls. 699. 

85 AM238 4to,bl. 17r. 
86 Ólafur Ásgeirsson gerir grein fyrir máldögum Staðarkirkju í „Máldagar Stað-

arkirkju í Grindavík", bls. 55-61. 
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Með þessum þremur jarðaskrám lýkur þeim hluta Bessastaða-
bókar sem hefur að geyma flest þau Viðeyjarklaustursskjöl sem nú 
eru þekkt. Virðist allt benda ril þess að hér sé um að ræða upp-
skrift skjala úr a.m.k. tveimur skjalasöfnum. Líklegt hlýtur að telj-
ast að jarðabréfin á bl. 3-15 séu komin frá Viðey og þá væntanlega 
bréfin sem lágu í pokunum sem Hvítfeld innsiglaði, en sé litið á 
skjalasafnið frá og með bl. 22v þá virðist líklegri samnefnari þeirra 
skjala vera Þorvarður Erlendsson lögmaður. Þorvarður hefur senni-
lega farið á stúfana eftir 1495, þegar foreldrar hans eru látnir,87 að 
afla sér heimilda um eignir þeirra og eru bréfin um Skrauthóla og 
Bakka öruggt merki um það. Þorvarður var lögmaður sunnan og 
austan frá 1499 til 1512. Hann var jafnframt um tíma prófastur á 
Rosmhvalanesi og því ekki ólíklegt að hann hafi viljað halda sam-
an gögnum sem vörðuðu bæði valdsvið hans og persónulegar eign-
ir, svo sem í deilunum um Möðruvallaarf. Það er því líklegt að stór 
hluti þeirra Viðeyjarskjala sem varðveist hafa séu enn til staðar fyr-
ir áhuga Þorvarðar Erlendssonar. 

Niðurstöður 
Jón Sigurðsson segir í fyrsta bindi Fornbréfasafns að helst líti út fyrir 
að Viðeyjarklaustursbréf „sé rituð [í AM 238 4to] annað hvort eftir 
frumbréfum, sem verið hafa í Videy, eða eptir eldri bréfabókum 
klaustursins."88 

Þetta verður að teljast nokkuð líklegt, a.m.k. hvað varðar fyrstu 
15 og sennilega 22 bl. í Bessastaðabók. Jarðaskjölin (bl. 3-15) eru 
uPpskrifuð eftir ákveðnu kerfi, landfræðilega og í tímaröð, sem 
bendir eindregið til þess að hér sé um að ræða upprunalega röð 
þeirra. Kemur þetta einnig saman við það sem þekkist í skjalasöfn-
um klaustra erlendis og mætti ef til vill draga þá ályktun að skjala-
safni Viðeyjarklausturs hafi verið skipt í jarðabréf, bréf um ítök og 
máldaga, en slíkar ályktanir verða þó ekki studdar beinum heim-
ildum. 

Síðan koma vitnisburðirnir um reka, sem teknir eru 1487 og 1497, 
svo og afskriftirnar frá 1475, sem benda til að skarð hafi verið 

°7 Erlendar föður Þorvarðar getur síðast í skjölum 1495 og því ekki ósennilegt 
að þau hjónin hafi látist í seinni plágunni, sbr. Lögréttumannatal III, bls. 29. 

88 D/I,bls.494. 
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höggvið í skjalasafn klaustursins og hér sé verið að bæta fyrir þann 
missi. Einnig fær það stuðning af því að flest jarðaskjölin eru frá 
því eftir 1480. Ef litið er á efni bréfanna sem taka við frá og með bl. 
22v virðist samnefnari þeirra frekar vera Þorvarður Erlendsson og 
ættmenn hans en Viðeyjarklaustur. 

Þó gæti verið að allt frá afskriftakaflanum á bl. 15v sé um að 
ræða bréf sem Þorvarður hefur safnað að sér vegna eigna sinna og 
réttinda á Suðurnesjum og myndi það e.t.v. skýra hvers vegna ekki 
eru allir máldagar klaustursins í Bessastaðabók. Hins vegar má 
líka skýra það svo að ef Bessastaðabók er saman sett að undirlagi 
valdsmanna á Bessastöðum, sem öll rök hníga að, þá hafi þeim 
verið eins í mun að hafa yfirlit yfir ítök og eignir Viðeyjarklausturs 
í kjölfar siðskipta og því ekki haft áhuga á forgengnum eignum 
klaustursins svo sem bókum og messuskrúða. Mætti kannski hugsa 
sér að máldagarnir hafi legið með skjölunum, en verið fengnir 
Skálholtsmönnum til að skrifa á sína miklu máldagabók og þannig 
hafi þeir varðveist. 

Fyrirsagnirnar í handritinu, sem hinn óþekkti skrifari hefur sett 
inn milli kafla, benda líka til þess að hann hafi skrifað upp skjala-
bunka úr ýmsum áttum og hafi verið ætlunin að safna saman á 
einn stað þeim skjölum sem til Bessastaða voru komin eftir 1550. 
Hann hefur ekki endurraðað skjölunum heldur gefið hverjum 
hluta fyrirsögn til þess einmitt að afmarka þá. 

Ef finna á einn samnefnara fyrir handritið þá koma Bessastaðir 
því sterklegast til greina. Við höfum vitnisburði um að 1553 voru 
skjöl klaustursins, sem þá voru enn til staðar í Viðey, innsigluð í 
tveimur pokum. Jafnframt höfum við orð Páls Hvítfelds fyrir því 
að hann hafi móttekið bréf varðandi sr. Björn Jónsson, sem koma 
heim og saman við bréf í Bessastaðabók. Bréfabók Þorvarðar Er-
lendssonar er nefnd í Bessastaðabók og er vottur þess að slík bók 
var til staðar þegar handritið var fyrst saman sett. 

Það virðist sennilegasta skýringin á tilurð fyrri hluta handritsins 
að eftir siðskipti hafi farið fram tilraun til að koma röð og reglu á 
ört vaxandi skjalasafn konungsvaldsins á Bessastöðum, en umsvif 
þess jukust þá jafnt og þétt. Bessastaðabók er þá máldagabókin 
sem nefnd er 1619, sem í hafa verið skrifuð skjöl varðandi nýfengn-
ar eignir konungs og önnur skjöl varðandi eignayfirtöku hans um 
siðskiptin, svo sem um jarðir Björns Jónssonar. Þessari regluserni, 
svo og áhuga Þorvarðar Erlendssonar, eigum við væntanlega að 
þakka að eitthvað lifir eftir af skjalasafni Viðeyjarklausturs. 
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Summary 
The present article describes the 16th-century manuscript AM 238 
4to, known as Bessastaðabók from its place of origin (Bessastaðir 
in Álftanes, then the seat of the king's representative in Iceland) 
now in the Arnamagnæan Institute in Reykjavfk. It contains, among 
other documents, most of what there has survived of the archives 
of the monastery on the island of Viðey, near Reykjavík, which was 
founded in 1226 and was by the Reformation one of the richest hous-
es in Iceland. It has hitherto been assumed that all the documents 
in the MS pertaining to the monastery must have been preserved 
in Viðey prior to their move to Bessastaðir. This article tries to show 
that at least some of the documents may trace their existance back 
to lawman Þorvarður Erlendsson, who had both personal and pro-
fessional interest in the property and rights of the monastery. 


