
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Úr fórum Jóns Hjaltasonar sagnfræðings

Ættarsaga peningafalsara, viðtal við Björn Th. Björnsson í 
Heimsmynd í okt. 1993; punktar úr sálnaregistri 
Möðruvallaklausturs 1786-1847 og prestsþjónustubók Hrafnagils 
1713-1869 er varða Þorvald Þorvaldsson Skógalín; þættir um Axel,
Julius Thorwaldsen og Julius Vilhelm Schovelin í Danske 
Biografiske Leksikon XX 1. b.; ritgerð Jóhanns Ögmundssonar um
Þorvald Skógalín og mál hans; uppskrift úr dóma- og þingbók 
Eyjafjarðarsýslu, dómur yfir Þorvaldi Þorvaldssyni frá 31.12.1783;
uppskriftir úr dómabókum Eyjafjarðarsýslu mál frá 1825 og varða 
skyndilegt dauðsfall Þorvaldar Skógalín.

202 1G- / - Einkum ljósrit.

Bréf frá yfirstjórn bankanna í Danmörku til kansellísins 1784, gögn
vegna málsins yfir Þorvaldi Þorvaldssyni Skógalín 1783-4 o.fl.

202 2G- / - Ljósrit.

Ljósrit úr bréfadagbók sýslumannsins í Eyjafirði 1778-1794.202 3G- / -

Ljósrit úr Dóma- og þingbók Eyjafjarðarsýslu 1771-1788, mál 
Þorvaldar Þorvaldssonar Skógalín.

202 4G- / -

Ljósrit af bréf konungs til stiftamtmanns vegna máls Þorvaldar 
Þorvaldssonar frá 11. febr. 1785; ljórit af bréfum Stefáns 
Þórarinssonar amtmanns til stiftamtmanns þar sem m.a. kemur fram
að Norðurland sé að nálgast sitt síðasta vegna hafíss og Stefán 
segist ekki komast til Alþingis vegna hestsleysis 1784.

202 5G- / -

Ljósrit af bréfi til yfirforingjans í Kronborgarkastala þar sem 
Þorvaldur Þorvaldsson er náðaður 16. feb. 1788.

202 6G- / -

Ljósrit af málskjölum sem varða dauðsfall Þorvaldar Þorvaldssonar
Skógalín.

202 7G- / -

Ljósrit af skjölum á Landsbókasafni - Handritadeild og varða 
málefni Jóns Jakobssonar sýslumanns og Stefáns Þórarinssonar 
amtmanns.

202 8G- / -

Rentukammerskjöl (357,Rtk) m.a. um samskipti Jóns Jakobssonar 
sýslumanns og Stefáns Þórarinssonar amtmanns.

202 9G- / - Ljósrit.

Rentukammerskjöl (322, Rtk), Stefán Þórarinsson amtmaður skrifar
um ástand kirkna í konungseigu í Norður- og Austuramti (1786), 
meðfylgjandi bréf Hannesar Finnssonar biskups.

202 10G- / - Ljósrit.

Rentukammerskjöl (382, Rtk), umsókn Árna Árnasonar að fá 
umboð Eyjafjarðarjarða stærri og Kjarna til lífstíðar (1821).

202 11G- / - Ljósrit.

Rentukammerskjöl (356, Rtk), bréf varðandi lausn Jóns 
Jakobssonar frá embætti o.fl.

202 12G- / - Ljósrit.

Rentukammerskjöl (322, Rtk), gögn um að Jón Jakobsson fái að 
hafa áfram umboð Eyjafjarðarsýslu og Eyjafjarðarjarða hinna meiri.

202 13G- / - Ljósrit.

Kansellíbréf til stiftamtmanns 1787 varðandi bann við flutningum
milli sýslna.

202 14G- / - Ljósrit.

Hið danska kanselli (36. D.kanc.), Jón Jakobsson sýslumaður 
skrifar konungi um skaðsamlega flutninga bænda úr einni sýslu í 
aðra og það skuli varða refsingu ef brotið er gegn fyrirmælum 
yfirvalda í því efni, bréf varðandi málið o.fl.

202 15G- / - Ljósrit.
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