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MÁLATAL
ú

a l þ í n g i  1 8 6 1 .

I. Kommgieg- frnmvörp.
1. Frumvarp til opins bréfs, er löggildir á íslandi lög 21. janúar 

1857 um hegníngu fyrir illa meðferð á skepnum (A. Yiðbætir 
142— 144), lagt fram 13. Nefnd kosin 14. Nefndarálitog und- 
irbúníngsumræða 312— 322. Ályktarumræða 356—384. Álits- 
skjal til konúngs 498— 500.
Nefnd: Benedikt Sveinsson, Páll Sigurðsson, Jó n  Pétursson;

formaður og framsögumaður Benedikt Sveinsson, skrif- 
ari Jó n  Pétursson.

2. Frumvarp til opins bréfs um löggildíng verzlunarstaðar á Skelja-
vík við Steingrímsfjörð í Strandasýslu (A. Viðbætir 128— 130), 
lagt fram 13. Nefnd kosin 15. Nefndarálit og undirbúníngs- 
umræða 199—217. Ályktarumræða 270—277. Áiitsskjal til
konúngs 592— 595.
Nefnd: Ásgeir Einarsson, Indriði Gíslason, Páll Melsteð;

framsögumaður Ásgeir Einarsson, skrifari Páll Melsteð.
3. Frumvarp til opins bréfs um breytíngu á tilskipun 18. febrúar 

1847 um fjárforráð ómyndugra á íslandi (A. Viðbætir 140— 141), 
lagt fram 13. Nefnd kosin 14. Nefndarálit og undirbúníngsum- 
ræða 298— 312. Ályktarumræða 384— 387. Álitsskjal til kon- 
úngs 500— 503.
Nefnd: Benedikt Sveinsson, Jó n  Pétursson, Asgeir Einarsson;
formaður og framsögumaður Benedikt Sveinsson, skrifari Jó n  
Pétursson.

4. Frumvarp til reglugjörðar um að gjöra verzlunarstaðinn Akur- 
eyri að kaupstað og um stjórn bæjarmálefna þar (A. Viðbætir 
111— 127), lagt fram 13. Nefndkosin 15. Nefndarálit og undir- 
búníngsumræða 671— 680. Ályktarumræða 680—700. Álitsskjal 
til konúngs 1033— 1039.
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Nefnd: Sveinn SJcúlason, Stefán Jónsson, Halldór K r. Frið- 
riksson, Jón  Sigurðsson frá Gautlöndum, Jó n  Péturs- 
son; formaður Sveinn Skúlason, framsögumaður Hall- 
dór Kr. Friðriksson.

5. Frumvarp til tiiskipunar um vinnuhjú á íslandi (A. Yiðbætir 3
— 26), lagt fram 13. Nefnd kosin 29. Nefndarálit og undir- 
búníngsumræða 1096— 1164. Ályktarumræða 1309— 1355,
1361— 1394, 1401— 1414. Álitsskjal til konúngs 1765— 1792. 
N efnd: Jó n  Sigurðsson frá Gautlöndum, Pétur Pétursson, Ölaf-

u r  Jónsson, Benedikt Sveinsson, Guðmundur Brands- 
son, Páll Sigurðsson, Indriði Gíslason; formaður Pét- 
u r Pétursson, framsögumaður Benedikt Sveinsson, skrif- 
ari Jó n  Sigurðsson.

6. Frumvarp til tilskipunar um lausamenn og húsmenn á íslandi. 
(A. Viðbætir27— 371), lagt fram 13. Nefndkosin 30. Nefndar- 
álit og undirbúníngsumræða 1483— 1534. Ályktarumræða 1662 
— 1712. Álitsskjal til konúngs 1820— 1827.
N efnd: Páll Melsteð, Guðmundur Brandsson, Benedikt Sveins-

son, A rn ljó tur Ólafsson, Ólafur Jónsson, og í hans 
stað Jó n  Pétursson; formaður og framsögumaður Páll 
Melsteð.

7. Frumvarp til tilskipunar fyrir Island um sendíngar með póst-
um (A. Viðbætir 131— 139), lagt fram 13. Nefnd kosin 30— 
37. Nefndarálit og undirbúníngsumræða 1436— 1442. Álykt- 
arumræða 1592— 1593. Álitsskjal til konúngs 1832— 1833. 
Nefnd: A rnljó tur Ölafsson, Gísli Brynjúlfsson, Jó n  H jalta-

lín, Benedikt Sveinsson, Sveinn Skúlason; formaður 
og framsögumaður A rnljó tur Ólafsson.

II. iionúiigleg' álitsmál.
1. Álitsmál um hvort nokkurt af hinum almennu lagaboðum, er 

út komu fyrir Danmörku árin 1859 og 1860, sé hentugt til 
þess að verða síðar lagt sem frumvarp fram á alþíngi; lagt fram
16, 18. Nefnd kosin 63. Undirbúníngsumræða 269— 270. 
Álytarumræða 297—298. Álitsskjal til konúngs 437.

1) Frumvarp Keykjavíkum efndarinnar ma?> ástæfcum, er frumvörp stjó rn ar- 
inu ar til vliuiuhjúalaganna, lausam anua- og húsm aiinalaganua voru sn iíiiu  eptir, 
var lag t fram sem fjlgiskjal þeirra á alþíugi, og er því her prentaí) A. Y itíbæ t- 
ir  3 8 - 1 1 0 .
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Nefnd: Jó n  Pétursson, Páll Sigurðsson, PállM elsteð; formað- 
ur og framsögumaðnr Jó n  Pétursson, skrifari Páll 
Melsteð.

2. Álitsmál um spítalahluti á Vestmannaeyjum, lagt fram 16— 18,
61. Nefnd kosin 101. Undirbúníngsumræða 484— 498. Á- 
lyktarumræða 503— 516. Álitsskjal til konúngs 1039— 1041. 
Nefnd: Arni Einarsson, PáU Sigurðtson, Jó n  H jaltalín; for-

maður og framsögumaður Páll Sigurðsson.
3. Álitsmál um laun málaflutníngsmanna við yfirdóminn, lagt fram

61. Nefnd kosin 102. Undirbúníngsumræða 1166— 1189. Á- 
lyktarumræða 1243— 1255. Álitsskjal til konúngs 1415— 1420. 
Nefnd: Jó n  Pétursson, Páll Melsteð, Ásgeir Einarsson; for-

maður Páll Melsteð, framsögumaður Jó n  Pétursson.

III. þegnlegar baenarskrár og' uppáslújtig-ur,
sem nefudir voru se tta r um og bæ narskrár rifaííar koniirigi.

1. Bænarskrá frá Skagfirðingum um að fá 50000 ríkisdala til láns
af kollektusjóðnum til þess að afstvra hallæri, 19. Inngangs- 
umræða 89—46. Nefndarálit og undirbúníngsumræða 395— 420. 
Ályktarumræða 467— 484. Bænarskrá til konúngs 822— 824. 
Nefnd: Gísli Brynjúlfsson, Guðmundur Brandsson, Páll Mel-

steð, A rnljótur ólafsson, Ólafur Jónsson; formaður 
Gísli Brynjúlfsson, framsögumaður Páll Melsteð.

2. Bænarskrá frá þíngvallafundi um bráðabyrgðarráðstafanir í fjár- 
kláðamálinu, og önnur frá Ilúnavatnssýslu um að kláðasvæðinu 
verði þröngvað og að alþíngi semi almennar reglur, er kon- 
úngur samþykki, 19. Inngangsumræða 46— 57. Undirbúníngs- 
umræða fyrra hluta nefndarálitsins 533— 564. Ályktarumræða 
648— 670. Bréf þíngsins til stiptamtmanns 727— 729. Undir- 
búníngsumræða siðara hlutans 1538— 1568. Ályktarumræða 
1713— 1757. Bænarskrá til konúngs 1806— 1814.
Nefnd: Benedikt Sveinsson, Ólafur Jónsson, A rnljó tur Ólafs-

son, Gísli Brynjúlfsson, Jó n  Hjaltalin; formaður og 
framsögumaður Benedikt Sveinsson.

3. Uppástúnga frá þíngmanni Borgfirðínga að danska þýðíngin á 
þíngræðunum verði aftekin 60. Nefnd kosin 146— 151. Und- 
irbúníngsumræða 333— 345. Ályktarumræða 438. Bænarskrá 
til konúngs 1762— 1763.
Nefnd: A rnljó tur Ólafsson, Magnús Andrésson, Jó n  Sigurðs-
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son frá Haugum; formaður og framsögumaður Arn- 
Ijótur Ólafsson.

4. Bænarskrá frá Múlasýslu um stofnun spítala og læknaskóla í 
Reykjavík 19. Bænarskráin og inngangsumræða 102— 109. 
Undirbúníngsumræða 1189— 1234. Ályktarumræða 1269— 
1308. Bænarskrá til konúngs 1420— 1425.
Nefnd: Jó n  H jáltalín, Páll Sigurðsson, Petur Pétursson,

Sveinn Skúlason, H. G. Thordersen; formaður og 
framsögumaður Jón  Hjaltalín.

5. Bænarskrá frá Húnavatnssýslu um hinn lærða skóla. Inn- 
gangsumræða 109— 123. Undirbúníngsumræða 595— G29. 
Ályktarumræða 700— 727, 729— 755. Bænarskrá til konúngs 
809—822.
Nefnd: Pétur Pétursson, H alldór K r. Friðriksson, Gísli

Brynjúlfsson, Benedikt Sveinsson, Stefán Jónsson; 
formaður og framsögumaður Pétur Pétursson.

6. Bænarskrá frá Snæfellsnessýslu um fiskiveiðar útlendra manna 
hér við land 60. Inngangsumræða og nefndarkosníng 123— 
131. Undirbúníngsumræða 824—869. Ályktarumræða 948— 
978. Bænarskrá til konúngs 1797— 1806.
Nefnd: Guðmundur Brandsson, A rnljó tur ólafsson, Gísli 

Brynjúlfsson, Jó n  Hjaltalín, Ásgeir Einarsson] for- 
maður Guðmundur Brandsson, framsögumaður Gísli 
Brynjúlfsson.

7. Bænarskrá frá nokkrum stúdentum og kandídötum í Kaup-
mannahöfn um stofnun lagaskóla hér á landi; lögð fram 60. 
Nefnd kosin 137— 146. Nefndarálit og undirbúníngsumræða
1470— 1482. Ályktarumræða 1627— 1660. Bænarskrá til kon- 
úngs 1792— 1797.
Nefnd: Benedikt Sveinsson, Halldór K r. Friðriksson, Jó n

Pétursson; formaður og framsögumaður Halldór K r. 
Friðriksson.

8. Bænarskrá frá Borgfirðíngum um að reisa kauptún við Lamb- 
hússund á Skipaskaga. Uppástúnga þíngmanns Mýramanna 
um kauptún á Straumfirði (60 bls), og uppástúnga þíngmanns 
Áustur-Skaptfellínga um kauptún á Papafjarðarósi. Inngangs- 
umræða og nefndarkosníng 151— 156. Undirbúníngsumræða 
571— 592. Ályktarumræða 629— 648. Bænarskrá til konúngs 
1355— 1360
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Nefnd: Stefán Eiríksson, Jó n  Sigurðsson frá Ilaugum, A rn-  
Ijótur Ólafsson, B jörn  Pétursson, Halldór K r. Frið- 
rilcsson; formaður Stcfán Eir'íksson, framsögumaður 
A rnljó tur Olafsson.

9. Bænarskrár um stjórnarbót hér á landi. Inngangsumræða og 
nefndarkosníng 196— 198. Nefndarálit og undirbúníngsum- 
ræða 1442— 1469. Ályktarumræða 1568— 1592. Bænarskrá 
til konúngs 1827— 1832.
N efnd: A rnljó tur Ólafsson, Benedikt Sveinsson, G ísliB ryn j-  

úlfsson, Pétur Pétursson, Jó n  Pétursson, Magnús 
Andrésson, Stefán Jónston; formaður A rnljótur  
Ólafsson, framsögumaður Gísli Brynjúlfsson.

10. Bænarskrá frá Múlasýslu um þá breytíngu á verzlunarlögunum
að legutími lausakaupmanna til verzlunar verði ótakmarkaður 
og að Seyðisfjörður verði gjörður að aðalverzlunarstað í stað 
Eskifjarðar. Lögð fram 165. Bænarskráin, inngangsumræða 
og nefndarkosning 218—225. Undirbúníngsumræða756— 770. 
Ályktarumræða 789— 799. Bænarskrá til konúngs 869—871. 
N efnd: B jörn  Pétursson, Sveinn Skúlason, Halldór K r. Frið-

riksson; formaður B jörn  Pétursson, framsögumaður 
Halldór K r. Friðriðriksson.

11. Uppástúnga frá 7 þíngmönnum um launaviðbót handa amt- 
manninum í Norður- og Áusturumdæminu, 198. Uppástúng- 
an, inngangsumræða og nefndarkosníng 225— 229. Undirbún- 
íngsumræða 345— 356. Ályktarumræða 420—437. Bænarskrá 
til konúngs 779— 781.
Nefnd: Jó n  Sigurðsson frá Gautlöndum, Sveinn Skúlason, 

A rnljó tur Ólafsson, Stefán Jónsson, Guðmundur 
Brandsson ; formaður Jó n  Sigurðsson, framsögumaður 
Stefán Jónsson.

12. Bænarskrá frá 7 embættismönnum í Reykjavík um launabót 
269. Bænarskráin og inngangsumræða 288—295. Undirbún- 
íngsumræða 872— 904. Ályktarumræða 1008— 1033. Bænar- 
skrá til konúngs 1428— 1434.
Nefnd: Guðmundur Brandsson, A rnljó tur Ólafsson, Sveinn

Skúlason, Jó n  Sigurðsson frá Gautlöndum, Stefán  
Jónsson; formaður Guðmundur Brandsson, framsögu- 
maður J ó n  Sigurðsson.

13. Beiðni frá 2 þíngmönnum (Jóni Péturssyni og Jóni Guðmunds-
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syni) að þeir fái þóknun fyrir starfa sinn í hjúalaganefndinni
o. s. frv., 2G9. Inngangsumræða og nefndarkosníng 295— 
296. Undirbúníngsumræða 516— 533. Ályktarumræða 770— 
778. Bænarskrá til konúngs 919—921.
Nefnd: Guðmundur Brandsson, Pétur Pétursson, Páll SigurSs-

son; formaður og framsögum. Guðmundur Brandsson.
14. Uppástúnga tveggja þíngmanna (Páls Sigurðssonar og Indriða 

Gíslasonar) um að numið verði úr gildi opið bréf 1. apríl 1861 
um endurgjald jarðamatskostnaðarins. Uppástúngan, inngangs- 
umræða og nefndarkosníng 323—332. Undirbúníngsumræða 
1077— 1089. Ályktarumræða 1234— 1243. Bænarskrá til 
konúngs 1398— 1401.
Nefnd: A rnljó tur Olafsson, Páll Sigurðsson, Indriði Gisla- 

son, Benedikt Sveimson, Jó n  Ilja lta lín ;  formaður 
A rnljó tur Olafsson, framsögumaður Páll Sigurðsson.

15. Uppástúnga frá þíngmanni Rangæínga um kollektusjóðinn, 356. 
Uppástúngan, inngangsumræða og nefndarkosníng 387— 391. 
Undirbúningsumræða 989— 1008. Ályktarumræða 1065— 1077. 
Bænarskrá til konúngs 1425— 1427.
Nefnd: Páll Sigurðsson, Gísli BrynjúJfsson, A rn ljó tur Olafs- 

son; formaður og framsögumaður Páll Sigurðsson.
16. Uppástúnga þíngmanns Borgfirðínga um rafsegulþráð Shaffners 

hér á iandi, 778. Uppástúngan og inngangsumræða 799— 808. 
Undirbúníngsumræða 1089— 1096. Ályktarumræða 1255— 1269. 
Bænarskrá til konúngs 1395— 1401.
Nefnd: A rnljó tur Olafsson, Jón  Pétursson, Pétur Pétursson;

formaður og framsögumaður Arnljó tur Olafsson.
17. Bænarskrá frá Ísfirðíngum um breytíngu á tíma manntalsþíng- 

anna þar í sýslu 198. Bænarskráin og inngangsumræða 252— 
259. Undirbúníngsumræða 904— 919. Ályktarumræða 978— 
988. Bænarskrá til konúngs 1434— 1435.
N efnd: Ila lldór K r. Friðriksson, Sveinn Skúlason, Benedikt

Þórðarson; formaður og framsögumaður H alldór K r. 
Friðriksson.

IV. þegnlegar bænarskrár og- nppástúngnr,
er voru innanþfngstnál, eííur nátiu eigi fram aí) ganga.

1. Uppástúnga þíngmanns Borgfirðínga um breytíngu á þingsköp- 
um alþingis 15, 20—29.
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2. Bænarskrá frá Húnvetníngum um niðurjöfnun alþ/ngiskostnað- 
arins 19, 57— 59. Nefnd kosin 59. Undirbúníngsumræða 1594 
— 1627. Ályktarumræða 1757— 1762.
Nefnd: Sveinn Sltúlason, Ólafur Jónsson, og í hans stað 

H alldór Kr. Friðriksson, A rn ljó tur Ólafsson; for- 
maður Sveinn Skúlason, framsögumaður A rnljó tur  
Ólafsson.

3. Uppástúnga varaþíngmanns Barðstrendinga um að kjósa nefnd 
til að hugleiða bænarskrár og uppástúngur er til þíngs koma 
áður nefndir sé í þeim kosnar 18— 19, 64— 67v

4. Bænarskrá frá Kollabúðafundi um að stytta alþíngistíðindin og 
önnur frá |>íngvallafundi liks efnis, 19, 68— 90.

5. Uppástúnga frá þíngmanni Borgflrðínga um að skipta þíngtíð- 
indunum í tvennt, og prenta öii þíngskjöl sér, en síðan um- 
ræðurnar í öðru lagi 90—97.

6. Uppástúnga þíngmanns Gullbringusýslu að engin bænarskrá 
verði tekin til meðferðar að liðnum helmíngi hins lögskipaða 
þingtíma, nema þrír fjórðu hlutir allra þíngmanna sé henni 
meðmæltir 157— 165.

7. Uppástúnga þíngmanns Húnvetnínga að alþíngiskostnaðinum
verði framvegis jafnað niður á jarðarhundruðin eptir hinni 
nýju jarðabók. Uppástúngan og inngangsumræða 166— 183. 
Undirbúníngsumræða 922— 948. Ályktarumræða 1041— 1062. 
Nefnd: Ólafur Jónsson, A rn ljó tur Olafsson, Benedikt Svems-

son, Páll Sigurðsson, Jó n  Pétursson; formaður Olaf- 
ur Jónsson, framsögumaður Jó n  Pétursson.

8.—9. Tvær bænarskrár frá Múlasýslunum um hið nýja jarðamat 
165, 183— 185.

10. Bænarskrá frá Múlasýslu um breytíngu á hjúskaparlögunum 
165. Inngangsumræða og nefndarkosníng 229—236.
N efnd: Jó n  Hjáltalín, Benedikt Sveinsson, Pétur Pétursson.

11. Bænarskrá frá Ísfirðíngum um verstöðuí Bolúngarvík, hrundið 
frá þingi, 198, 240—44.

12. Bænarskrá frá Hofstaða og Flugumýrarsóknum með fylgiskjali 
að brauðasameiningin eptir konúngsúrsk. 25. sept. 1853 verði 
eigi framkvæmd, hrundið frá þíngi, 245— 249.

13. Bænarskrá frá f>órnessfundi um breytíng á hýðingarhegníng- 
unni 165. Bænarskráin og inngangsumræða 249—252.

14. Bænarskrá frá Rangæíngum að skip þau sem róa þaðan til
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fiskjar víti í Vestmannaeyjum megi losast við að gjalda presti 
J>ar hálfan hiut i fiskitíund 165. Bænarskráin og inngangs- 
umræða 260—263.

15. Bænarskrá frá Vestmannaeyjum að festugjald sé þar af tekið 
165. Bænarskráin og inngangsumræða 263—268.

16. Uppástúnga þíngmanns Reykvikinga að 100 hundraða eigend- 
ur fái rétt til að sitja á alþíngi á sinn eigin kostnað 269. 
Uppástúngan og inngangsumræða 277— 287.

17. Uppástúnga þíngmanns Reykvíkínga og Gullbringusýslu um 
manntalsgjald 356. Uppástúngan og inngangsumræða 438— 
446. Vísað fyrir hönd forseta til stjórnarinnar.

18. Uppástúnga frá varaþíngmanni Dalasýslu að amtmaðurinn í 
INorðuramtinu og i Vesturamtinu fái vald til að ráða fjárkláða- 
málinu til lykta 394. Uppástúngan og inngangsumræða 446 
— 451.

19. Uppástúnga frá þíngmanni Rangæínga að konúngur taki 
skjalavörð Jón Sigurðsson sér til ráðaneytis til að skipa æðstu 
embættin á Islandi 394. Uppástúngan og inngangsumræða 
451— 463.

20. Ávarp til alþíngis frá nokkrum Skagfirðingum 19, 568— 569.
21. Ávarp frá »Grímsnesíngum og Grafníngsmönnum« um fjár- 

kláðann, fellt frá þingi, 533, 567— 571.

V. i»eg,nleg,ar bænarskrár og nppástúngnr,
•em  vísa?) v a r  t i l  a n n a r a  JiÍD gD efnda.

a, t i l  n e f n d a r i n n a r  u m  n i ð u r j ö f n u n  a l þ í n g i s -  
k o s t n a ð a r i n s :

1. Bænarskrá frá fíngvallafundi 1861 um alþingiskostnaðinn og 
niðurjöfnun hans 19, 57.

2. Bænarskrá frá Dalasýslu sama efnis 19, 57.
3 . -— Kollabúðafundi sama efnis 19, 57.
4  . -— Eyjafjarðarsýslu sama efnis 19, 57.

b, t i l  n e f n d a r i n n a r  í f j á r k l á ð a m á l i n u :
1. Bænarskrá frá Dalasýslu um almennan niðurskurð 19, 46.
2  . -— Austur-Skaptafellssýslu um að þrengja kláða-

sviðið 19, 46.
3. Bænarskrá frá |>órnessfundi um að útrýma fjárkláðanum á sem 

beztan hátt 19, 46.
4. Bænarskrá frá Borgfirðíngum líks efnis 132, 166, 183.
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5. Bænarskrá frá Eyjafjarðarsýslu um að reglugjörð?! 14. septbr. 
1859 (s. Stjórnartíð. ísl. 297. bls.) verði betur hlýtt 19, 46.

6— 11. Bænarskrá frá Hraungerðis, Gaulverjabæjar, Stokkseyrar, 
Sandvíkur, Ölfus og Villíngaholts hreppum um fjárkláðann 394, 
446, 533, 567— 571.

c, t i l  n e f n d a r i n n a r  í h a l l æ r i s m á l i n u :
1. Uppástúnga þíngmanns Gullbríngusýslu um peníngastyrk handa 

Gullbríngu- og Kjósarsýslubúum til að frelsa þá frá húngur- 
dauða 41, 102.

d, t i l  n e f n d a r i n n a r  í l æ k n a s k i p u n a r m á l i n u :
1. Bænarskrá ú r |>íngeyjarsýslu (30 nöfn) um stofnun spitala og 

læknaskóla í Reykjavík, um spítala á Akureyri og  um spítala- 
hluti 19, 102.

2. Bænarskrá frá Múlaþingi um stofnun spítala og læknakennslu 
í Reykjavík.

e, t i l  n e f n d a r i n n a r  í m á l i n u  u m  h i n n  l æ r ð a  
s k ó l a :

1. Bænarskrá frá f>íngvallafundi um breytíng á ýmsri tllhögun 
skólans.

2. Bænarskrá frá Kollabúðafundi líks efnis 112.
3 . ------ — Dalasýslu — — 115.
4 , ------ — Snæfellsnessýslu.

f, t i l  n e f n d a r i n n a r  í f i s k i v e i ð a m á l i n u :
1. Bænarskrá frá Múlasýslu um fiskiveiðar útlendra 60.
2  . ------ — Vestmannaeyjum um sama efni 60.
3 . ------ — Kollabúðafundi — — — 60.
4 . ------ — |>íngvallafundi — — — 60.
5  . ------— f>órnessfundi — — — 198, 217.
6. Uppástúnga frá þíngmanni Gullbríngusýslu um fiskiveiðar 

Frakka og annara útlendra þjóða hér við land 132— 137.
g, t i l  n e f n d a r i n n a r  í s t j ó r n a r b ó t a r m á l i n u :

1. Uppástúnga þíngmanns Reykvíkínga um að stofnaður verði 
landssjóður 165, 185— 196, 198.

2. Bænarská frá Kollabúðafundi um stjórnarbót 198, 217.
3 . -------— Norður-Múlasýslu — -
4 . ------ — Suður-Múlasýslu — ---
5 . -------— Austur-Skaptafellss. — ----------
6 . -------— fn'ngvallafundi — -------
7 . ------ — Snæfellsnessýslu — ---



8. Bænarskrá frá Dalasýslu um stjórnarbót.
9 . ------— Ísfirðíngum — -----

10 . ------— Húnavatnssýslu — ---
11 . ----- —  Skagafjarðarsjslu — ---
12 . ------— Eyjafjarðarsýslu — ---
13 . ------— þíngeyjarsýslu — ---

h, t i l  n e f n d a r i n n a r  u m  b r e y t í n g  á v e r z l u n a r -  
l ö g u n u m :

1. Bænarskrá frá ísafjarðarsýslu að legutími Iausakaupmanna til 
verzlunar á hverri höfn verði ótakmarkaður 198, 218.

i, t i l  n e f n d a r i n n a r  u m b r e y t í n g  á t í m a  m a n n -  
t a l s þ í n g a  í í s a f j a r ð a r s ý s l u :

1. Uppástúnga varaþíngmanns Barðstrendínga um það hvenær 
halda megi manntalsþíng í Barðastrandarsýslu 322— 323.

h, t i l  n e f n d a r i n n a r  u m  l a u n  ý m s r a  e m b æ t t i s -  
m a n n a :

1. Uppástúnga frá hinum ijórða konúngkjörna og hinum konúng- 
kjörna varaþíngmanni um launabót 356; uppástúngan 391— 394.

I, t i l  n e f n d a r i n n a r  u m  l ö g g i l d í n g u  n ý r r a  k a u p -  
t ú n a :

1. Bænarskrá frá Borgfirðíngum um kauptún á Skipaskaga.
2. Uppástúnga þíngmanns Mýramanna um Straumfjörð.
3. Uppástúnga þíngmanns Austur-Skaptfellínga um kauptún á 

Papósi (sbr, 8. mál að framan).

XIV

A t h u g a g r e i n :  Bænarskrár þæ r er engin tala stendur f j r i r  aptan flnnast eigi
í  tííiindnnum , en komn þó til þ íngs og voru fram lagíiar.



YFIRLIT
yíir

helztu efni í a lþíngis t íðindunum 1861.

Aðalverzlunarstaður s. SeyðisQörður.
Akureyri 8, 13, 15, 671— 700, 1033— 1039, A. Viðbætir 111— 130. 
Álitsmál konúngleg s. Konúngl. álitsmál (að framan).
Alþíngi (sbr. »breytíngar á þíngsköpum« og »innanþíngsmál»)

I. Pi'ngsköp og þíngslcaparéttur:
Ruðníng alþíngismanna (47. grein alþíngistilskip.1) 3.
f>rír varaþíngmenn á þíngi (8., 46. og 56. gr.) 1— 2.
Kvaðníng aldursforseta (48. gr.) 4.
KosHÍng forseta (48. gr.), varaforseta (50. gr.) og þíngskrifara 

(52. gr.) 4.
Konúngsfulltrúi spurður um embættisverk hans sem stiptamt- 

maður, og hann svarar 41— 44.
Kosnir aðstoðarmenn þíngskrifara (sbr. 54. gr.) 98— 101.
Innanþíngsskrifarar teknir (53. gr.) 13— 14, 296, 464, 1537.
Aðstoðarmenn þíngnefnda (65. gr.) 36.
Áminníngar forseta að halda sér við umtalsefnið (60. gr.) 45, 

169, 242.
Frestað innanþíngsmáli, er eigi var sett á dagskrá (sbr. 62. 

gr.) 63, sbr. 97— 101.
Forseti las upp hátt á þínginu uppástúngu þíngmanns (sbr. 

69. gr.) 61.
Uppástúnga borin rangt upp sem innanþingsmál (sbr. 61., 63. 

og 59. gr.) 165.
Frestað að ganga til atkvæða um uppástúngu þar til mál það 

var tekið til umræðu, er henni átti að vísa til (sbr. 62. og 
63. gr.) 196 sbr. 928.

Bænarskrá eður ávarp fellt sakir ýmsra ágalla (sbr. 62. gr.) 
567— 571.

1) Greinir alþíngistilsk. ern her se tta r í  svigum fyrir ap tau  hvert málefni, og 
t ík n a r  þaí) aíi málefnií) s& samhljóíia g re in in n i; stand i „sbr.“ — ~ s a m a n b e r  
fyrir íram an greinina, þá  sýnir þa?) a'í) málefnií) á skylt vií) greinina, þ<5tt þab 
kunni jafnvel aí) vera gagnstæ tt henni; en stand i engin grein í  svigum, þá  merk- 
ir  þa% ab máli'b á  eigi ekylt vib neina grein í  alþíngistilskipuuinni.
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Bein uppástúnga (62. gr.) 801— 802, 806.
Flutníngsmaður að bænarskráfrá öðru kjördæmi en hans (sbr.

59. gr.) 217— 218, 229, 240, 252.
Flutníngsmaður að bænarskrá frá almennum fundi í öðru kjör- 

dæmi en hans (sbr. 59. gr.) 46, 68.
Tekin aptur uppástúnga (sbr. 63. og 69. gr.) 29, 67, 287, 463.
Tekin aptur bænarskrá (sbr. 59., 63. og 69. gr.) 184— 85, 268.
|>íng;menn æskja að umræðu sé lokið, þó aldrei í ályktarum- 

ræðu mála (sbr. 49. og 70. gr.) 90, 97, 165, 182, 195, 
217, 235, 249, 259, 287, 312, 331, 356, 420, 770, 869, 
1089, 1163, 1186, 1469, 1481, 1634, 1565.

Forföll þíngmanna eigi tilkynnt forseta (sbr. 58. gr.) 97.
Ein umræða nægir um innanþíngsmál (sbr. »innanþíngsmál«) 

37, 64.
Tvær umræður um innanþíngsmál 534— 564, 648— 670.
J>rjár umræður um innanþíngsmál s. »alþíngiskostnaður ogn ið - 

urjöfnun hans«.
Nefndarmaður ritar undir ágreiníngsálit sitt en eigi nefndar- 

álitið (sbr. 68. gr.) 576— 577.
Uppástúnga nefndar eigi álitin skipuleg, en þó borin upp til 

atkvæða 1023— 1024, 1030, 1032.
Tekin aptur nefndaruppástúnga (sbr. 69. gr.) 1255, 1760.
Samþykkt að ræða nefndarálit í tveim hlutum, með því að 

annar hluti þess var innanþíngsmál, en hinn löggjafarmál- 
efni 534— 546, 1492,1514.

Maður tekinn í nefnd í stað nefndarmanns er fór af þingi 
(65. gr.J 871— 872, 989.

Leyfllegt að bera upp breytíngar og viðaukaatkvæði við ráð- 
gjörð breytíngaratkvæði, og breytíngaratkvæði við ráðgjörð 
viðaukaatkvæði (69. gr.) 1370, 1375— 77, 1391.

Breytíngaratkvæði þegar rætt við undirbúníngsumræðu (69.gr.) 
1452— 1469.

Breytíngaratkvæði tekin aptur eður felld fyrir því að þau fólu 
í sér nýja uppástúngu of fjarskylda málinu (sbr. 69. gr.) 
1001, 1062, sbr. 1041— 42 og 1050.

Fellt niður breytíngaratkvæði og tekið upp af öðrum 156, 
462—63, 1659.

Fellt niður breytíngaratkvæði og eigi tekið upp af öðrum 386 
— 87, 919, 1001, 1032.
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Leyft að kljúfa breytíngaratkvæði (sbr. 74. gr.) 778.
Synjað að kljúfa breytíngaratkvæði (sbr. 74. gr.) 799.
Breytíngaratkvæði gjört til að kljúfa breytíngaratkvæði (69. gr.) 

1308.
Forseti áleit að fella mætti mál við lok undirbúníngsumræðu 

(sbr. 64., 69. og 70. gr.) 912, 916, 919.
Forseti tók þátt í umræðum mála (49. gr.) 1364; en veik úr 

forsætinu 1128, 1296, 1600.
Samþykkt að bera upp orðabreytíngaratkvæði við ályktarum- 

ræðu 386, sbr. þó 381— 82.
Mál rætt í köflum við undirbúníngsumræðu (sbr. 49. og 69. 

gr.) 1483, 1593.
Mál rætt í köflum við ályktarumræðu (sbr. 49. og 71. gr.) 

1337, sbr. 1361; en synjað að ræða það hið sama mál í 
köflum við undirbúníngsumræðuna 1129.

Vefangsálit áskilið (61. gr.) 1712, 1757, 1814— 19.
Vefangsbæn hrundið (76. gr. sbr. 61. gr.) 1819— 20.
Nafnakall (sbr. 75. gr.) 235— 36, 436— 37, 463, 482— 83, 

670, 755, 778, 977, 1032, 1062, 1077, 1242, 1413, 1708 
— 12, 1756, 1760— 61.

Kraflzt að bókað væri mótmæli og synjað 1567.
Rita skal álitsskjal í konúngl. máli, þótt þíngið hafi ráðið frá 

málinu (76. gr.) 297— 98.
Vísað máli gegnum hendur forseta til hlutaðeigandi yfirvalds 

(sbr. 49. gr.) 446.
Prentun þíngtíðindanna (78. gr.) 236—239.
Sala þíngtíðindanna og send/ngar þeirra (78. gr.) 1165— 66, 

1436.
Ritnefnd þíngtíðindanna kosin (78. gr.) 268.
Bókakaup alþíngis og bókasafn 239, 1165, 1436.
Alþíngi sendir stiptamtmanni, fyrir meðalgöngu forseta, stund- 

arráðstafanir, er það hafði samþykkt, og skorar á hann að 
framfylgja þeim (sbr. 49. gr. og 69. gr.) 727— 29.

Alþíngi fól forseta á hendi að rita stjórninni (sbr. 49. gr.) 438.
Við hverjum málum konúngsfulltrúi skal taka, og einkum hvert 

þíngmál til stjórnarinnar skuli ganga gegnum hans hendur 
(44. gr.) 523— 29, 772— 76.

Lengíng þíngtímans (sbr. 39. gr.) 781—89, 1534— 37, 1660 
— 62.
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II. | > í n g r é t t u r  (sbr. »þíngsköp» og »innanþíngsmál«):
Vald alþíngis til að breyta þíngsköpum sínum 23— 25, 164. 
Uppástúnguréttur nefndar (sbr. 63. og 68. gr.) 33. Málsat- 

riði það í bænarskrám og uppástúngum er nefnd ræður frá 
og tekur því eigi í niðurlagsatriði sín kemst eigi til atkvæða, 
nema breytíngaratkvæði komi til 798. Nefnd bætir við 
nýrri uppástúngu 314 og víðar.

Fjárhagsréttur alþíngis (1. gr. og tilsk. 28. maí 1831 4. gr.) 
sjá »hallærismálið«, »málaflutníngsmenn við yflrdóminn og 
laun þeirra« og »læknaskipun«. Fjárforræði þess í eigin mál- 
um 1436, 1765, sbr. og »lengíng þíngtímans« og »alþíng- 
iskostnaðinn og niðurjöfnun hans«.

Réttur alþíngis til að ræða landstjórnarmál eður umboðsleg 
mál (1. gr. og tilsk. 28. maí 1831 5. gr.) 113, 119, sbr. 
»alþíngiskostnaðinn og niðurjöfnun hans« og »læknaskipun- 
ina« o. s. frv.

Réttur alþíngis til að taka við bænum og umkvörtunum ein- 
stakra manna (77. gr. sbr. 1., 44. og 49. gr.) 11— 12,240  
— 49, 262— 63, 518— 31, 771— 76.

Réttur alþíngis og forseta að vísa málum burt frá þíngi (77.
og 49. gr.) 240— 49.

Frumvarpsréttur alþingis (1., 59. og 69. gr. og tilsk. 28. maí 
1831 5. gr.) 1090—93, 1395— 98.

Löggjafarréttur alþíngis (1. gr. og tilsk. 28. maí 1831 4. og
5. gr.; um sakir og sakferli s. kgl. augl. til alþ. 1847 II. 
7 .1, sbr. bréf lögstjórnarinnar 2. júní 1848) 306—307, 310 
— 11, 330— 31, 799, 1078, 1088, 1236— 39, 1395, 1398 
— 99 (sbr. »lagasetníng«).

Alþíngiskostnaður sé lagður á jarðarhundruðin 166—83, 922—48, 
1041— 1062.

Alþíngiskostnaður og niðurjöfnun hans 19, 57— 59, 1594— 1627, 
1757— 62.

Alþíngismenn, tala þeirra 1— 2;  nýir og ókomnir 3— 4.
Alþíngistíðindi 1861, hvort prenta skuli og hvernig 19, 68—97, 

með hverjum kostum 236— 37.
Alþíngistíðindi 1859 s. eptirstöðvar af prentkostnaði þíngtiðindanna 

1859.

1) J>ar er fellt úr auglýsíngunni, og á ai> vera „eptir 4. gr. tilskip. 28. m aí
1831 sam anborinni vit) 1. gr. tilskip. 8. marz 1843“, s. a lþ .tf t. 1847 13. bls.
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Ásauðarkúgildi á lénskirknajörðum, styrkur til að koma þeim upp
9, B. Viðbætir 156— 57.

Atvinnufrelsi s. lausamenn og húsmenn.
Auglýsíng konúngs til alþíngis um árangur af alþíngismál.um 1859 

5— 12.
Auglýsíng frá innanríkisráðgjafanum 25. júlí 1860 um skuldabréf 

þau er heyra til ríkisskulda konúngsveldisins 60.
Auglýsíng frá innanríkisráðgjafanum um að rita nafngreindan eig- 

anda að rikisskuldabréfum í bækur stjórnarinnar 60.
Ávarp til alþíngis frá Skagfirðíngum 19, 568— 69; frá Grímsnes- 

íngum og Grafníngsmönnum 533, 567— 71.
Brauðasameiníng 245— Í9.
Bréf sliptsyfirvaldanna um prentun þíngtíðindanna 1861 236—37.
Bréf alþíngis til stiptamtmanns með uppástúngum um stundarráð- 

stafanir í kláðamálinu 727— 29.
Bréf stiptamtsmanns aptur til alþíngis 1063— 1065.
Bréf (getið um) ráðgjafans til konúngsfulltrúa um eptirstöðvar af 

prentkostnaði þíngtíðindanna 1859 1414, 1842— 43.
Bréf forseta 13. ágúst 1861 aptur til konúngsfulltrúa um eptir- 

stöðvar af prentunarkostnaði alþíngistíðindanna 1859 1414, 
1842—43.

Bréf lögstjórnarinnar 16. febrúar 1861 til stiptamtsmanns um 
kostnað konúngsfulltrúa 1598.

Bréf fræðslustjórnarinnar 22 .janúar 1861 til stiptsyfirvaldanna á ís- 
landi um endurreisn fallinna ásauðarkúgilda á Iénskirknajörðum
B. Viðbætir 156— 57.

Bréf dómsmálastjórnarinnar 21. marz 1861 til stiptamtmanns, amt- 
mannanna og stiptsyfirvaldanna á íslandi um auglýsíng á reikn- 
íngum opinberra sjóða og stofnana B. Viðbætir 166— 67.

Bréf nefndarinnar í málinu um niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins 
til stiptamtmanns 1598.

Bréf stiptamtmanns aptur til nefndarinnar 1599.
Bréf stiptamtmanns til forseta um eptirstöðvar af prentkostnaði 

alþíngistíðindanna 1859 1763.
Bréf þíngmanns Reykvíkínga til forseta um tilbúníng á bókatali 

alþíngis 1764—65.
Bréf forseta til lögstjórnarinnar 5. ágúst 1861 um aðdanska þýðíng 

þíngbókarinnar 1861 megi burt falla 1841.
Bréf forseta til lögstjórnarinnar 8. marz 1862 um að manntals-



X X

þínga-gjöld í Gullbríngusýslu og Reyjavíkurkaupstað megi greiða 
eptir verðlagsskrár meðalverði, eins og viðgengst í öðrum 
héruðum 1843— 46.

Breytíng á 43. gr. alþíngistilskipunarinnar 60, 146— 51, 333— 45, 
438, 1762— 63, 1841.

Breytíng á konúngsúrskurði 10. nóvember 1844 (rangt 1843) s. 
lagaboð almenn dönsk.

Breytíng á þíngsköpum (sbr. alþíngi): Uppástúnga um meðferð mála 
á þíngi 15, 20—29, tekinaptur. Um bænarskrárnefnd 18— 19, 
60, 64— 67, tekin aptur. Um styttíng þíngtíðindanna (sbr. 78. 
gr.) 68— 90, hrundið. Um takmörkun á að taka við bænarskrám 
(sbr. 59. og 63. gr.) 157— 165, hrundið frá atkvæðum. Að 
eigendur 100 hundraða í jörðum eignist þíngseturétt á sinn 
kostnað 277— 287, tekin aptur.

Bæjarstjórn s. Akureyri.
Búnaðarskóli 9.
Danska þýðíng þíngbókarinnar s. breytíng á 43. gr. alþíngistilsk.
Dómsmálasjóður s. málaflutníngsmenn.
Embættaveitíngar s. ráðaneyti íslands.
Endurgjaldjarðamatskostnaðarins 323— 332, 1077— 1089, 1234— 43, 

1398— 1401.
Eptirstöðvar af prentkostnaði þíngtíðindanna 1859 1414, 1763,

1842— 1843.
Eskiijörður s. Seyðisfjörður.
Fjárforræði alþíngis s. alþíngi.
Fjárforræði úngra manna s. leiguburður af fé úngra manna.
Fjárhagur og fjárforræði landsins s. stjórnarbótarmálið og kollektu- 

sjóður.
Fjárkláðmálið 7— 8, 19, 37— 39, 46— 57, 132, 394, 446— 51, 

533—64, 567— 71, 648— 70,1538—68, 1713— 57, 1806— 20.
Festugjald og uppboð umboðsjarða á Vestmannaeyjum 165, 263— 68.
Fiskitíund aflandskipum þeim er róa í Vestmannaeyjum 165, 260— 63.
Fiskiveiðar útlendra þjóða við ísland (flskiveiðalög fyrir erlenda menn 

við ísland, þjóðaréttur og þjóðsamníngar um veiði á sjó) 7,
60, 123— 137, 198, 217, 824— 69, 948— 78, 1797— 1806.

Frumvörp konúngleg s. konúngl. frumvörp, að framan.
Hallærismálið 9, 19, 39—46, 102, 395— 420, 467— 84, 822— 24.
Iljúamál og hjúalög 13, 29, 1096— 1164, 1309— 55, 1361— 94, 1401 

— 14, 1765—92, A. Viðbætir 3—26, 38— 51, 55— 95.



XXI

Hjúskaparmál, um öreiga kvonfang 9, 165, 229—36.
Húsmenn 13, 30, 1514— 34, 1669— 1712, 1820— 27, A. Viðbætir 

30—31, 35— 38, 54— 55, 102— 110.
Hýðíng s. sakalög.
Jarðamatið nýja (sbr. alþíngiskostnaður) 165, 183— 185.
Jarðamatskostnaður s. endurgjald jarðamatskostnaðarins.
Jón Sigurðsson s. ráðaneyti Islands.
111 meðferð á skepnum 11, 13, 312— 22, 356—84, 498— 500, A. 

Viðbætir 142— 44.
Innanþíngsmál, er alþíngisályktun eður alþíngissamþykkt kemur til 

(sbr. alþíngi): Undanfærsla undan skrifarastörfum 5, 61— 63, 
97— 101 (sbr. 54. gr.). Prentun, sala og ritnefnd þíngtíðind- 
anna, bókakaup og bókasafn alþíngis, sjá »alþíngi«. Veitt fé 
til að raða niður skjölum alþíngis og semja skjalatal 1436. 
Veitt fé til að semja bókaskrá alþíngis 1764— 65 (Bókaskráin 
fylgir tíðindunum). Stundarráðstafanir í Qárkláðamálinu 1757, 
1727— 29 sbr. fjárkláðamálið. Niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins 
1762 sbr. »alþíngiskostnaður og niðurjöfnun hans«. Sjá og 
»breytíng á 43. gr. alþíngistilsk*.

Kaupstaður s. Akureyri.
Iíanptún ný, löggildíng þeirra (sbr. verzlunarmál) 60, 151— 156, 

571— 592, 629—48, 1355— 60.
Kollektusjóður 9, 39—46, 356, 387— 91, 396, 989— 1008,1065— 

1077, 1425— 27.
Konúngleg álitsmál, sjá að framan og lagaboð almenn dönsk.
Kristfjárjarðir, stjórn þeirra og afnot 11.
Lagaboð almenn dönsk ; þau skulu eptirleiðis lögð fram sem frum- 

vörp á þíngi en eigi sem álitsmál 6— 7 (sbr. konúngsúrskurð
4. janúar 1861 í B. Viðbæti 156, er breytir konúngsúrsk. 10. 
nóvbr. 1844); hversu lögð fram nú á þíngi 16, 18; meðferð 
þeirra 63, 269— 70, 297—98, 437.

Lagaboð ný útkomin 12— 13 sbr. 6, B. Viðbætir 147— 69.
Lagafrumvarp alþíngis s. rafsegulþráður.
Lagasetníng: hvort lögum hér á landi megi breyta eptir lögum í 

Danmörku með eintómu ráðherrabréfi (sbr. alþíngi II.) 306— 
307, 310— 311; að fella úr fyrirsögnum lagaboða íslenzkra: 
»er lögleiðir á íslandi lagaboð« (danskt) 313, 373, 381.

Lagaskóli s. lögfræðíngaskóli.



XXII

Lamhúsasund, leyfi handa innlendum kaupmönnum til að verzla þar 
öllum varníngi á skipi s. kauptún ný.

Lán s. hallærismálið.
Landssjóður, s. stjórnarbótarmálið.
Landstjórnarmál, hver sé, 33; réttur alþíngis til að ræða þau sjá 

alþíngi II.
Launaviðbót handa amtmanninum í Norður- og Austurumdæminu 

198, 225—29, 345— 56, 420— 37, 779— 81 (sbr. laun ýmsra 
embættismanna).

Laun málaflutníngsmanna s. málaflutníngsmenn.
Laun ýmsra embættismanna 7, 12, 198, 225—29, 269, 288— 295, 

345— 56, 391— 94, 420—37,779— 81,872— 904, 1008— 1033, 
1428— 34.

Lausakaupmenn, um legutíma þeirra á höfnum s. Seyðisfjörður.
Lausamenn, 13, 30, 1483— 1514, 1662— 69, 1672— 1711, 1820— 

27, A. Viðbætir 27— 30, 31— 34, 51— 54, 9 5 -1 0 2 .
Leiguburður af fé úngra manna og alþjóðlegra stofnana 13, 14, 

298— 312, 384—87, 500— 503, A. Viðbætir 140—41.
Lénskirknajarðir s. ásauðarkúgildi á lénskirknajörðum.
Læknaskóli og spítali s. læknaskipun.
Læknaskipun: stofnun læknaskóla og spítala, spítalatekjur, spítala- 

sjóður eður læknasjóður (sbr. spítalahlutur á Vestmannaeyjum) 
10—11, 16— 18, 19, 6 1 ,1 0 1 ,1 0 2 — 109, 1189— 1234,1269— 
1308, 1420—25.

Lærði skólinn 109— 123, 5 9 5 -6 2 9 , 700—727, 729— 55,809— 822.
Lögfræðíngaskóli 8, 60, 137— 146, 1470—82,1627— 60,1792— 97.
Löggjafarmál, hver sé, 33.
Löggæzlusjóður s. málaflutníngsmenn.
Lög um sveitaverzlun 1359.
Málaflutníngsmenn við yfirdóminn og laun þeirra 17 ,61, 102, 1166 

— 89, 1243— 55, 1415—20.
Manntalsþíng, breytíng á tíma þeirra í ísaQarðar og Barðastrandar- 

sýslu 198, 252— 55, 322— 23, 904—9 19 ,978—8 8 ,1 4 3 4 — 35.
Manntalsþíngsgjöld s. þínggjöld.
Niðurjöfnun alþíngiskostnaðarins s. alþíngiskostnaíiur og niðurjöfn- 

un hans.
Opinberar stofnanir s. leiguburður.
Opinberir sjóðir, skipað að prenta nákvæma skýrslu ár livert um 

fjárhag þeirra 9, B. Viðbætir 156, 166— 67.
Papafjarðarós og Papós s. kauptún ný.
Póstmál 13, 30— 37, 1436—42, 1592— 93, A. Viðbætir 131— 39.
Prentkostnaður alþíngistíðindanna sjá alþíngistíðindi.
Ráðaneyti íslands 394, 451— 63.
Rafsegulþráður 778, 799—808, 1089— 1096, 1255— 69,1395— 1101.
Reglugjörðir stjórnarinnar s. lagaboð ný út komin.
Reikníngar alþíngis 1859 C. Viðbætir 173— 174.
Sakalög 12, 165, 236, 249— 52.
Sendingar með póstum s. póstmál.



XXIII

Seyðisíjörður gjörr að aðalverzluuarstað í stað Eskifjarðar (sbr. verzl- 
unarmúl) 16S, 218— 25, 756—70, 789—99, 869— 71.

Skattamál: Samlagníngarskattur 9, 464— 67. Skattheimta í Gull- 
bríngusvslu og Reykjavík 439—44, 1843— 46.

Skeljavík við Steingrímsfjörð 7, 13, 15, 199—217, 270— 77, 592 
—95, A. Viðbætir 128— 130.

Skýrsla konúngsfulltrúa á II. 3. i konúngl. auglýsíng til alþíngis 
1861 um fjárkláðamálið á alþíngi 1859, 37— 39 (sbr. 1732— 
33); á II. 12. í kgl. augl. um samlagníngarskattinn 464—67.

Spítalahlutur á Vestmannaeyjum (sbr. læknaskipun) 11, 16—18, 19,
61, 101, 484—98, 503— 516, 1039— 1041.

Spitalasjóður s. læknaskipun.
Spítalatekjur s. læknaskipun.
Spítali s. læknaskipun.
Stjórnarbótarmálið (sbr. kollektusjóður) 10 , 165, 185— 98, 217, 

1442—69, 1568— 92, 1827— 32.
Straumfjörður 7 s. kauptún ný.
Styrktarsjóður s. kollektusjóður.
Styrkur handa islenzkum læknaefnum i Iíaupmannahöfn 105 sbr. 

læknaskipun.
Styrkur til að koma upp ásauðarkúgildum s. ásauðarkúgildi.
Sveitastjórn 8.
Tómthúsmenn s. húsmenn.
Umboðsleg mál s. landstjórnarmál.
Úrskurður konúngs s. opinberir sjóðir.
Verstöð í Bolúngarvík 198, 240—44.
Verzlunarmál (sbr. Akureyri, Skeljavik, Seyðisfjörð, kauptún ný)

7, 8, 12, 13, 60, 151— 56, 165, 198—217, 218—25, 270— 
77, 571— 95, 629— 48, 756— 70, 789— 99, 8 6 9 -7 1 ,  1355—
60, A. Viðbætir 111— 130.

Vestmannaeyjar s. festugjald, fiskitíund og spitalahlutur.
Vínnufrelsi s. lausamenn.
Vinnuhjú s. hjúamál.
Vistarskyida s. lausamenn.
þínggjöld, hversu tekin í Gullbríngusýslu og Reykjavík 356, 438— 46,

1843— 46.
|>íngseturéttur þeirra er eiga 100 hundraða 269, 277— 87.
|>íngréttur s. alþíngi II.
þÍBgsköp s. alþíngi I.
|>óknun fyrir nefndarstörf 269, 295— 96, 516— 33, 770— 78, 

919—21.
|>urrabúðarmenn s. húsmenn.
Yfirlit yfir alþíngiskostnaðinn 1861 með athugasemdum Jóns Guð- 

mundssonar. G. Viðbætir 175— 78.
Yfirlýsing 7 þíngmanna að ganga af þíngi 1414, 1660—62.
Öreiga kvonfang s. hjúskaparmál.



Prentvlllnr og ritvillur.

Blaíieííiu 31. li'na 32. f o r s o t a  íes k on  ú n g s f  u 111r ú a ; bls. 60. Jn. 8. 
1547 1. 1847; bls. 77. ln. 25. hofinn 1. horflnn; bls. 120. ln. 19. numi?) 1. Hiinit); 
bls. 136. In. 11. eina viku enska 1. þ rjár vikur enskar; bls. 141. ln. 20. eg 1. og;
bls. 356. ln. 2. er s íia s ta  „er“ ofaukií); bls. 423. In. 11. a tkvæ íii; m íno 1. a t-
kvæ íii m ín u ;;  bls. 440. In. 7. 56 skild. 1. 58 sk ild .; ln. 26. 92 sk. 1. 90 s k . ; 
bls. 474. In. 84. úthuta% 1. úthluta?); bls. 522. ln. 3. varasamt 1. vafasam t; bls. 580. 
In. 6. „b“ 1. „2 og 3“, 6br. bls. 575. neíist og bls. 576. efst; á bls. 592., 593. og
594. vantar inn í þa5>, sem stendur miili blabs/ím talnanna, á ep tir orfcib „A lits-
skjal“ : til konúngs; (bls. 630. In. 23. M inni hlu tinn  I. meiri hlutinn, sbr. bls. 
632. ln. 14.); bls. 704. ln. 19. Eskiflríii. — J>á 1. Kskiflrl&i, — þ á ; bls. 783. ln. 35. 
14 daga 1. 10 daga, sbr. bls. 1535 ln. 2 1 .; bls. 871. vantar í nokkur expl. fyrir 
neíian bænarskrána til konúngs: Reykjavík, 31. jú l! 1861; bls. 1008. ln. 3. stendur 
í  sumum expl. Björn Petursson fyrir P étur l ’étursson : bls. 1032. lu. 16. 12 atkvæí)- 
um gegn 3 1. 12 atkvæ ium  gegn 5, sbr. bls. 1433. In. 32 .; (bls. 1081. In. 18. sq. 
H ér er setníngin eitthva& geggjuí); en veríiur skiljanleg, ef /  stab  „þ v í“ er sett 

„og“, og í staí) „fyrst“ er se tt „a?)“, og ln. 19. í staí) „var“ er se tt ,,væri“) ; bls.
1100. Ii). 22. vistforráíium  1. vistarráííum ; bls. 1124. ln. 15. kaup. jió  1. kaup,
þ ó ; bls. 1261. ln. 16. aukaleyfisbréfl 1. einkaleyflsbréfl; bls. 1340. ln. 9. b rey t- 
íngum  þeim  1. breytíngar þ æ r; bls. 1359. In. 18. einhvers I. einbers; bls. 1386. 
ln . 8. áskilja 1. aíiskilja; bls. 1398. In. 12. tilskipunar 1. tilsk ip u n ; bls. 1473. ln. 
7. hversu 1. hverju ; ln. 11. ástæí) ufyrir 1. ástæbu fy rir; bls. 1489. ln. 30. a t-  
vinnuskortur I. a tv inuuskattu r; bls. 1496. ln, 32. urinib 1. num ib og nefnd ir !. 
nefn d ar; bls. 1526. ln. 1. v istinui I. sveitinn i; (bls. 1596. ln. 21. heflr verib m is- 
skrifa?) í nefndarálitií) 7178 rdl. fy iir 9178 r d ,  sbr. undang. bls. aí) neban og bla. 
1601. lu. 8 .); bls. 1601. ln. 12. óborga?)an 1. o fborga^an ; ln. 21. af konúngs- I. 
ko tiú n g s-; bls. 1607. ln. 23. sé 1. sé komÆ ; bls. 1608. ln. 27. strengilegt 1.
d ren g ileg t; bls. 1616. In. 14. réttarte liju r og ré ttarú tg jú ld  1. ré tta r tek jur og ré tt
ú tg jó ld ; bls. 1623. ln. 35. búast 1. b ú iz t; bls. 1624. ln. 5. uppástú n g u m an n i. . . 
sem hann 1. u p p ás tú n g u n n i. . . ,  sem hún ; (bls. 1629. {>ab hafSi gleymzt aí) 
prenta  á atkvælbaskrána breytíngaratkvæ íii S v e i n s  S k ú l a s o n a r  \íb 5. niíiur- 
lagsatril&i nefndarinnar, sbr. bls. 1653. In. 31. sq. Hi% fyrra þeirra  tveggja, sem 
kom ust inn  á þíngib, var sam þykkt af þíng inu  í  einu hljóiii, og heflr þaíi verií) þaí), 
a?) bæ ta inu í  o rW iu m : „ o g ré tt i“ í eptir: í íslenzkum lögum; sbr. bls. 1797. ln. 14 ); 
bls. 1691. ln. 25. skyldalbir 1. skyldaíiur; (bls. 1723. In. 14. sq. Hér er se tníngin 
eitthvaí) óviíifelldin; meim'ngin er víst þessi: á eptir „vit á hafa“ æ tti ab koma: 
á líta  þess leiílis, ab happasæl afdrif málsins v ir ja s t o. s. f r v , sbr. bls. 1819. In. 

4. sq ).
Auk þessaia prentvillna og ritv illna eru nokkrar fleiri stafvillur, eu hér er 

getií).


