
ÞINGSKJÖl
á alþingi Íslendinga árið 1869.

I. Konungleg auglýsing
til alþingis, um árangur af þegnlegum tillögum þess og öðrum

uppástungum á fundinum 1867, bls. 3-9.

II. Konungleg frumvörp,
1. Frumvarp til laga, er nákvæmar ákveða mn hina stjórna1'legu

stöðu Íslands í ríkinu, bls. 10- 20; nefndarálit bls. 258-
279; atkvæðaskrá bls. 310-316; álitsskjal til konungs bls.
353-378.
Nefnd: .Jón Sigurðsson; Halldór Jónsson; Guðmundur Ein-

arsson; Eiríkur Kúld, formaður; Tryggvi Gunnars-
son; H. Kr. Friðriksson, skrifari og framsögumaður;
Stefán Jónsson; Páll J. -Vídalín; Sigurður Gunn-
ersson.

2. Frumvarp til stjórnarskrár um hin sf~rstaklegu málefni Ís-
lands bls. 2J -42; nefndarálit bls. 297-299; atkvæðaskrá
bls. 341-319; álitsskjal til konungs 378-400.
Nefnd: Halldór Jónsson; Guðmundur Einarsson ; Páll J.

Vídalín; Jón Sigurðsson; Eiriku» Kúld, formaður;
Stefán Jónsson; Tryggvi Gunnarsson; Halldór Kr.
Friðriksson, skrifari og framsögumaður ; Sigurður
Gunnarsson.

3. Frumvarp til tilskipunar, er hefir inni að halda viðauka við
t.ilskipua: 5. [anúarmán, 1866, um fjárkláða og önnur næm
fjárveikindi á Íslandi, bls. 43-48; nefndarálit bls. 178-
183; atkvæðaskrá bls. t 99-202; álitsskjal til konungs bls.
401-406.
Nefnd: Jón Sigurðsson, skrlíarl ; Benedikt Sveinsson, fram-

sögumaður; Páll J. Vídalín, formaður; Iliálmur PN-
ursson ; Stefán Jónsson.
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4. Frumvarp til tilskipunar, um byggingu hegningarhúss og fang-
elsa á Íslandi m. fl. bls. 49-57 ; nefndarálit bls. 153-156;
atkvæðaskrá bls. 1i 1-174; álitsskjal til konungs bls. 223-227.
Nefnd: Bergur Thorberg, formaður og framsögnmaður ; Jón

Petursson, skrifari ; þórður Jónasson; Grímur Thom-
sen; Stefán Eiríksson.

5. Frumvarp til opins bréfs handa Íslandi, er nákvæmar ákveður
um innheimtu á kröfum með forgangsretti hjá þeim mönn-
um, sem hafa látið aðra fá sjálfsvörzluveð i lausafð sínu, bls.
58-60; nefndarálit bls. 162-163; atkvæðaskrá 177-1i8 ;
álitsskjal til konungs bls. 257-258.
Nefnd: Þórður Jónasson, formaður; Jón Petursson, skrifari;

Benedikt Sveinsson, íramsögumaður.
6. Frumvarp til opins bréfs handa Íslandi, um aðra skiptingu lÍ

lyfjavoginni en hingað til bls. 60-63; nefndarálit bls. 139
-141; atkvæðaskrá bls. 151-152; álitsskjal til konungs
bls. 198.
Nefnd: Grímur Thomsen, formaður; Jón I-ljaltalín, skrifari

og íramsögumaður ; Daníel Thorlacius.
7. Frumvarp til tilskipunar handa Íslandi, um eptirmyndun ljós-

mynda o. fl. bls. 64-65; nefndarálit bls. 128-129; atkvæða-
skrá bls. 134 j álitsskjal til konungs bls, 144- t 45.
Nefnd: Tryggvi Gunnarsson, formaður; Páll Pálsson, fram-

sögumaður j Grímur Thomsen, skrifari.
8. Frumvarp til opins bréfs handa Íslandi um, að þeir, sem senda

inn bænarskrár og kæruskjöl, geti fengið álitsskjölin um mál-
ið, bls. 66 j nefndarálit bls. 134-135; atkvæðaskrá bls. 139;
álitsskjal til konungs bls. 227.
Nefnd: Bet'gur Thorberg, formaður og framsögumaður ; Jón

Pétursson, skrifari ; Benedikt Sveinsson.

III. Konungleg álitsmál.
1. Umleigusölu á brennisteinsnámunum við Mývatn, bls. 73-78;

nefndarálit bls. 191-197; atkvæðaskrá bls. 228-230; álits-
skjal til konungs bls. 305-307.
Nefnd: Jón Hjolialin, formaður og framsögumaður ; Jón

Sigurðsson; Tryggvi Gunnarsson; Benedikt Sveins-
son; Grímur Thomsen, skrifari.
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2. Um lögleiðslu danskra lagaboða, sem út hafa komið árin 1867
-1868, bls. 102; nefndarálit bls. 170-171; atkvæðaskrá bls.
174-176; álitsskjal til konungs bls. 198-·-199.
Nefnd: Þórður Jónasson, formaður og íramsögumaður ; Jón

Petursson, skrifari ; Bergur Thorherg.
3. Um skiptingu á syslum ívesturumdæminu, bls. 124-128;

nefndarálit bls. 230--234; atkvæðaskrá bls. 288-290; álits-
skjal til konungs bls. 302-305.
Nefnd: Berour Thorherg, formaður og framsögumaður ; Ei-

ríkur Kúld; Guðmundur Einarsson, skrifari ; Hjálm-
ur Petursson; Torfi Einarsson.

IV. þegnlegar Bænarskrár og uppástungur,
sem nefndir voru settar i, og bænarskrár ritaðar konungi.

1. Bænarskrár um spítalahlutina :
1. úr Reykjavík;

2. - 5. - Gullbringusýslu;
6. - Borgarfjarðarsýslu;
7. - Landeyjum i Rangárvallasýslu;
H. - Vestur-Skaptafellsaýslu ;
9. - Þingeyjarsýslu;

10.-11. - Barðastrandarsýslu;
12. - Ísafjarðarsýslu ;
13. - Vestmannaeyjum;
14. • Selvogshreppi í Árnessýslu;

bls. 93-102; nefndarálit bls. 250-257; atkvæðaskrábls.
321-327; bænarskrá til konungs bls. 335-338.
Nefnd: Hallgrímur Jónsson; Grímur Thomsen; Þórður J ón-

asson; Þórarinn Böðvarsson, skrifari og framsögu-
maður ; Tor~ Einarsson, formaður.

2. Bænarskrá úr fsafjarðarsýslu um bann gegn hákarla-niður-
skurði, bls. 102-104; nefndarálit bls. 318-320; atkvæðaskrá
bls 328-329; bænarskrá til konungs bls. 338-340.
Nefnd: Torfi Einarsson; Benedikt Sveinsson; Halldór Kr.

Friðriksson, skrifari og framsögumaður ; Þórarinn
Böðvarsson, formaður; Jón Hjaltalín.

3. Bænarskrá úr Húnavatnssýslu um (yrirmyndarbú og búnað-
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arskóla, bls. 1O'Í-1 05; nefndarálítbls. 218-221; atkvæða-
skrá bls. 242-243; bænarskrá til konungs bls. 309-310.
Nefnd: Páll J. Vídalín, formaður og framsögumaður ; Jón

Petursson; Grímur Thomsen, skrifari.
4. Bænarskrá frá þingmanni Vestur-Skaptfellinga um kennslu

heyrnar- og mállausra barna, bls. 110-116; nefndarálit bls.
202-209; atkvæðaskrá bls. 234-238; bænarskrá til konungs
bls. 293-2\)7.
Nefnd: Bergur Thorberq, formaður og framsögumaður ; Jón

Hjaltalín ; Páll Pálsson.
5. Uppástunga þingmanns Baröstrendinga um stofnun laqaskðla,

bls. 135-136; nefndarálit bls. 166-168; atkvæða skrá bls.
183-184; bænarskrá til konungs bls. 247-250.
Nefnd: Eiríkur Kúld, formaður og framsögumaður ; Jón

Petursso-n; Þórður Jónasson.
6. Uppástunga um styrk handa forngripasafninu, bls. 136-139;

nefndarálit bls. 168-170; atkvæðaskrá bls. 176-177; bæn-
arskrá til konungs bls. 214-247.
Nefnd: Halldór Kr. Friðriksson, formaður; Ólafur Pálsson;

Helgi Hálfdánarson, skrifari og framsögumaður.
7. Uppástunga varaþingmanns Snæfellinga um stofnun sjómanna-

skóla, bls. 141- 142; nefndarálit bls. 189-191; atkvæðaskrá
bls. 238-239; bænarskrá til konungs bls. 307-308.
Nefnd: Daníel Thorlacius, skrifari og framsögumaður ; Torfi

Einarsson, formaður; Eiríkur Kúld.
8. Uppástunga þingmanns Barðstrendingu um bætur á kornskorti

og aðtlutninpum, bls. 143-144; nefndarálit bls. 215-218;
atkvæðaskrá bls. 239-242; bænarskrá til konungs bls. 280
-281.
Nefnd: Bergur Thorberg, formaður; Eiríkur Kúld, skrifari

og framsögumaður ; Halldór Jónsson; Davíð Guð-
mundsson; Stefán Jónsson; Stefán Eiríksson; Torfi
Einarsson.

9. Uppástunga hins 4. konungkjörna þingmanns um stofnun
kennaraembættis í sögu fs/ands og fornfræðmn Norðurlanda,
bls. 152-153; nefndarálit bls. 184-185; atkvæðaskrá bls.
189; bænarskrá til konungs bls. 243-244.
Nefnd: Jón Petursson, formaður og framsögumaður ; Petur

Petursson; Grímur Thomsen, skrifari.
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10. Uppástunga þingmanns Borgfirðinga um fiskiveiðar Frakka,
bls. 158-160; uppástunga varaþingmanns Snæfellinga um
sama efni, bls. 160-161; sbr. skýrslu stjórnarinnar bls. 117
-124; nefndarálit bls. 282-286; atkvæðaskrá bls. 291;
bænarskrá til konungs bls. 330-332.
Nefnd: Hallgrímur Jónsson, formaður; Þórarinn Böðvars-

son, skrifari og framsögumaður ; Daníel Thorlacius;
Stefán Eiríksson; Torfi Einarsson.

ll. Uppástunga frá þremur þingmönnnm, að engir kaupmenn her
eptir megi stofna fasta verzlun her á landi, nema þeir seu
búsettir í landinu sjálfu, bls. 163-164; nefndarálit bls. 316
-318; atkvæðaskrá bls. 327-328; bænarskrá til konungs
bls. 406-407.
Nefnd: Jón Petursson, formaður; Páll J. Vidalín, skrifari ;

Benedikt Sveinsson, framsögumaður.
12. Uppástunga þriggja þingmanna um gufuskipsferðir kring um

landið, bls. 212; nefndarálit bls. 291-293; atkvæðaskrá bls.
302; álitsskjal til konungs bls. 332-333.
Nefnd: Jón Sigurðsson, formaður; Grímur Thomsen, skrifari

og tramsögumaður ; Tryggvi Gunnarsson.
13. Um landbúnaðarmálið ; skýrsla formanns landbúnaðarnefndar-

innar, bls. 213-214; nefndarálit bls. 300-301; atkvæðaskrá
bls. 328; bænarskrá til konungs bls. 333-335.
Nefnd: Bergur Thorberg, formaður og framsögumaður ; Grím-

ur Thomsen, skrifari ; Guðmundur Einarsson; Jón Sig-
urðsson; Sigurður Gunnarsson.

14. Uppástunga frá nefndinni í stjórnarskipunarmálinu um ávarp
til konungs bls. 282; ávarp til konungs bls. 350-351.

V. þegnlegar bænarskrár og uppástungur,
sem vísað var forsetaveginn til hlutaðeigandi yfirvalda.

1. Bænarskráum læknissetning í Strandasýslu, bls. 88-91.
2. Bænarskrá úr Mýrasýslu um markaskrár, bls. 116-117.
3. Bænarskrá úr Austur-Skaptafellssýslu um póstgöngur, bls.

129-130.
4. Bænarskrá Reykvíkinga um breytingu á reglugjörð 27. nóvem-

ber 1846,bls. 145-149.
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a. Bænarskrá frá hinum 3. konungkjörna þingmanni um styrk
til áhalda við læknakennsluna, bls. 221-222.

6. Bænarskrá frá hinum 3. konungkjörna þingmanni um, að bætt
verði kjör ljosmæðra, bls. 222-223.
Að nokkru leyti:

7. Bænarskrá frá þingmanni Vestur-SkaptfeIlinga um kennslu
heyrnar- og mállausra barna, bls. 110-116; nefndarálit
bls. 202-209; atkvæðaskrá bls. 234-238.

8. Bænarskrá úr Húnavatnssýslu um fyrirmyndarbú og búnað-
arskóla bls. 104-105; nefndarálit bls. 218-221; atkvæða-
skrá bls. 242-243.

VI. Bænarskrár og uppástungur,
sem nefndir voru settar i, en eigi ritaðar bænarskrár til konungs.

1. Bænarskrá úr Ísafjarðarsýslu um útsendingu þingtíðindanna,
bls. \H-92 ; úr Barðastrandarsýslu um styttingu þingtíðind-
anna, fast ferðakaup alþingismanna, o. fl., bls. 92; úr
Strandasýslu um fast- ákveðið þingfararkaup, bls. 92; úr
Rangárvallasýslu um sama efni, bls. 93; nefndarálit, bls. 185
-189; atkvæðaskrá, bls. 287-288.
Nefnd: Þórarinn Böðvarsson, formaður; E. Kúld, skrifari ;

Bergur Thorbe1'g, framsögumaður ; Torfi Einarsson;
Ólafur Pálsson.

2. 3 bænarskrár úr Múlasýslum um hjúskaparmál og öreiga-
giptingar, bls.105-110j nefndarálit bls. 149-151; atkvæða-
skrá, bls. 164-166.
Nefnd: Sigurður Gunnarsson, framsögumaður ; Petur pet-

ursson, formaður; Halldór Jónsson, skrifari.

VII. þegnlegllr bænllrskrár og uppástungur,
sem vísað var tiI annara þingnefnda.

1. 18 bænarskrár um stjórnarbótarmálið:
1.-2. úr Barðastrandarsýslu j

3. - Ísafjarðarsýslu ;
4.-5. - Suður-Þingeyjarsýslu;

6. - Snæfellsnessýslu;
7. - Strandasýslu;
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8. úr Húnavatnssýslu ;
9. Skagafjarðarsýslu;

10. - Eyjafjarðarsýslu;
11. - Norður-Þingeyjarsýslu;

12.-17. - Múlasýslum ;
] 8. - Austur-Skaptafellssýslu,

bls. 78-86; þessum bænarskrám var vísað til nefndarinnar, er
selt var um hin konunglegu frumvörp um stjórnarskipunar-málið.

2. Bænarskrá úr Ísafjarðarsýslu um byggingu jarða, bls. 214-
215; vísað til nefndarinnar um landbúnaðarmálið.

VIII. þegnlegar bænarskl'ár og uppástungur,
sem eigi náðu fram að ganga.

1. Bænarskrá frá 10 prestum í Húnavatnssýslu um ábyrgð á fe
lénskirkna. bls. 86- 87.

2. 2 Bænarskrár úr Skaptafellssýslum um vegabótagjald , bls.
130-132.

3. Bænarskrá úr Þingeyjarsýslu um stjórn jafnaðarsjóðanna, bls.
]32-134.

4. Uppástunga hins 4. konungkjörna þingmanns um vernd lista-
verki' gegn eptirmyndun, bls. ] 43.

5. Uppástunga þingmanns Reykjavíkur um launabót handa
sýslumanninum í Gullbringu- og Kjósarsýslu, bls. 157-158.

6. Uppástunga þingmanns Skagfirðinga um að fella lagaboðin úr
alþingistíðindunum, bls. 161-162.

7. Bænarskrá Reykvíkinga um stjórn landsprentsmiðjunnar, bls.
209--212.

8. Bænarskrá úr þingeyjarsýsln um kosningu hreppstjóra, bls. 114
-116.

IX. Önnur skjöl.
1. Skipun til stiptamtmanns yfir íslandi og amtmanns í suður-

amtinu samastaðar H. Finsen, riddara af dannebrog, til að
vera fulltrúi konungs á alþingi, bls. 67.

2. Viðvíkjandi kosningu þingmanns Ísfirðinga, herra Jóns Sig-
urðssonar í Kaupmannahöfn:
a, Útskript af kjörfundarbók Ísafjarðarsýslu og kaupstaðar,

bls. 68.
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b, Bréf frá kjörsljóranum i Ísafjarðarsýslu, bls. 69-70.
e, Bréf frá kjörstjórninni i Ísafjarðarsýslu, bls. 70-71.

3. Brðf amtmanns norður- og austuramtsíns til sýslumannsins i
Þingeyjarsýslu, dagsett 3. júni 1869, viðvíkjandi vanskilum á
alþingis tolli úr Þingeyjarsýslu árið 1861, bls. 71-72.

4. Bréf stiptsyfirvaldanna um prentun alþingistíðindanna, dagsett
30. dag júlímán 1869, bls. 72-73.

5. Skýrsla stjórnarinnar viðvíkjandi fiskiveiðum útlendra manna
við strendur Íslands, bls. 117-124.

6. Skýrsla formanns landbúnaðamerndarínnar, bls. 2 J 3-2 t 4.
7. Skýrsla þjóðhátíðarnefndarinnar, bls. 349-350.

X. Lög og stjórnarbrCf,
sem út hafa komið frÍI. því alþingi var slitið 1867 til þess þing

var sett 1869.

1. Lög um, að útlendum skipum verði gefinn kostur á, að flytja
vörur hafna á milli á Íslandi og milli Íslands og Danmerkur,
dags. 17. dag aprilm. 1868, viðb. bls. 3.

2. Opið bréf handa Íslandi um það, hvernig borga eigi kostnað
þann, er rís af flutningi á þurfamönnum, dags. Ii. dag aprí1m.
1868, viðb. bls. 3-5.

3. Tilskipun um breytingu á ákvörðununum nm gjald spítala-
hlutanna, er svo eru nefndir, á Íslandi, dags. 10. dag ágústm.
1868, viðb. bls. 5-7.

4. Almenn hegningarlög handa Íslandi, dags. 25. dag júním.
1869, viðb. bls. 7-83.

5. Tilskipun handa Íslandi um afplánun fésekta í öðrum mál-
um en sakamálum, dags. 25. dag júnírn. 1869, viðb. bls. 83
-85.

6. Tilskipun um hundahald á Íslandi, dags. 25. dag júnim. 1869,
viðb. 86-87.

7. Tilskipun handa Íslandi, um skipamælingar, dags. 25. dag
[úním. 1869, viðb. bls. 88-98.

8. Tilskipun handa Íslandi um skrásetning skipa, dags. 25. dag
[úním. 1869, viðb. bls. 98-1H).

9. Opið bréf um, að alþingi, sem nú er, skuli leyst upp, dags.
26. dag febrúarm. 1869, viðb. bls. 116.

10. Opið. bréf um nýjar kosningar til alþingis, og að því skuli
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stefnt saman í ár, dags. 26. dag febrúarm. 1869, viðb. bls.
116-117.

11. Lög um, að endurskoðuninni á lögunum frá 19. degi janúar-
mánaðar 1863, um launaviðbót handa ýmsum embættismönn-
um á Íslandi skuli enn fremur skotið á frest, dags. 20. dag.
marzmánaðar 1868, viðb, bls. 117.

t 2. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um
umburðarbrðf frá aðalskattastjórninni áhrærandi skipamælingar,
dags. 1L dag maím. 1868, viðb. bls. 1J 8-120.

13. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmann-
anna á Íslandi, um að skipum frá Belgíu og Norður-Þýzka-
landi sé leyft að flytja vörur hafna á milli á Íslandi, dags.
25. dag [úním, 1868, viðb. bls. 120.

14. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna um lækna-
kennsluna í Reykjavík, dags. 3. dag ágústm. 1868, víðb, bls.
120-122.

15. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptsyfirvaldanna á Íslandi um,
að prentsmiðjunni á Akureyri skuli heimilt að prenta bækur
þær, er Hólaprentsmiðja hin forna hafði prentrétt til, dags.
15. dag ágústm. 1868, viðb. bls. 122-123.

16. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins og amtmann-
anna á Íslandi um mælingu skipa frá Bretlandi hinu mikla,
dags. 24. dag nóvernberm. 1868, viðh. bls. 123.

t 7. Bréf dómsmálastjórnarinnar til stiptamtmannsins á Íslandi, um
auglýsingu á reikningum fyrir þjóðvegagjaldinu, dags. 2. dag
[úlím. 1869, viðb. bls. 124.

XI.
I. Href alþingisforseta Jóns Sigurðssonar til konungsfulltrúa um

prentun alþingistíðindanna, dags. 2. dag októberm. 1869, viðh.
bls. 124-125.

2. Href frá forseta alþingis Jóni Sigurðssyni til forstöðunefndar-
innar fyrir samskotum til minningar um 1000 ára byggingu
íslands, dags. 12. dag októberm. 1869, viðb. bls. 125-126.

3. Reikningur yfir alþingiskostnaðinn 1867, viðb. bls. t 29.
4. Yfirlit yfir alþingiskostnaðinn 1869, viðb. bls. 130-131.
5. Reikningur yfir alþingistollinn 1865-1868, viðb. bls. 135.
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