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Eftir tölulið 12 komi svolátandi nýr töluliður:

Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá 1570—1800 og vinna 
að útgáfu þeirra 1000—1000.

Fylgiskjal.

Af öllum þeim grundvallarritum að sögu íslands, sem enn eru óprentuð, er ekk- 
ert, sem merkilegra sé i ðllum greinum en Alpingisbækurnar frá tímum Alpingis hins forna, 
og ekkert, sem eins bráða nauðsyn beri til að fá komið á prent og pær. A meðan pað er 
ekki orðið, er hvorki hægt að rannsaka til neinnar hlitar almenna sögu landsins né held- 
ur réttarsöguna, sem alt til pessa hefir svo sem enginn gaumur verið geflnn. Af bókum 
pessum var að visu fyrrum prentað töluvert jafnóðum frá pvi 1696, og pó ekki óslitið í 
samfellu. En pessar prentuðu bækur eru auk pess orðnar svo torgætar sem handrit væri. 
Par meö hafa Alpingisbækurnar ekki altaf veriö prentaðar í heilu lagi, heldur aöeins kaflar 
úr peim. Þær bækurnar, sem aðeins eru til skrifaðar, eru miklu fleiri og með ýmsu móti, 
hleypt úr peim alla vega á víxl, og pað pótt til sé fleiri afskriftir með hendi landspings- 
skrifaranna sjálfra af sömu bókinni, mismunar peim oft stórum. Kemur pað af pví, að 
pegar sýslumennirnir fengu sér afskriftir af bókunum, hafa peir ekki kært sig um annað 
en pað sem peim hentaði hverjum fyrir sig, svo að einn sýslumaðurinn lét skrifa handa 
sér pessa kaflana, en hinn aðra. Af pessu kemur pað, að í engu einu safni, hvorki opin- 
beru né einstakra manna, eru Alpingisbækurnar nú til fullar, pótt öll árin sé par að nafn- 



inu til, og þó að raenn ætli þær allar vera. Veröur þvi til þess að fá fulla heild af Al- 
þingisbókum að bera alt saman, hvað við annað og fylla hvað eftir ööru. A þann hátt 
verður að vinna verk þetta alt fram til 1766. fá taka við »Alþingisprótókollarnir« i frum- 
riti, og má fylgja þeim úr því þar sem ekki vantar i þá.

Reglulegt Alþingisbókahald var eiginlega hafið fyrst hér á landi 1631. Pó eru til 
Alþingisbækur frá eldri timum, sem lögmennirnir hafa haldið sjálfir. Yfir árin 1570—1606 
tekur Alþingisbók Póröar lögmanns Guðmundarsonar, og jafnframt henni er til ágrip úr 
Pingbók Jóns lögmanns Jónssonar 1573—1601, sem gott er til fyllingar og samanburðar. 
Frá árunum 1606—1617 er til mikið úr þingbók Jóns lögmanns Sigurðssonar, og frá árun- 
um 1622—1630 eru einnig til óslitnar þingbækur. Að eins árabilið 1618—1621 er bókalaust, 
en upp i það skarð má fylla býsnamikið með sérstökum Alþingisdómum. Með sérstökum 
dómum má og íylla mikið og auka allar Þingbækurnar alt fram að 1631. Pað má þess 
vegna gefa út að kalla óslitnar:

Alþingisbækur íslands 1570-1800, eða um 230 ár. — Hefir verið svo 
áætlað, að þetta verk alt mundi verða 10 hæfilega stór bindi í stóru 8 blaða broti, ellegar 
þá svipuðu broti og hinar prentuðu Alþingisbækur til 1796.

Fyrir sögu landsins er það svo afaráriðapdi að fá þetta rit gefið út á sem fylstan 
hátt, og það efni er svo auðsætt, að engum oröum þarf þar um aö eyða til þess að sann- 
færa hið háa stjórnarráð um nauðsyn þess, enda hefir landsstjórnin kannast við það i 
fylsta máta fyrir nokkrum árum. Árið 1894 var þess farið á leit við stjórnina, að taka upp 
á frumvarp til næstu fjárlaga fjárveiting til útgáfu Alþingisbókanna. Tók stjórnin undir 
það hið bezta, og ætlaði á fjárlagafrumvarpi þvi, sem lagt var fyrir Alþingi 1895 2000 kr. 
hvort árið þá á næsta fjárhagstimabili til útgáfu bókanna, og lét því fylgja góð meðmæli 
(Alþt. 1895, C, bls. 16, 35). En af einhverjum ástæðum náði þessi fjárveiting ekki samþykki 
þingsins i það sinn. Síðan hefir þvi máli ekki verið hreyft þar til nú 27. ágúst á aðalfundi 
Sögufélagsins, að félagsmenn skoruðu i einu hljóði á stjórn félagsins, að fara þess á leit 
við hið háa stjórnarráð, að tekin yröi upp á næsta frumvarp til fjárlaga byrjun á fjárveit- 
ing til útgáfu Alþingisbókanna, sem ekki þótti mega dragast úr þessu, að nú þegar væri 
gerð ðfiug gangskór að.

Af öllu framantöldu leyfum vér oss þvi að fara þess á leit við hið háa stjórnar- 
ráð, að því mætti þóknast að ætla fjárveiting til útgáfu Alþingisbókanna á frumvarpi þvi 
til fjárlaga fyrir árin 1912 og 1913, er lagt verður fyrir Alþingi 1911. Landsstjórnin hefir 
áður álitið, að hæfilegt væri að byrja með 2000 kr. á ári, og förum vér þvi fram á, að sú 
upphæð mætti nú og verða til þessa ætluð.

Það teljum vér auðvitað mál, að landsstjórnin, þegar þar að kemur, sjái svo um 
í samráði við þá menn, sem þar til álitast hæfastir, að gerðar verði allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess, að útgáfan verði leyst svo vel af hendi og útgáfunni fyrirkomiö svo 
haganlega kostnaðarins vegna, sem föng verða á.

Stjórn Sögufélagsins, 20. sept. 1910.
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