
Nd. 855. Nefndarálit
um frv. til l. um kirkjubyggingar og þátttöku ríkissjóðs
húsa.

stofnkostnaði kirkju-

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt mál þetta á mörgum fundum, Ill. a. við fyrrverandi og núv.
kirkjumálaráðherra, biskup og flm. Ýtarleg umsögn biskups fylgir hér með.

Telur nefndin eftir atvikum rétt að afgreiða málið að þessu sinni með svo-
felldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Í trausti þess að ríkisstjórnin taki til rækilegrar athugunar, it hvern hátt kirkju-

byggingar þjóðkirkjunnar geti orðið aðnjótandi öruggrar fjárhagsaðstoðar ríkis-
valdsins, og leggi niðurstöður sínar fyrir næsta reglulegt Alþingi, þykir deildinni
rétt að taka ekki að þessu sinni fullnaðarákvörðun um málið og tekur fyrir næsta
mál á dagskrá.

Alþingi, 14. maí 1947.

Sigfús Sigurhjartarson,
form.

Gunnar Thoroddsen,
fundaskr., frsm.

Barði Guðmundsson.

Sigurður Bjarnason Páll Þorsteinsson.
Fylgiskjal.

BISKUPINN YFIR íSLANDI
Reykjavík, 4. desember 194G.

Með bréfi, dags. 30. f. m., hafið þér sent mér til umsagnar frumvarp til laga um
kirkjubyggingar og þátttöku ríkissjóðs ístofnkostnaði kirkjuhúsa.

Þegar fyrsti flutningsmaður þessa frv., Gísli Sveinsson alþingismaður, upphaf.-
lega flutti frv. þetta á Alþingi, rökstuddi hann í greinargerð svo rækilega réttmæti

1



og þörf löggjafar, er veitti söfnuðum landsins verulegan styrk af opinberu fé til
kirkjubygginga, að ég tel nægja að vísa til þess, sem þar er sagt um málið almennt.

Um einstök atriði frumv., eins og það nú liggur fyrir, vil ég taka þetta fram:
1. gr. - Ég hefði kosið, að síðari hluti greinarinnar, "svo og eign kirkna hin-

1I1ll almenna klrkjusjóði" o. s, frv. félli niður.
Enda þótt til séu lagafyrirmæli um það, að kirkjur skuli ávaxta fé sitt í hin-

um almenna kirkjusjóði. þá brestur enn nokkuð á, að því sé alls staður framfylgt.
Eiga og ýmsar kirkjur sérstaka sjóði, sem ákveðið hefur verið, að verja í sérstöku
augnamiði (kaup á kirkjugripum o. s. frv.), og eru þeir sjóðir yfirleitt ekki ávaxt-
aðir í kirkjusjóði. enda vafasamt, að umrædd grein, þótt að lögum yrði, mundi ná
til þeirra, jafnvel þótt þeir væru ávaxtaöir í sjóðnum.

Þar sem greinin gerir ráð fyrir, að eign kirkju í kirkjusjóði gangi öll til endur-
byggingar kirkju án þess að þar komi nokkurt fé á móti frá því opinbera, óttast
ég um það, að sóknarnefndir verði ófúsar að leggja fé kirknauna inn í kirkjusjóð-
inu, og enn fremur að það kynni að koma fyrir, að sólmarnefndir færu fram á að
fá útborgaðar innstæður sínar, til þess að verja þeim til kaupa á ýmsuni kirkju-
munum eða stofna af þeim sérstaka sjóði heima fyrir. Gæti þetta orðið mjög baga-
legt fyrir sjóðinn og hindrað starfsemi hans að verulegu leyti.

Auk þess virðist mér það naumast sanngjarnt, að þeir söfnuðir, sem hafa --
oft með því að leggja sjálfviljugir á sig aukagjöld --- safnað sér nokkurri innstæðu
í kirkjusjóði. eigi að láta hana alla af mörkum til kirkjubyggingarinnar, án þess
að i móti komi framlag frá ríkinu, en hinir, sem vanrækt hafa að safna fé, njóta
þeirra vildarkjara. að ríkið leggi fram :;;! alls hyggingarkostnaðarins.

Þetta má gera ljóst með dæmum.
1. Söfnuður hefur dregið saman 20 þús. krónur og lagt í alm. kirkjusjóð.

Kirkja er þar reist samkv. þessum lögum, er kostar 80 þúsund krónur. Framlag ríkis
verður þá aðeins % af BO þúsund, eða kr. 45 þús., en söfnuður leggur fram 35 þús.

2. Söfnuður hefur með öllu vanrækt að safna fé. Sams konar kirkja er þar reist,
og verður þá framlag ríkis GO þús., en safnaðarins aðeins kr. 20 þús.

Ef á annað borð er á það fallizt, að ríkinu sé rétt að taka þátt í kostnaði við
byggingu safnaðarkirlma að vissum hluta, þá sýnist mér rétt, að það hlutfall sé
ákveðið í eitt skipti fyrir öll, t. d. 3 it móti 1, alveg án tillits til þess, hvort söfn ..
uðurinn hefur safnað einhverjum hluta af sínu framlagi, áður en kirkjan er reist,
eða ekki.

Svo mun og vera um framlög til byggingar barnaskóla, að r ik ið styrkir þær
byggingar að ákveðnum hluta öldungis án tillits til þess, hvort héraðsbílar hafa sinn
hluta til Í handbæru fé, er þeir hafa með fyrirhyggju safnað til byggingarinnar,
eða eigi.

2. gr. - Enda þótt núverandi húsameistara ríkisins megi fyllilega treysta til
þess að ákveða gerð kirkna og gera teikningar af þeim, er engan veginn víst, að svo
verði jafnan framvegis. Virðist mér því réttara, að síðari hluta þessarar greinar yrði
breytt t. d. þannig: "Húsameistari ríkisins eða aðrir húsameistarar. er viðkomandi
söfnuður og biskup koma sér saman um, gera teikningar af þeim kirkjuhúsum þjóð-
kirkjunnar, er reisa skal, og hlítir kirkjusmíðin jafnan umsjón húsameistara ríkis-
ins, eftir því sem með þarf. Biskup skal jafnan samþykkja teikningu kirkju, áður
en bygging hefst. Nú verður ágreiningur milli húsameistara og viðkomandi safn-
aðar um stærð eða gerð kirkju, og sker þá biskup úr."

Með því að það er mjög mikilsvert fjárhagslegt og menningarlegt atriði, að
kirkjur þær, er reistar verða, séu allt í senn smekklegar, hentugar og ekki óhæfi-
lega dýrar, virðist mér, að til greina gæti komið að setja í frv. þetta ákvæði um
það, að t. d. á 5 eða 10 ára fresti skyldi boða til almennrar samkeppni um teikn-
ingar af smekklegum og hentugum kirkjum, sniðnum við íslenzka staðhætti og
þarfir. Gætu á þann hátt fengizt mikilvægar bendingar um hina beztu gerð kirkju-
húsa í landinu. Er á þetta bent nefndinni til athugunar.
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5. gr. - Síðasti liður greinarinnar virðist mega falla niður, þar sem ákvæði
um, að söfnuðir kosti tíðagerðir (þ. e. kostnað við kirkjusöng, meðhjálparalaun
o. þ. h.), eru þegar til í öðrum lögum.

Bráðabirgðaákvæði. ~- Þessi ákvæði virðast mér vera tæplega nógu skýr. Ef
frv. þetta verður að lögum og ríkið styrkir framvegis kirkjubyggingar að % hlut-
um, er ekki vafi á því, að fast muni verða sótt að koma þeim kirkjum, sem þegar
hafa verið reistar, undir ákvæði laganna, enda verða þeir söfnuðir sannarlega hart
úti, sem þegar hafa lagt á sig stórar fórnir og tekið lán til þess að koma sér upp
sómasamlegum kirkjum, áður en lög þessi koma í gildi.

Til þess að gera þessum söfnuðum öllum nokkra úrlausn, án þess þó að íþyngja
ríkissjóðnum verulega, leyfi ég mér að leggja til, að síðari hluti greinarinnar verði
orðaður á þessa leið:

"Enn fremur tekur ríkissjóður að sér að greiða að :74 hlutum eftirstöðvar
þeirra lána, sem tekin hafa verið til kirkjubygginga á undanförnum árum, eins og
þær verða um næstu áramót eftir að lög þessi taka gildi."

Langsamlega mestur hluti þeirra lána, er tekin hafa verið til kirkjuhygginga.
eru nú i hinum almenna kirkjusjóði Islands. Námu þau samtals um úra mót 1945--
46 kr. 226600.00. Þar af yrði hluti ríkissjóðs (%J kr. 1(j()000.00. Ársgreiðsla af þess-
um hluta mundi verða, miðað við 14-16 ára lánstíma, afborgun ca, 10--12 þúsund
kr. og vextir kr. 8000.00, eða samtals um Iu. 20000 á ári, er smám saman færi lækk-
andi að því er vaxtaupphæðina snerti." Er þetta smáupphæð. sem ríkið munar til-
tölulega lítið um, en mundi verða hinum fátæku söfnuðum, sem þegar hafa mikið
á sig lagt til að koma upp kirkjum sínum, mikilsverð hjálp.

Samkvæmt yfirliti, sem ég hef gert yfir aldur kirkna í landinu, mun flokkun
þeirra vera þannig:

Eldri en 1850 .
1850-1900 .
1901--1910 .
1910--1920 .
1920--1930 .
1931--1940 .
eftir 1940 .

16 kirkjur
lG2
30
18
25
21
(j

Steinkirkjur munu vera sem næst 65 á landinu, hinar eru timburkirkjur. nema
tvær torfkirkjur, og á þrem stöðum liggja kirkjur algerlega niðri.

Vegna of lítils fyrirvara um svar er þessi skýrsla um kirkjurnar og Ilok kun
þeirra ekki algerlega tæmandi, og má vera, að þar skakki um 1-2 kirkjur á milli
flokka. Eigi að síður gefur hún allljósa hugmynd bæði um ástandið í byggingarmál-
um kirknauna almennt, hvað byggt hefur verið á síðustu áratugum og hlutfallið á
milli timburkirkna og steinkirkna.

Að órannsökuðu máli treysti ég mér ekki til þess að segja um það, hverjar
kirkjur muni sérstaklega þurfa að endurbyggja á allra næstu árum. Kemur þar margt
til greina, er meta á þá þörf, ekki aðeins ástand kirknanna, heldur og lega þeirra,
stærð safnaða o. s. frv.

Hitt má fullyrða, að ekki er hægt hjá því að komast að reisa mjög margar
kirkjur á allra næstu árum, og jafnaugljós staðreynd er hitt, að söfuðirnir eru
engan veginn færir um að reisa þær kirkjur sómasamlega af eigin rammleik, nema
verulegur stuðningur af hálfu þess opinbera komi þar til.

Sigurgeir Sigurðsson.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.
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