
Ed. 120. Frumvarp til laga [84. mál]
um Kirkjubyggingasjóð.

Flm.: Sigurður Ó. Ólafsson, Andrés Eyjólfsson.

1. gr.
Stofna skal sjóð, er nefnist Kirkjubyggingarsjóður. Hlutverk sjóðsins er að veita

þjóðkirkjusöfnuðunum vaxtalaus lán til kirkjubygginga i sóknum landsins og til
varanlegra endurbóta á eldri kirkjum.

2. gr.
Ríkissjóður skal greiða i Kirkjubyggingasjóð kr. 1000000.00á ári í næstu 5 ár

og síðan árlega kr. 500000.00í næstu 15 ár.
Biskup landsins hefur á hendi stjórn og reikningshald Kirkjubyggingasjóðs,

og skulu reikningar sjóðsins árlega birtir í Stjórnartíðindum.

3. gr.
Ekki má veita lán úr sjóðnum samkv. 1. gr., nema teikning að kirkjubyggingu

eða endurbót eldri kirkju hafi verið samþykkt af þriggja manna nefnd, er í skulu
eiga sæti biskup landsins, húsameistari ríkisins og þriðji maður, sem kirkjumála-
ráðherra skipar. Lánin skulu veitt gegn 1. veðrétti i kirkjuhúsinu. Lánsupphæðin
miðast við stærð kirkju og má nema allt að kr. 200.00 á hvern teningsmetra, þó
aldrei meiru en kr. 1000.00á hvern fermetra gólfflatar. Byggingarlánin endurgreið-
ast með jöfnum árlegum afborgunum á 50 árum.

Til endurbóta eldri kirkna má eigi veita hærri lán en sem svarar % kostnaðar,
samkvæmt reikningum, sem biskup úrskurðar. Lánin endurgreiðast á 20 árum með
jöfnum afborgunum.

Bráðabirgðaákvæði.
Endurgreiða skal úr Kirkjubyggingasjóði vexti af lánum þeim til kirkjubygg-

inga og endurbóta eldri kirkna, er tekin hafa verið eftir árslok 1945, enda sanni
kirkjureikningar, að lánin nemi ekki stærri hluta af byggingar- og viðgerðarkostn-
aði en sagt er í 3. gr.



Greinargerð.

Frumvarp um sama efni var flutt á síðasta Alþingi, en náði þá ekki fram að
ganga. Í greinargerð, sem fylgdi frv. þá, segir svo m. a.:

"Í frv. því, sem hér er flutt, er farið fram á ákveðna, en mjög hóflega upphæð
frá ríkinu árlega næstu 20 árin til styrktar kirkjubyggingum i landinu, enda ekki
gert ráð fyrir, að þetta framlag nemi meiru en %-% af byggingarkostnaði kirkju-
húsanna. Hér er ekki heldur um beinan styrk að ræða, heldur vaxtalaus lán, sem
söfnuðirnir endurgreiða að fullu í hinn sameiginlega kirkjubyggingasjóð, og kemur
þannig hið sama fé til nota nýbyggingum kirkna, eftir því sem söfnuðirnir, þar
sem kirkjur hafa verið reistar, endurgreiða Kirkjubyggingasjóði lánin.

Að 20 árum liðnum má gera ráð fyrir, eins og siðar mun sýnt, að meginátakinu
í kirkjubyggingarmálunum verði lokið. Þá munu söfnuðir landsins endurgreiða
Kirkjubyggingasjóði árlega um 200 þús. kr. af byggingarlánunum, og yrði það jafn-
framt handbært fé til lána til þeirra kirkna, sem þá kynni enn að vera þörf á að reisa.

Auk þess höfuðmarkmiðs þessa frv. að styðja að nýbyggingum kirkna hefur
það einnig inni að halda ákvæði um stuðning við kirkjur, sem viðgerða eða varan-
legra endurbóta þarfnast. Er gert ráð fyrir að lána i því skyni vaxtalaust til 20 ára* af kostnaði við endurbætur eldri kirkna, ef nefnd sú, sem samþykkir kirkjuteikn-
ingar, telur endurbótina réttmæta og heppilega. Er þetta ákvæði sett til þess, að
söfnuðir láti fremur fara fram endurbót á eldri kirkju, þar sem það telst hagfellt,
heldur en að krefjast endurbyggingar kirkjunnar að öllu leyti. En á slíku væri jafnan
nokkur hætta, ef til endurbygginga fengjust hagkvæm lán, en engin til endurbóta
eldri kirkjuhúsa.

Þá er í frv. þessu ætlazt til, að hlaupið sé undir bagga með þeim söfnuðum,
sem síðan dýrtíð tók að vaxa fyrir alvöru hafa tekið lán til byggingar kirkna eða
varnalegra endurbóta á eldri kirkjuhúsum. Þykir sanngjarnt, að Kirkjubygginga-
sjóður greiði fyrir slika söfnuði vexti af lánum þessum.

Samkv. gildandi lögum um skipun prestakalla eru nú í landinu 286 kirkju-
sóknir. Þar af eru 10 sóknir án sóknarkirkju: 5 í Reykjavik, Hnifsdalssókn, Hólma-
víkursókn. Drangsnessókn, Hofsóssókn og Úthliðarsókn. Af hinum 276 sóknarkirkj-
um eru 72 steinkirkjur, en hinar úr timbri eða torfi.

Samkvæmt skrám frá próföstum um kirkjur eru 169 byggðar fyrir síðustu alda-
mót, en 107, er byggðar hafa verið á síðustu 52 árum, eða ríflega 2 kirkjur á ári til
jafnaðar. En margar hinna eldri kirkna hafa hlotið miklar aðgerðir, svo að þær
mega nú kallast stæðileg hús, sem eigi virðast þurfa endurbyggingar i náinni
framtíð.

Um byggingarþörfina á næstu 20 árum er erfitt að segja. En samkvæmt laus-
legum athugunum, sem fram hafa farið á þvi máli, virðist aðkallandi þörf á að
byggja á næstu 20 árum kirkjur, sem hér segir:
A. 130 kirkjur í sóknum með innan við 300 íbúa.
B. 25 kirkjur i sóknum utan Reykjavíkur, sem hafa yfir 300 íbúa,
C. 5 kirkjur i sóknum i Reykjavik.

Fólkstala samtals í þessum sóknum, miðað við 31. des. 1950, var sem hér segir:
A. Sóknir með undir 300 íbúum 15590.
R. Sóknir með yfir 300 íbúum 16043 (utan Reykjavíkur).
C. Sóknir með yfir 300 ibúum ca. 30000 (í Reykjavík).

Ef gert er ráð fyrir, að í A (sóknum með undir 300 íbúum) þyrftu kirkjurnar
að rúma í sæti helming sóknarmanna, í B (sóknum yfir 300) þriðjung til fjórðung
og í e (Reykjavík) yrði gert ráð fyrir, að hver hinna 5 nýju kirkna rúmaði 400
manns í sæti, þá þarf samanlagður sætafjöldi í hinum nýju kirkjum að vera:
A. 7795 sæti.
R. 5000
C. 2000 -



Við athugun á teikningum á kirkjum, sem byggðar hafa verið hér á landi,
kemur í ljós, að í hinum minnstu kirkjum kemur á hvern fermetra gólfflatar 1.3
sæti, en þetta breytist eftir því sem kirkjurnar stækka, þannig að í hinum stærstu
kirkjunum nægir ekki fermetri i gólffleti fyrir eitt sæti.

Með hliðsjón af þessu má ætla, að gólfflötur kirknanna verði:
A. Um 6500 fermetrar.
ll. Um 5000
C. Um 2200

Enn fremur hefur það komið í ljós við athugun kirkjuteikninganna, að rúm-
metratala verður að sjálfsögðu hærri, miðað við gólfflöt, því stærri sem kirkjan er.
Mun ekki vera fjarri lagi, að gólfflötinn þurfi að margfalda með 3-6 til þess að -fá
rúmmetratal kirkjunnar.

Samkvæmt þvi mundi ekki fjarri lagi, að rúmmetratal þeirra 160 kirkna, er
byggja þyrfti á næstu 20 árum, yrði sem hér segir:
A. 130 kirkjur samtals 6500 ferm. að gólffleti: Rúmmál 22000 m".
B. 25 kirkjur samtals 5000 ferm. að gólffleti: Rúmmál 2200Q m3•

C. 5 kirkjur samtals 2200 ferm. að gólffleti: Rúmmál 13200 mS.
Sé gert ráð fyrir, að byggingarkostnaður sé um kr. 500.00-550.00 á tenings-

metra, verður heildarkostnaður sem hér segir:
A. 130 kirkjur (22000 rúmm.) 11 millj. kr.
B. 25 kirkjur (22000 rúmm.) 12.10 -
C. 5 kirkjur (13200 rúmm.) 7.26-

Alls 30.36 millj. kr.
Miðað við þessar áætlanir mundi framlag ríkisins á vaxtalausum lánum til

kirkjubygginganna verða:
A. 130 kirkjur, 22 þús. rúmm., 200 kr. á rúmmetra 4.4 millj. kr.
ll. 25 kirkjur, 22 þús. rúmm., 200 kr. á rúmmetra 4.4
C. 5 kirkjur, 2200 ferm. að gólffleti, 1000 kr. á ferm. _2=:.:::.2 _

11.0 millj. kr.
Er það sem næst Ys .hlutí byggingarkostnaðar að meðaltali.
Af kirkjum i A eru:

50 i sóknum með innanvið 100 íbúa.
65 i sóknum með 100-200 íbúa,
15 í sóknum með 200-300 íbúa.

Til þess að gefa hugmynd um kostnað við byggingu hinna smærri kirkna og
hve mikill hluti þess kostnaðar yrði lán samkv. ákvæðum frv., skulu nefnd nokkur
dæmi;

I. Sóknarmenn 100. Kirkja, sem tæki ríflega helming sóknarmanna i sæti, verður
um 50 fermetrar að gólffleti og um 150 rúmmetrar að stærð.

Byggingarkostnaður um 500 kr. á rúmmetra verður kr. 75000.00.
Þar af verður lán úr sjóðnum 200 kr. á rúmmetra - 30000.00.

Þetta er að vísu ekki mikil hjálp og bersýnilega örðugleikum bundið fyrir 100
manna söfnuð a'ð leggja fram sjálfur um 45 þús, kr. til byggingarinnar. Í þessu
sambandi er þó vert að geta þess, að sumar þessara kirkna eiga ofur litla sjóði, að
framlög til byggingarinnar gætu að töluverðu leyti orðið í vinnu við kirkjusmíðina,
sem mundi koma betur við en beinar peningagreiðslur, og að eitthvert lán ætti að
fást til byggingarinnar úr Hinum almenna kirkjusjóði, þótt vart megi þar gera ráð
fyrir hærri upphæð en 10-15 þús. kr.

II. Sóknarmenn um 150. Kirkja, er tæki 75 í sæti, yrði um 65 ferm. að gólf-
fleti og um 227 rúmmetrar.



Byggingarkostnaður kr. 113500.00.
Þar af lán úr sjóðnum 45400.00.
Framlag safnaðar kr. 68000.00, eða um 450 kr. á mann. Er það sama upphæð og

í 100 manna sókninni.
III. Sóknarmenn 600. Kirkja, er tæki 200 manns í sæti, verður um 200 metrar

að gólffleti og um 1000 rúmmetrar.
Byggingarkostnaður 550 kr. á rúmm. kr. 550000.00.
Lán úr sjóðnum - 200000.00.
Þurfa þá safnaðarmenn að leggja fram 350 þús. kr., eða um 600 kr. á mann.
IV. Kirkja í Reykjavík. Sóknarmenn 5 þúsund. Kirkja tekur 400 menn i sæti,

gólfflötur 440 fermetrar. Rúmm. 6X440=2640.

Byggingarkostnaður 2640X550 1452000 kr.
Lán úr sjóðnum 1000 kr. á ferm. gólfflatar 440000-

Mismunur 1012000 kr.

er safnaðarmenn standa straum af að öllu leyti, eða 202 kr. á mann.

Af dæmum þessum virðist sýnt, að enda þótt hér sé ekki farið fram á nema
litinn hluta af byggingarkostnaði kirknanna, þá verði þetta eigi að síður nokkurn
veginn nægileg hjálp til þess að söfnuðir landsins muni á næstu árum sjá sér fært
að hefja kirkjubyggingar í allstórum stíl, en á því er bæði trúarleg og menningar-
leg nauðsyn og svo augljós, að eigi þarf um að ræða.

Loks er að minna á, að öllu fé skila kirkjurnar aftur í sjóðinn, að frádregnu
því litla, sem fer í greiðslu vaxta af eldri kirkjubyggingarlánum og áður er að vikið.
Verður þannig hið sama fé stöðugt lyftistöng nýrra kirkjubygginga í landinu.

Um einstakar greinar frumvarpsins þykir rétt að taka þetta fram:

Um 1. gr.
Lánin verða aðeins veitt þjóðkirkjusöfnuðum. Þar sem annar en söfnuður er

eigandi kirkju, verður því söfnuður að taka við kirkjunni, ef lán eiga að fást til
endurbyggingar hennar. Ætti þetta ákvæði að greiða og flýta fyrir því, að allar
kirkjur á landinu komist i eigu safnaðanna sjálfra, enda er það tvímælalaust heppi-
legast.

Um 2. gr.
Eðlilegast þykir, að biskup hafi á hendi stjórn og reikningshald Kirkjubygg-

ingasjóðs.
Um 3. gr.

Rétt þykir að miða lánin við stærð kirkju, en eigi við vissan hluta byggingar-
kostnaðar. Er þá bæði, að ríkið veit þegar í upphafi, hve miklu lánið nemur, og
söfnuðirnir hafa enn ríkari ástæðu til þess að sýna fulla ráð deild og hagsýni við
bygginguna. Hins vegar er ætlazt til, að nefnd sú, er um getur í þessari grein, sjái
um, að hinar nýju kirkjur verði smekklogar og hentugar að stíl og gerð, og að hún
annist jafnframt um, að kirkjubygging verði vandlega og traustlega af hendi leyst.
Sama gildir um endurbætur eldri kirkna. Er og auðvelt að binda lánin þeim skil-
yrðum, að byggingin sé vönduð og traust að dómi trúnaðarmanna sjóðsins.

Bráðabirgðaákvæði.
Mikill meiri hluti af lánum, sem veitt hafa verið til kirkjubygginga síðan 1945,

er í Hinum almenna kirkjusjóði. Samtals munu lánin þar nema um 700 þús. kr.
Alls ættu þessi lán engan veginn að vera yfir 900 þús. kr.

Vaxtagreiðsla sjóðsins vegna þeirra verður þá um 45 þús. kr. á ári, er mundi
lækka um 2-3 þús. kr. á ári og vera horfin úr sögunni eftir 15-20 ár."


