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DÓMKIRKJAN

Fjárlaganefnd Alþingis

Fyrir hönd Dómkirkiunnar í Revkiavík óskum við eftir hækkun á árlegu 
framlaqi tii kirkiunnar í kr. 10 milliónir.

Ástæður eru þessar helstar:
Dómkirkjan í Reykjavík gegnir sérstöku hlutverki í lífi kirkju og þjóðar.
Til hennar var stofnað með stjórnvaldsákvörðunum er biskupsstólarnir fornu 
voru af lagðir og ísland gert að einu biskupsdæmi.

Þegar leið að 200 ára afmæli Dómkirkjunnar var ákveðið af safnaðarstjórn -  
og með vitund og vilja stjórnvaida landsins að láta fara fram umfangsmiklar 
endurbætur á kirkjunni. Hún var farin að láta mikið á sjá bæði utan og innan. 
Danski tígulsteinninn sem notaður var í stækkun kirkjunnar 1846-7 hafði ekki 
þolað íslenskt veðurfar. Þurfti því að skipta honum út fyrir íslenskan grástein, 
samskonar og eldri kirkjan frá 1796 var byggð úr. Endurbæturnar sem áttu sér 
stað á árunum 1999 og 2000 urðu mjög umfangsmiklar, unnar af 
viðurkenndum kunnáttu- og fagmönnum landsins.

Endurgerðin kostaði 210 mkr. Fjármögnun að hálfu, u.þ.b. 100 mkr, var 
sparnaður af hálfu safnaðarins, gjafafé og nokkur opinberframlög. 
Eftirstöðvarnar, ca. 110 mkr voru teknar að láni hjá SPRON. Lánið er 
verðtryggt, með veði í Safnaðarheimilinu, Lækjargötu 14 a 
(Iðnaðarmannafélagshúsinu).
Alþingi samþykkti að ríkissjóður kæmi að greiðslu lánsins með 5 mkr framlagi 
á ári. Upphæð þessi hækkaði fyrstu árin í takti við hækkandi lánskjaravísitölu. 
Þar kom þó að hún var skorin niður og var hún á fjárlögum þessa árs 4.7 mkr.

Nú er svo komið að lán þetta er orðið mjög íþyngjandi fyrir söfnuðinn. 
Sóknargjöld hafa dregist verulega saman bæði vegna skerðingar og einnig 
vegna fækkunar sóknarbarna. Alltaf hefur þó verið staðið í skilum en þó þurfti 
að lengja í láninu fyrir nokkrum árum. Þetta tókst með því að skera svo 
verulega niður í safnaðarstarfinu að orðið er alls óviðunandi fyrir Dómkirkju 
landsins. Annað viðhald hefur einnig verið í lágmarki. Undanfarin ár hefur 
kirkjan verið rekin með halla og er nú svo komið að ekki er lengur hægt að 
standa í skilum með lánið og ekki fyrirséð hvernig haldið verður uppi því 
skerta safnaðarstarfi sem nú er eftir.



Dómkirkjan er ekki einungis sóknarkirkja tæplega 4 þúsund manna sóknar, 
heldur er hún einnig kirkja biskups, Alþingis og með sérstökum hætti allrar 
þjóðarinnar. Þessi litli söfnuður tók því að sér að gera upp og varðveita þessa 
þjóðargersemi ekki eingöngu fyrir sig heldur ekki síður fyrir alla þjóðina. 
Skemmdum viðum, fúnum og molnuðum byggingarsteini, var skipt út og 
Dómkirkjan gerð hin fegursta þar sem frumgerðinni var sýnd tilhlýðileg virðing.

Ekki er okkur kunnugt um að endurreisn dómkirkna meðal þjóðanna í okkar 
heimshluta okkar séu greiddar af söfnuði kirkjunnar meðal einnar kynslóðar. 
Verið er að bæta það sem aflaga hafði farið og forgengileikinn sett mark sitt á 
á meira en 100 ára bili. Byggingarfróðir aðilar telja að endurgerð 
Dómkirkjunnar fyrir aldamótin 2000 sé grundvallaraðgerð til að bjarga 
dýrmætu djásni, sem tengist sterkt trú, sögu og menningu þjóðar okkar -  og 
muni gegna því hlutverki um ókomna tíma.
Við leyfum okkur því að fara fram á það að framlag úr ríkissjóði hækki í kr. 10 
milljónir á fjárlögum ársins 2016.
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