
9. Prumvap|»
til laga um  h itun  kirkna.

(Lagt fvrir Alþingi 1922).
1. gr.

Ef meiri hluti lögmæts safnaðarfundar æskir þess, skal eigandí sóknar- 
kirkju eða forráðam aður, setja sæmilegan ofn í bana, svo fljótt sem unt er.



2. gr.
Ef kirkja er safnaðarkirkja  eða ljenskirkja, þá skal greiða kostnað af 

útvegun og uppsetn ingu hitunartæ kja , svo og viðhald þeirra, af sjóði kirkju. 
N ú er kirkja bæ ndakirk ja  eða rikissjóðs, og skulu þá k irk jueigendur bera 
kostnaðinn,

3. gr.
Greiða skal eldsneyti til k irk juh itunar  af sjóði safnaðarkirkju og Ijens- 

kirkju. Ef bændakirkja  er eða ríkissjóðs, þá skal skifta eldsneytiskostnaði jafnt 
á alla gjaldskylda safnaðarm enn.

4. gr.
Skylt er fo rráðam anni kirkju eða eiganda að tryggja hana  við elds- 

voða, jafnskjótt sem h itunartæ ki hafa verið sett í hana.
Sjóður kirkju stendur s traum  af vátryggingarkostnaði, ef hún  er safn- 

aðarkirkja eða ljens. Annarskostar gerir eigandi það.
5. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. jú li  1922.

G r e i n a r g e r ð .
B iskupinn heflr samið uppkast  til frum varps þessa. Uppkastinu  hefir 

verið brevtt nokkuð  að fo rm inu  til, og skal eftirfarandi tekið fram um  frum - 
varpið, en ástæður biskups eru p ren taðar hjer sem fylgiskjal.

Það er enn ótílt til sveita, að k irk ju r  sjeu hitaðar. Flestar van tar  hit- 
unartæki. E r  þó jafnvel enn  b rýnni þörf þess nú  en fyrrum , því að nú hafa 
m enn víðast vanist þvi að hita býbýli sín, og bregður því við að sitja í köld- 
um  húsum . Auk þess eru t im burk irk ju r  og ste ink irk jur s tó rum  kald- 
ari en to rfk irk jurnar voru. Seta í óh ituðum  kirk jum  í köldu veðri er auðvitað 
stórhættuleg heilsu m anna, og e inkum  vegna þess, að margir, sem kirkju 
sækja að vetrarlagi, kom a þangað heitir og m óðir af göngu. T ek u r  þetta jafnt 
til prests sem annara  sóknarm anna .  Óhituð hús þykja n ú  a lm ent óhæ f til 
fundahalda á vetrum , og tekur þetta ekki siður til k irkna  en an n ara  húsa.

Um 1. gr.
F ram angre ind  rök leiða að vísu til þess, að all af skuli lögskylt að 

setja hitunartæki í kirkju. t*að þykir þó hentara , að láta meiri hluta safnaðar- 
funda ráða þessu. Um lögmæti safnaðarfunda fer sam kvæ m t 3. gr. laga nr. 36 
16. nóv. 1907.

Um 2. og 3. gr.
Það þykir einsætt, að kirkjueigendur, b æ n d u r  og ríkissjóður, kosti að



öllu leyti útvegun, uppsetningu og viðhald hitunartæ kja  í sínar kirkjur. Ella 
greiðist þessi kostnaður af sjóði kirkju.

Um 4, gr.
’að virðist einsætt, að lögleiða skyldu til að tryggja k irk jur við elds- 

voða, þegar farið er að hita þær. Það er fyrst og fremst skaði forráðanda eða 
eiganda kirkju, ef hún  b rennur.  Því virðist rétt, að þeir kosti trygginguna.

Um 5. gr.
Ákvæði gre inarinnar er til þess, að enginn geti verið í vafa um það, 

hve næ r heimilt sé orðið að krefjast h itunartæ kja  í kirkju. Og ef söfnuðir 
skyldu óska þeirra þegar i sum ar,  þá ælti að verða auðvelt að afla þeirra 
fyrir næsta vetur.

FYLGISKJAL.

Á s t æ ð u r  b i s k u p s .
E nn eru k irk ju r  víðsvegar um land án allra  hitunartækja . Munu allir 

geta orðið á eitt sáttir um, að ekki er lengur unandi við slíkt fyrirkomulag, 
svo ósamrýmanlegt sem það er k röfum  nú tim ans  til þæginda innanhúss. Með- 
an  ibúðir m an n a  voru víðast hvar hjer á landi án allra h itunartækja , og al- 
þýða m an n a  því yfirleitt harðg jö rari  en nú, var ku ld inn  i k irk ju n u m  hvergi 
nærri eins tilfinnanlegur og nú er hann , ekki síst eftir að t im burk irk ju r  hafa 
verið reistar um  land alt i stað to rfk irknanna gömlu. Nú horfir þetta alt öðru- 
visi við. Nú þekkjast varla þau m annahíbýli  hjer á landi, þ a r  sem upph itun  
eigi sjer ekki stað að einhverju leyti, en við það eru m enn  orðnir  margfalt 
kulvísari en áðu r  og ku ld inn  i k irk ju n u m  að vetrarlagi margfalt tilfinnanlegri. 
Á þvi leikur þá ekki he ldur neinn efi, að ku ld inn  i k irk ju n u m  er eitt af þvi, 
sem hvað mest hefir dregið ú r  k irk juræ kni víða til sveita á síðari t ím um . 
Menn kinoka sjer við að fara að heim an i köldu veðri, til þess svo heitir af 
göngu að setjast ínn í ískalda kirkju til að hlýða á messuflutning, enda liggur 
í h lu tarins eðli hver hætta getur stafað af k irk juku ldanum  fyrir heilsu m anna. 
Þess eru  þá líka nóg dæmi, að kuldi í kirkju  hefir bakað m ö n n u m  það heilsu- 
tjón, er aldrei fjekst bót ráðin á. Og eins og k irk jukuld inn  er óþolandi fyrir 
söfnuðinn, eins er h a n n  það fyrir prestinn, þvi að auk  þess sem hann  aftrar 
því, að prestar geti rækl em bættisskyldu sína sem orðsins þjónar, sv o a ð g a g n i  
sje, m ikinn hluta ársins, þá er það heilsuspillandi fyrir prestinn að tala í ís- 
kaldri kirkju. Yfirhöfuð að tala verður ofnlaus kirkja ekki lalin hæf til guðs- 
þjónustuhalds nú  á tim um , hvort he ldur litið er til sa tnaðanna  eða prestsins.

Að sjálfsögðu hefir þetta n o kkurn  kostnað i för með sjer fyrir kirkj- 
u rnar ,  en sá kostnaður er ekki meiri en svo, að m eð h æ k k u n  kirkjugjaldsins 
ætti það að vera hverri kirkju kleift að leggja út í þ an n  kostnað, hvorí held- 
u r  i hlut eiga safnaðarkirkjur, Ijenskirkjur eða bæ ndakirk jur.



Sam kvæ m t þeirri reglu, sem viðgengst i öð rum  löndum  er lalið sjálf- 
sagt, að kostnaður við eldsneytiskaup leggist á söfnuðina. f*ar sem k irk jur eru 
i um sjón  og fjárbaldi safnaða er þetta sam a sem, að sá kostnaður greiðist af 
sjóði k irk junnar,  svo sem a n n a r  kostnaður, er guðsþjónustuhald ið  hefir í för 
m eð sjer, Og hið sam a er um  Ijenskirkjur, en þar  sem bæ ndak irk ju r  — svo 
og rikissjóðskirkjur — eiga í h lu t verður að ja fna  þessum kostnaði n iður á 
gjaldskylda sóknarm enn , svo sem persónugjaldi. Á sam a hátt fer um  vátrygg- 
ingargjald, því að sjálfsögðu ve rður að vátryggja allar k irk ju r  gegn eldsvoða 
frá söm u  stund og h itunartæ ki hafa verið sett i k irk jurnar.


