
60. KefndarálH

um frumvarp til laga um prestsm ötu af Grund f Eyjafirði.

F rá  fjárhagsnefnd.

Nefndin hefir a thugað frum varp þetta og virtist henni þegar í upphafi, 
að öll sanngirni mælti með því, að það næði fram  að ganga, en henni þótti þó 
rjeltast að leita um sagnar biskups, áðu r  h ún  slægi nokkru  föstu um málið. Skrif- 
aði h ú n  þvi b iskupi og hefir nú  þegar fengið frá hon u m  mjög itarlegt erindi 
um málið.

E íds og sjá m á af umsögn biskups, er h an n  sömu skoðunar sem vjer 
nefndarm enn um  það, að málið eigi fram að ganga, en umsögn hans  vakti at- 
hygli nefndarinnar á því, að rjetlast væri að búa sem tryggilegast um það, að 
þetta tillag til k irk junnar  — prestsm atan — gengi einungis henni til viðhalds, en 
ekki að neinu leyli til þess að borga skuld þá, er k irk jan  stendur nú í við 
eigandann.

Vitanlega er þetta meining frum varpsins og núverandi eiganda Grundar- 
kirkju, en nefndinni virðist það ekki nægilega skýrt og finst, að m eðan kirkjan 
er talin að vera i svo stórri skuld sem h ú n  nú  er, sem h ú n  vitanlega gelur al- 
drei borgað með þeiin tekjum er bún  nú befir, þá  sje vafasamt, hvort þessar 
auknu  tekjur hennar af prestsm ötunni gengju ekki i framtiðinni að einhverju leyti,



beint eða óbeint, til þess að m inka skuldina, ef b ú n  er látin standa. Vjer litum 
lika svo á, að binum  rausnarlega eiganda k irk junnar  sje það fyrir öllu öðru, að 
framtið k irk junnar  sje trygð eftir bans  daga, og óbeinlínis m á hon u m  standa á 
sam a um þessa skuld, því hverfi hún, þá eykst í raun inn i verðmæti Grundar- 
eignarínnar um sömu upphæð.

Biskup bendir líka á, að það m undi gefa varhugavert fordæmi, ef hægt 
væri að líta svo á, að prestsm atan  gengi að einhverju leyti upp í áfallinn bygg- 
ingarkostnað, og er nefndin á sömu skoðun,

Af fratnangreindum  ástæðum  hefir nefndin komið sjer sam an  um að 
leggja til, að háttv irt  efri deiid sam þykki frumvarpið með eftirfylgjandi

BREYTINGARTILLÖGL'.

1. gr. orðist svo:
þ á  er eigandi k irk junnar á Grund í Eyjafirði gefur henni upp skuld þá, 

er k irkjan nú er i við hanu, skal prestsinata sú, er goldin hefir verið af Grund, 
2 hundruð  á landsvísu, og greidd hefir verið til p restanna í Grundarprestakatli 
og Akureyri, leggjast til G rundarkirkju, henni til viðhalds framvegis.

Alþingi, 2. m ars  1922.

Guðm. Ólafsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. fundaskr. og framsögum.

Sig. Eggerz.


