
N4. 85. Frumvarp

til laga um líkhús.

Flutningsm: Magnús Jónsson og Jakob Möller.

Þegar söfnuður sam þykkir að reisa likhús i kirkjugarði sínum, skal 
m eð það farið, að þvi er snertir samþykt verksins og umsjón m eð þvi, niður- 
jöfnun kostnaðar og innheimtu, eins og fy rir er mælt i lögum nr. 39, 8. nóv. 
1901, um kirkjugarða, og lögum nr. 40, 30. jú li 1909, um sóknargjöld.

G r e i n a r g e r ð .

Ástæður fyrir frv. þessu sjást i fylgiskjali því, sem hjer er prentað, en 
það er brjef frá sóknarnefnd dómkirkjusafnaðarins og safnaðarstjórn frikirkju- 
safnaðarins i Reykjavik.

Fylgiakjal.

í  reglugerð um kirkjugarða, frá 16. ágúst 1902, stendur í fyrstu grein:
»Sje grafreitur töluvert langt frá kirkju, skal þar vera likhús eða að 

minsta kosti klukka sæmileg með útbúnaði til likhringingarc.
Oss er ekki kunnugt um, að talað sje annarsstaðar um likhús í íslenskum 

lögum eða almennum reglugerðum, en hins vegar er fyrir hendi að reisa likhús 
i kirkjugarði Reykjavikur samkvæmt samþyktum safnaðafunda dómkirkju- og 
fríkirkujusafnaðarins i fyrra vor, og ekki óliklegt, að svipaðar óskir komi brátt 
i Ijós bjá fleiri kaupstaðarsöfnuðum, þar sem langt er m illi kirkju og grafreits. 
Oss virðist langeðlilegast að telja líkbús, þar sem svo til hagar, með nauðsyn- 
legum mannvirkjum i kirkjugörðum, og þvi sje farið með byggingu, viðhald og



allan kostnað þeirra vegna alveg á sama veg og girðingu um kirkjugarða, en þar 
sem engin bein fyrirmæli um þau efni munu vera til í íslensknm lögum, leyfum 
vjer oss að biðja háttvirta þingmenn Reykjavikur að flytja á þessu Alþingi laga- 
frumvarp, er að efni til sje i samræmi við framangreinda uppástungu vora um 
lög um likhús.

Reykjavik, 8. febrúar 1926.

í sóknarnefnd dómkirkjusafnaðarins:

S. Á. Gislason, Sigurbjörn Þorkelsson, Pjetur Halldórsson, 
Guðmundur Bjarnason, Jón Gunnarsson.

í  safnaðarstjórn frikirkjunnar i Reykjavik:

Árni Jónsson, Jón Magnússon, Jón Ólafsson, Halldór Sigurðsson,
Sighv. Brynjólfsson, Arinbj. Sveinbjarnarson.

T il alþingismanna Reykjavikur.


