
Nd. 271. Breytingartillaga

yið frv. til laga nm Menntaskóla á Akareyri.

Frá Jóni Ólafssyni.

Við 13. gr.
Síðasti málsliðnr 1. málsgreinar falli niðnr.



Nd. 272. Frumvarp

til laga um að umsjón og Qárhald dómkií kjunnar í Reykjavik sé fengið 
söfnuði hennar í hendur.

Flutningsm.: Magnús Jónsson, Héðinn Valdimarsson,
Jón ðlafsson, Signrjón Á ólafsson.

Rikisstjórninni er heimilt að selja dómkirkjusðfnuðinmn i Reykjavik í 
hendnr untsjón og fjárhald dómkirkjunnar með þessum jörum:
1. Að söfnuðurinn fái úr rikissjóði allt að 250000 krónum gegn skuldbinding 

nm það, að koma upp kirkju eða kirkjum i Reykjavik iyrir að minnsta 
kosti */* milljón króna.

2. Að skuld kirkjunnsr við riki tjóð, ef nokkur verður, falli niður, og
3. Að söfnuðurínn heimili rikisstjórninni afnot kirkjunnar við prestsvigslur, 

alþingissetningar og aðrar þær athafnir, sem rikisstjórnin þarf að nota 
kirkjuna, gegn þóknun, er nemi lýsing, hitnn, ræsting o. fl., sem þessar 
athafnir hafa í för með sér.

G r e i n  a r g e r ð .

Frumvarp svipað þessn var borið fram á siðasta þingi. Má vísa til 
greinargerðar þess frumvarps (þskj. 179) og kafla, sem þar ern birtir úr bréfi 
bisknps nm málið. E r nú vaknaðnr sterknr áhngi i söfnuðinnm fyrir þvi, ið 
koma npp nýrri og mjóg veglegri kirkjn, og fjársófnnn bafin i þvi skyni. En starf 
þeirra, sem að þessn vinna, i skist mjög seint og erfiðlega, vegna þess, að menn 
vita, að ríkið er nú birkjneigandi og ber því skylda til þess að sjá söfnnðinnm 
fyrir sæmilegrí kirkjn. Til þess að fá söfnnðinn tii að leggja vernlega fram fé til 
kirkjnbyggingar, er nanðsynlegt, að söfnnðnrinn sjálfnr eigi kirkjnna og hafi veg 
allan og vanda af henni. Á hinn bóginn er engin von, að söfnnðnrinn vilji taka 
við kirkjn þessarí án áiags, þar sem fyrir dyrnm stendnr að ráðast i svo stór- 
kostlegar framkvæmdir sem hér ern orðnar nanðsynlegar og kosta mnnn ailt að 
1 milljón króna. Eins og nú er, ber rikinn að gera þetta, og rétt á litið er þvi 
ribið að losa af sér þnngan bagga með þvi að afhenda söfnnðinnm kirkjnna. 
Má einnig benda á, að fyrir dyrnm stendnr stór aðgerð á þaki kirkjnnnar og 
viðnm, sem fúnir ern orðnir vegna Ieka. Mnn sú aðgerð kosta allmikið fé. Sjálf- 
sagt myndi söfnnðnrinn láta sér nægja, þó að álag þetta væri greitt á löngnm 
tíma, þvi að það sr örnggt fé. Bréf sóknar- og kirkjnbyggingarnefndar dóm- 
kirkjnsafhaðarins er birt bér a ettir sem lylgiskjal.



Fylrlirtjal.

Á siðastliðnn ári snern sóknar* og kirkjnbyggingarnefndir dómkirkjn- 
safnaðarins i Reykjavík sér til bins háa Alþingis með áskornn nm það, að Al- 
þingi sæi svo nm, að fé yrði veitt úr rikissjóði til byggingar 'nýrrar kirkjn i Reykja- 
vik. Þessi málaleitnn bar þó engan árangur að þvi sinni, og leyfum vér oss þvi 
að ítreka hana hér með. Getnm vér látið oss nægja að mestn að visa til bins 
fyrra erindis vors og nmsagnar bisknps landsins nm það, en þessi skjöl ern baeði 
prentnð i athngasemdnm við frv. til laga nm að umsjón og fjárhald dómkirkj- 
tinnar i Reykjavik sé fengið söfnnði hennar i hendnr, er lagt var fyrir Alþingi 
1929 (Alþt. 1929 A. bls. 483 og 485). Vér viljnm enn sem fyrr leggja áherzln 
& það:

að núverandi kirkja safnaðarins er fyrir löngn orðin allt of litil, 
að kirkjan er rikissjóðskirkja og að rikinn því er bæði lagalega og siðferð- 

islega skylt að sjá söfnnðinnm fyrir nægnm kirkjnm,
að þrátt fyrir þá skyldn rikisins, er söfnnðnrinn fús til að taka á sig vern- 

legan hlnta af kostnaðinnm við byggingn nýrrar kirkjn, en
að óvissa sú, sem enn er á þvi, hvern hlnta rikið vill eiga að nýrri 

kirkjnbyggingn bér í bænnm, og þvi, hver úrslit verða á tilboði safnaðarins nm 
að taka við nmsjón og fjárhaldi dómkirkjunnar, gerir það að verknm, að margir 
safnaðarmenn ern ófúsir til fjárframlaga til kirkjnnnar, meðan svo standa sakir, 

að vöndnð, ný kirkja mnndi kosta nálægt 1 millj. kr. og 
að söfnnðnrinn fer aðeins fram á, að rikissjóðnr greiði x/« hlnta þess 

kostnaðar, 250 þús. kr.
Að þessn ölln athngnðn teljum vér það fnlivist, að hið háa Alþingi sjái, 

að málaleitnn safnaðarins er mjög i hóf stillt og svo hagfelld lansn á þessn máli 
fyrir rikissjóð sem frekast verðnr á kosið. Vér viljnm taka það fram, að frá 
safnaðarins hálfn er ekkert þvi til fyrirstöðn, að Qárveitingn þessari verði skipt 
niðnr & fleiri ár.

Reykjavik, 8. marz 1930.

Signrbj. Á. Gfslason. ólafnr Lárnsson. Bjarni Jónsson. Sveinn Jónsson.
Pétnr Halldórsson. Magnús Blöndahl. Sigm. Sveinsson. Signrbjörn Þorkelsson.

Jón Halldórsson. F. Hallgrimsson. Matthias Þórðarson.

Ed. 273. Frumvarp

til laga um  skráning skipa.

(Eftir 2. umr. i Ed.).

Samhljóða þskj. 158, með þessum brey tiugum : 
Fyrsta m&lsgr. 12. gr. hijóðar sv o :
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stifi þess á þiljubitann yið aðallestaropið að aftan, ef það m i verða, en ella 
annarsstaðar, þar sem því verðnr við komið og vel fer á því. Þe ̂ ar merki 
þessi eru orðin ólæsileg eða með öllu máð af, þá verður skip ekki lengur við- 
urkennt skrásett fslenzkt skip.

Fyrir »samkvæmt 6. gr.« í fjórðu málsgrein 13. gr. skal s tan d a : samkv. 7. gr.

E d . 274. Frumvarp

tíl laga um rafmagnsdeild við vélstjóraskólann í Reykjavík. .

(Eftir 2. um r. i Ed.).

1. gr.
Við vélstjóraskólann i Reykjavík skal vera sérstök raím agnsdeild i 

tveim ársdeildum.
E r próf tekið að loknu nám i i bvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf.
Stjórnarráðið ræ ður kennara i sam ráði við skólastjóra, og greiðast 

laun þeirra ú r rikissjóði.
2. gr.

Við árspróf skal gera þessar kröfur:
1. í  stærðfræði: Runnátta í alm ennum  talna- og bókstafareikningi, flatar- 

og rúmm álsfræði.
2. í  eðlisfræði: K unnátta i aflfræði, bljóðfræði, Ijósfræði, hitafræði og raf- 

magns- og segulfræði.
3. í  vélfræði: Að þekkja frum atriði vélfræðinnar, alm enna vélabluti, eink-

anlega með tilliti til rafmagnsvéla; svo og ým sar algengar aflvélar.
4. í  teikningu: Að geta gert uppdrætti af einföldum vélahlutum  eftir ákveðn- 

um mælikvarða.
5. 1 islenzku: að geta gert islenzkan stil um  alm ennt efni skýrt og villulítið.
6. 1 dönsku: Að geta lesið og þýtt létt mál. .

3. gr.
Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur:
1 rafmagnsfræði: Þekking á undirstöðuatriðum  rafm agnsfræðinnar og 

einföldum rafmagnsmælingum, árafm agnshlóðum  og allskonar rafmagnsvélum 
og rafmagnstækjum, gerð þeirra, uppsetning og gæzlu; ennfrem ur kunnátta i 
lagningu allskonar rafmagnstækja. Prófsveinar skulu geta fundið orsakir al- 
gengra bilana á tækjum þessum og lögnum ; þeir skulu geta áttað sig á tengi- 
myndum. Auk þess skulu þeir kunna að deyfa útvarpstruflanir rafmagnstækja 
og véla, Þeir skulu þekkja lög og reglugerðir um  allt, er að þessu lýtur;
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ennfrem ur sknln þeir vita nm  lifshættu þá, er getur stafað frá rafmagni, og 
kunna að gera einfaldar lifgunartilraunir.

Auk þess er k rafiz t' i öðrum  greinum  þess, sem nauðsynlegt er til 
fulls skilnings á rafmagnsfræðinni.

4. gr.
Árspróf er skriflegt og munnlegt, en burtfararpróf er auk þess verk- 

legt. Prófin skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð forstjóra vélstjóraskól- 
an's og tveim prófdóm endum , er fræðslumólastjórnin skipar; skulu þeir báðir 
hafa próf frá að minnsta kosti jafngildum skóla og þessi er.

Prófdóm endur velja prófverkefni, en kennari í hverri grein heldur 
hið m unnle^a og hið verklega próf.

K ennarar dæma um  kunnáttu  nem enda, hver í sinni grein, ásam t 
piófdóm endum .

5. gr.
Sá einn má ganga undir árspróf. sem:

1. hefir unnið við rafmagnslagnir og rafmagnsvélar i 3 ár eftir 15 ára aldur 
hjá þeim rafm agnsm eisturum , sem stjórnarráðið tekur gilda;

2. sýnir vottorð frá iðnm eistara sfnum um  kunnátlu, dugnað og reglusemi;
3. befir stundað nám  i skólanum  einn vetur.

6. gr.
Sá einn m á ganga undir burtfararpróf, sem hefir setið i báðnm  árs- 

deildum.
7. gr.

Undanþágu frá 3. lið 5. gr. og frá 6. gr. má þó veita þeim, sem getur 
fært sönnur á. að hann hafi hlolið nægilega þekkingu og þroska til þess að 
geta gengið undir prófið, enda sendist um sókn hans um  það til forstjóra vél- 
stjóra»kólans mánuði áður en próf hefst. Skulu um sókninni fylgja, auk óð- 
urnefndra vottorða, skirnarvottorð um sækjanda og vottorð frá þeim, er hafa 
kennt honum.

8. gr.
Stjórnarráðið setur i reglugerð ákvæði um  inntökuskilyrði, fyrirkom u- 

lag kennslunnar, próf o. fl.
9. gr.

Sá einn m á setjast i eldri deild, sem hefir staðizt árspróf eða vélstjórapróf.

10. gr.
Þeim, sem hefir náð burtfararprófi, skal veitt skirteini um  það. Skir- 

teini eru tvennskonar: annað fyrir þá. sem hafa unnið 3 ár hjá rafmagns- 
meistara og slðan stundað nám  i baðum  ársdeildum ; hitt er fyrir þá, sem 
hafa tekið vélstjórapróf og aðeins setið i eldri deild. 1 skirteininu skal telja 
þæ r kennslugreinar, sem nem andinn hefir verið reyndur i, og tilgreina einkunn 
hans, og jafnfram t bæði hina lægstu einkunn, er krafizt er til að standasi 
prófið, og þá hæstu, sem unnt er að ná. Skirteinið skal undirritað af forstjóra
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til laga um  breyting á lögum nr. 40, 7. maí 1928, um breyting á jarðræ ktar-
lögum, nr. 43, 20.* júní 1923.

(Eftir 2. um r. i Ed.).

1. gr.
Á eftir 7. gr. laganna komi ný grein, er orðist svo:
Nú gerir m aður þurrheyshlöðu, og skal þá veita bonura styrk ú r rikis-

sjóði, sem nem i kr. 0.75 á hvert metið dagsverk. Þó veitist engum hærri 
uppbæð en 750 kr.

Styrkir til þurrheyshlöðubygginga skulu ekki fara fram ú r 75 þús. kr. 
alls á ári.

S tyrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að hlaðan sé byggð eftir fyrirm ynd 
frá Búnaðarfélagi íslands og sé með þeirri gerð og þeirri stærð, er sam svarar 
jörðinni, sem hlaðan er reist á.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. júli 1930.

Ed. 276. Frumvarp
til Iaga um  byggingu fyrir Háskóla lslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Á árunum  1934—40 er landsstjórninni heimilt að láta reisa byggingu 

fyrir Háskóla íslands á lóð þeirri við Skólavörðutorg, sem skipulagsnefnd 
Reykjavíkur hefir valið háskólanum  í því skyni. Höfuðbyggingin má kosta 
allt að 600 þúsundum  króna, og skal verkið fram kvæm t eftir því, sem fé er 
veitt i fjárlögum, eða með lántöku eftir heimild Alþingis. Svo skal hagað 
byggingunni, að taka megi nokkurn hluta hússins til afnota fyrir háskólann, 
þótt byggingin sé ekki fullger.

2. gr.
Skilyrði fyrir þvi, að ríkissjóður leggi fram  fé til háskólabyggingar 

sam kvæm t lögum þessum, er, að Reykjavíkurbær gefi háskólanum  til sér- 
kvaðalausra afnota um  aldur og æfi landsneið frá Skólavörðutorgi milli lóðar 
landsspitalans og væntanlegs iþróttavallar niður að H ringbraut, og 5 hektara 
af landi 'neðanvert við H ringbraut i áfram haldi af ofannefndri byggingarlóð 
háskólans.

3. gr.
Landsstjórninni heimilast að ætla húsrúm  fyrir kennsln i uppeldis- 

visindum i væntanlegri háskólabyggingu og að láta reisa heimavist fyrir kenn- 
araefni á þeim hluta lóðarinnar, sem ætlaður verður fyrir sjálfstæðar sm á- 
byggingar.

u u . £éio. rru m v a rp



G r e i n a r g e r ð .

Þegar Háskóli lslands var stofnaður á aldarafmæli Jóns Sigurðssonar 
árið 1911, var af fjárhagslegum ástæðum ekki unnt að reisa honum  viðvarandi 
sjálfstæða byggingu. Var þvi etnt til sambýlis í þinghúsinu fyrir Aiþingi og 
háskólann, sem hefir haldizt siðan. Munu þingm enn og kennarar og nem - 
endur við háskólann ja fn t hafa fundið, að þrengsli og óþægindi þess sambýlis 
hafa staðið fyrir þrifnm og vinnubrögðum  bæði Alþingis og báskólans.

Á hinn bóginn hata verið m argar aðkallandi þarfir um byggingar hin 
siðustu ár. Það tók 10 ár að Ijúka við hið nýja geðveikrahæli á Kleppi. Það 
m un væntanlega taka önnur 10 ár að kom a landsspitalanum  i nokkurnveginn 
viðunanlegt borf. Sveitirnar skorti heppilegar byggingar fyrir ungmennaskóla 
sina, og er nú  verið að bæta ú r þeirri þörf með allm iklum  kostnaði. Jafn- 
fram t m unu kaupstaðirnir eftir fáein ár hafa reist byggingar, þar sem mest 
kallar að, fyrir ungm enna- og sérm enntun. M enntaskólinn i Reykjavik fær 
höfuðviðgerð um  þessar m undir, svo að alllengi m un mega við una. Sýnist 
þvi, þegar á allt þetta er litið, sem nú sé kom inn tim i til að þoka ifram  
byggingarmáli háskólans.

Núverandi landsstjórn var Ijóst, að þetta mál gat ekki legið í þagnar- 
gildi, og ritaði þvi stjórn háskólans bréf og fór þess á leit, að háskólinn 
leitaðist eftir að fá að gjöf frá bænum  lóð við Skólavörðutorg sunnanvert, 
þar sem skipulagsnefnd hafði ætlað háskólanum  stað, og mikið landrým i 
sunnanvert i hæðinni og suður fyrir Hringbraut. Ennfrem ur var lagt til, að 
háskólinn tryggði sér vatn ú r hitaveitu bæjarins og að hinar ýmsu deildir 
háskólans gerðu sér grein fyrir húsrúm sþörfum  sinum  og létu landsstjórnina 
vita um þessi málalok.

Prófessor Einar Arnórsson sendi landsstjórninni nú  i vetur áætlun há- 
skóladeildanna um húsþarfir i hinni nýju byggingu og ósk um, að landsstjórn- 
in léti húsam eistara gera áætlun um  kostnað og að reynt yrði að hrinda 
málinu i framkvæm d. Landsstjórnin sneri sér þá aftur til rektors háskólans 
og bað um vitneskju um svar bæjarstjórnar. Rektor kvaðst hafa vitneskju 
um , að bæ jaistjórn hefði sam þykkt að láta háskólanum  í té byggingarlóö, en 
formleg svör hefði háskólinn ekki fengið um  m álaleitun sina frá bæjarstjórn 
Reykjavíkur.

Landsstjórninni þótti nú  bentugur tími til að bera byggingarmál há- 
skólans fram á Alþingi, þó að ekki yrði bafizt handa fyrr en eftir nokkur ár. 
Ber þar fyrst til, að slikt stórm ál verður að hafa rækilegan undirbúning. 
Væri fásinna að hlaupa að byggingu fyrir Háskóla lslands, þvi að sHk bygging 
þarf að vera svo vel ger, að hún bæti ú r skynsamlegum þörfum þeirra, sem 
i háskóla ganga á íslandi um  nokkrar næstu aldirnar. Mun sízt af veita næstu 
þrem árum  til að lokið verði þeim undirbúningi. Ber það og til, að þá m yndi 
væntanlega lokið byggingu landsspitalans og héraðsskóla þeirra og gagnfræða- 
skóla í kaupstöðuin, sem nú er verið að starfa að.

Við nánari athugun reyndist tilgangslitið að gera kostnaðariæ tlun um
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lögnr þurfa eðlilega að ganga gegnum margfaldan hreinsunareld áður en til- 
högun byggingarinnar er ákveðin. Mun væntanlega sum t ú r þeim tillögum 
verða fellt burtu  og öðru við bætt, sem enn er ekki um  talað. En á hinn 
bóginn er einsætt, að ef háskólinn hefði tll sinna þarfa nú  jafnm ikið húsrúm  
og landið fær i hinni nýju skrifstofubyggingu á A rnarbóli fyrir 250 þús. kr., 
þá myndi stórvel séð fyrír þörfum  háskólans i bráð. Nú vill stjórnin að visn 
gera ráð fyrir, að væntanleg böfuðbygging verði til m una stærri. og að ým su 
leyti dýrari en Arnarbvoll, en álitur þó, að alls ekki m uni verða þörf á stærrí 
byggingu fyrst um  sinn en fyrir 600 þús. kr., að viðbættrí lóð, sem bærínn 
leggur til ókeypis. Og þar sem bæði Alþingi og háskólinn hafa fulla þörf til 
að losna ú r  sambýli sem allra fyrst, er bér gert ráð fyrir, að nokkur hlnti 
væntanlegrar háskólabyggingar yrði tekinn til afnota, þó að nokkuð væri enn 
ógert að meginbyggingunni. Má þar aftur vitna til Arnarhvols, sem verður 
fullger til afnota á einu ári. Og mikið af nauðsynlegasta húsrúm i háskólans 
eru kennslustofur, sem eru jafneinfaldar að gerð eins og skrifstofur fyrír 
opinbera starfrækslu.

Landsstjórnin gerir hiklaust ráð fyrír, að Reykjavíkurbær sjái sæm d 
sina i að gefa háskólanum  nægilega lóð fyrir byggingar, tilraunagarða og 
annara nauðsynlegra hluta, og taka svo riflega til, að endast megi til að bæta 
ú r vaxandi þörfum m argra kynslóða. Mættu íslendingar vel læra af dæm um  
erlendra þjóða. Viðast hvar í stórborgum  á meginlandi Evrópu hafa háskól- 
arn ir verið settir á þröngar lóðir og mjög aðkrepptir. Með vaxandi þörf há* 
skólanna befir orðið að reisa nýjar byggingar, oft ærið fjarri í söm u borg, 
til óendanlegs tjóns fyrir þessar stofnanir. En i einu landi í Evrópu, i Eng- 
landi. hefir allt öðruvísi veiið að farið um  sum a háskólana, svo sem Oxford 
og Cambridge. og flesta bina frægustu menntaskóla. Þeim hefir verið lagt til 
svo riflegt land i fyrstu, að aldrei verður of litið, hversu sem nýjar þarfir 
fæða af sér nýjar byggingarkröfur. E r hér gert ráð fyrir, að íslendingum  berí 
i þessu efni frem ur að feta i fótspor Englendinga heldur en meginlandsþjóð- 
anna, þvi að þeirra reynd hefir orðið betri.

Samkvæmt tillögum skipulagsnefndar er ætlazt til, að báskólinn verði 
við hlið slúdentagarðsins, og er þessum tveim ur byggingum ætlað að taka 
að Skólavörðutorgi suðaustanverðu. Að vestan kom a m argskonar byggingar 
fyrír söfn landsins, en að norðanverðu, þar sem nú er hús Listvinafélagsins, 
væri einkar hentugur staður fyrir m argháttaða ungmennafræðslu fyrir höfuð- 
staðinn.

Landsspítalanum  hefir verið fest lóð, sem er m eir en 4 hektarar að 
stærð, og er sú lóð suðvestanvert við stúdentagarð og báskóla. En norðvest- 
anvert við Skólavörðutorg er hinn nýi barnaskóli Reykjavfkur og þar fyrír 
fram an tilvonandi iþróttasvæði bæjarins (stadion). Milli iþróttavallarins, lands- 
spitalans, H ringbrautar og Skólavörðutorgs er réttbyrnd landræm a, þó skorin 
i tvennt af Barónsstig. Þessa sneið, sem er á stærð við lóð landsspftalans, 
álitur Iandsstjórnin hæfilega stóra byggingarlóð fyrir Háskóla íslands. Þar
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stæði auk þess stúdentagarðurinn og i fram tíðinni m argar aðrar minni bygg- 
ingar tilheyrandi skólanum .

En i viðbót við þetta þarf háskólinn að fá eitthvert landrým i sunnan- 
vert við Hringbraut, en í beinu áfram haldi af byggingarlóð sinni. Að visu er 
það land ekki ætlað til bygginga, en gæti verið ómetanlega gagnlegt háskól- 
anum , bæði fyrir leikvelli og til ým iskonar gróðurtilrauna. E r það þvi hent- 
ugra, þar sem flestar hinar næstu stórbyggingar verða væntanlega hitaðar með 
hveravatni. Á slikum stöðum er jafnan mikið um  volgt vatn, sem hentugt er 
í gróðrarhús. '

Þeir menn, sem einblina á Háskóla íslands eins og hann er nú, munu 
telja hér farið fram á óþarfar kröfur um land til handa þessari stofnun. Þeir 
hinir sömu menn munu einnig telja vel ráðið fram úr málum háskólans, ef 
hann fær nú á næstu árum eina væna byggingu, sem samsvarar stærð há- 
skólans eins og hann ér uú. .

En i þessu frv. er byggt á allt öðrum  skoðunarhætti. Hér er að visu 
gert ráð fyrir, að reist verði vegleg höfuðbygging við Skólavörðutorg banda 
Háskóla íslands, en að siðar verði bætt við m örgum  sjálfstæðum byggingum 
á  um talaðri lóð niður að H ringbraul. Með þeim hætti yrði háskólinn að 
vaxa og byggjast i m argar aldir um  leið og þjóðin stæ kkar og viðfangsefnum 
fjölgar. Væri hallazt að þessu ráði, m yndi vel séð fyrir þroska háskólans um  
ófyrirsjáánlega langan tima.

• "r’ í  þriðju grein frv. er gert ráð fyrir, að i hinni nýju háskólabyggingu 
yrði ætlað rúm  fyrir uppeldisvisindi, og að á þeim stað á lóð háskólans, 
sem ætlaður yrði fyrir m inni byggingar, mætti vera heimavist fyrir kennara. 
Liggja að þessari tillögu söm u rök og sterk. Kennarastéttin er nú orðin með- 
al hinna stærri launastétta .i landinu. Starf hennar er vandasam t og þyngist 
þvi meir sem tím ar liða. E r svo komið i sum um  löndum  Evrópu, t. d. Skot- 
landi og Þýzkalandi, að jafnm ikinn undirbúning þarf til að vera barnakenn- 
ari og til að vera læ knir eða lögfræðingur. Á einum m annsaldri m un þróun 
þessara mála væntanlega komast jafnlangt hér á landi. Þá verða uppeldisvís- 
indin talin ein hin sjálfsagðasta fræðigrein i háskólanum . Þörf landsins i 
þessu efni er því meiri, þár sem kennaraskólinn stendur nú  á lóð landsspit- 
alans og má gera hann þaðan útlægan hvenær sem er.

En þó að uppeldisvisindin séu hér tilnefnd sem væntanleg viðbót við 
Háskóla íslands, þá m un sú verða raunin , að þar bætast við fleiri greinar. 
Sum ir þeir m enn, sem unnu að stofnum islenzka háskólans 1911, litu með 
nokkurri þröngsýni á málið. Þeir álitu báskólann eiga að vera vegna em- 
bættism annauppeldis i gömlum stíl. E n  slíkur stakkur er of þröngur. Nú- 
timalif í m enningarlöndum  gerir þær kröfur til háskóla, að starf þeirra gangi 
inn í alla þræði þjóðfélagsins. Þetta frv. er byggt á þvi, að Háskóli íslands 
eigi að hafa öll skilyrði til að geta vaxið með þjóðinni og á hverjum  tim a 
leyst sistækkandi hlutverk i m enningarbaráttu íslenzku þjóðarinnar.



FyMskjal I.

Bréf dómetmálarádherra til Hásbóla íslands.

Reykjiivik, 8. jan. 1129.

Ót af fornu og nýju um tali um  væntanlega háskólabyggíngti í Reykja- 
vík, þykir rétt að vikja að nokkrum  raeginatriðum bréflega til háakólaráðsins.

Engin átylla er fyrir þvi, að Þingvallanefndin hafi ræ tt um eða ákvarð- 
að á fundum sinum  fram að þessu, að lög um  báskólabygginguna yrðu 
sam þykkt á Álþingi á Þingvöllum 1930. Ekki befir stjórnin heldur enn sem 
komið er gert neitt viðvikjandi m álinu á þeim grundvelli.

Hinsvegar m un það fullijóst starfsm önnum  háskólans og þingm ðnn- 
um, að samhýli háskólans og Alþingis í þingbúsinu er mjög ófullnægjandi 
fyrir báða aðila. Alþingi hlýtur að óska þess, að tvibýli þetta hælti svo 
fljótt sem þvi verður við komið, og sama m un háskólinn segja fyrir sitt leyti.

Það verður óhjákvæmilegt að reisa háskólanum nýtt hús við hans
hæfi. Það er aðeins fjármálahiiðin, sem tefur málið.

Nú myndi ráðlegt að hefja sem allra fyrst hið óbjákvæmilega undir- 
búningsstarf, sem verður að inna af hendi, áður en hægt er að ætlast til, að 
borgarar landsins samþykki að taka á herðar sér þæ r auknu byrðar, sem 
leiða af háskólabyggingunni.

Fyrsti þáttur i lausn málsins er að tryggja sér lóð fyrir háskólann 
frá Reykjavikurbæ. Sú ióð er til, frá Skólavörðutorgi og stúdentagarðinum  
niður að HringhrauL Það er nauðsynlegt, að Reyjavikurbær leggi þessa lóð 
fram endurgjaldslaust, og jafnfram t þvi hita ú r Laugunum  i væntanlegar 
byggingar, eftir þvi sem framast er unnt. O pinberar byggingar verða i þeím 
efnum að sitja fyrir búsum  einstakra m anna. Myndi áreiðanlega flýta fyrir 
málinu, ef báskólaráðið sneri sér til Reykjavikurbæjar og óskaði eftir Ióð og 
heitu vatni ú r Laugunura, sem heiðursgjöf til háskólans frá Reykjavikurbæ,

Lóð háskólans þarf að vera mjög stór, ef unn t væri ekki m inni en
2—3 dagsláttur, til að gera ráð fyrir nægilegu olnbogarúm i um  ókom nar aldir. 
Þar sem Akureyri hefir keypt banda gagnfræðaskólanum þar 10 dagsláttur af 
landi, sýnist ekki of mikið, þó að Reykjavikurbær færi þessa fórn.

í öðru lagi væri mjög æskilegt, að hinar einstöku deildir báskólans
lýstu þörfum sinum að því er snertir húsrúm og að háskólaráðið lýsti sam-
eiginlegum viðhótum, er gera yrði ráð fyrir i náinni framtíð. Þessar tillðgur 
væri æskilegt að fá sendar stjórnarráðinu.

Þá kæmi þriðji þáttur, að láta teikna hínn nýja háskóla og gera áætl-
un um skipulag bans. E r það hinn mesti vandi og yrði, áður en fastar
ákvarðanir eru teknar, að rannsaka hinar nýrri háskólahyggingar og reynslu 
annara þjóða. Þennan undirbúning yrði að gera sameiginlega af háskólaráð- 
inu, eða nefnd, sem háskólinn setur, og landsstjórninni og sérfræðingum þeim, 
er hún hefir á að skipa.



Fjórða stigið er að fá féð til bygginga og aukins rekstrar háskólans. 
Háskólinn ræ ður yfir nokkru té í þessu skyni, en að sjðlfsögðu yrði megin? 
hluti fjárins að kom með atbeina Alþingis. Að lítt athuguðu máli má gera 
ráð fyrir, að heppilegast yrði að hafa meginbyggingu báskólans við Skóla- 
vörðutörg ekki sérlega stórð, én ætlast til, að m inni byggingar, svo sem bóka- 
söfn, rannsóknastofur o. s. frv., yrðu sjálfstaeðar á jöðrum  hinnar víðlendu 
lóðar, en græiiir vellir milli húsa. Mætti vel fara svo, að byija yrði á ein- 
hverjum af þessutú minni byggingum, t. d. bókasafninu.

Jónas Jónsson.

. Sigfús Jobnsen.

Fylgtskjsl II.

. ' Bréf héakólaráðsins.

Reykjavík, 16. april 1929.

1 tilefni af bréfi dóm s- og kirkjnm álaráðherrans, dags. 8. janúar þ. á., 
um fyrirbugaða háskólabyggingu, sneri háskólaráðið sér þegar til bæjarstjórnar 
Reykjavikur og sótti um  lóð nndir bygginguna, svo og ókeypis upphitun á 
búsinu með laugavatni. Þessari m álaleitun er bæjarstjórnin ekki enn farin að 
svara. En á fundi 7. m arz var svofelld tillaga frá fasteignanefnd sam þykkt i 
einu hljóði: »Nefndin te lur rétt, að háskólanum  væri ætlað svæðið milli 
Skólavörðutorgs og Barónsstígs fyrir norðan stúdentagarðinn, og m un það 
vera ca. einn .hektari að stærð, en gerir að svo stöddu ekki tillögur um  af- 
bending landsins«.

Jafnskjótt og þetta vilyrði var fengið, og jafnvel fyrr, skaut háskóla- 
ráðið m álinu til einstakra haskóladeilda, til þess að þær, hver um  sig, gætn 
sagt til um  þarfir sinar í væntanlegri háskólabyggingu. Kvöddu sum ar deild- 
irnar. húsam eistara ríkisins á fund með sér, og bafa þær nú loks allar látið 
uppi álit sin, er sendast hér með sem fylgiskj. 1—4.

Þá er svör deildanna voru kom in, og jafnvel fyrr, var málið aftur tekið 
fyrir i háskólaráði. Að athnguðum  tillögum þeirra, hverrar fyrir sig, taldi h&- 
skólaráðið rétt, um fram  tillögur deildanna, að gera ráð fyrir:

1. Herbergi fyrir háskólaráðið.
2. Kennslustofu, sameiginlegri fyrir allar deildir.
3. lbúð fyrir h&skólaritara á 1. eða 2. lofti.
4. lbúð fyrir um sjönarm ann miðstöðvar o. þvl. i kjallara. .
Um leið og háskólaráðið sendir frá sér þessar tillögur sinar til frekari

athugunar, áskilnr það sér rétt til að vera með í ráðum  við væntanlega 
teikningu. :



Værí æskilegt, eins og hæstvirtur ráðberra hefir sjálfur stungið upp á, 
að nánari undirbúningur undir teikninguna yrði gerður »sameiginlega af bá- 
skólaráðinu, eða netnd, sem háskólinn velur, og landsstjórninni og sérfræð- 
ingum þeim, sem bún hefir á að skipac. Sú nefnd, eða einhver hluti hennar, 
þyrfti og helzt að sigla, eins og hæstvirtur réðherra tekur fram , til þess »að 
rannsaka hinar nýrri háskólabyggingarc. ;

Um leið og háskólaráðið nú felur hæstvirtum dóm sm álaráðherra málið 
til frekari fyrirgFeiðslu, leyfir það sér að þakka honum  fyrir, hve velogv itu r- 
lega hann hefir i það tekið, og það þvi frem ur, sem hann fyrstur m anna i 
stjórnarsessi hefir séð og skilið nauðsyn háskólans i þessu efni.

. Ágúst H. Bjarnason.

Bréf leelzna.deilda.r.

Reykjavik, 14. aprll 1929.

Læknadeild kaus 3 kennara (Guðm. Hannesson, Guðm. Thoroddsen 
og Níels Dungal) til þess að gera brádabirgðaáætlun um húsnæðisþðrf 
deildarinnar i hinni nýju háskólabyggingu. Hefir hún  gert eftirfarandi' yfiílit 
og áætlað flest sem sparsamlegast að auðíð varð.

I. Almennar þarfir.
1. Auditorium eingöngu fyrir lækna ................... .. 7 x 8  m 56 m*
1. do. 1 Einnig notuð af öðrum  ........... { 5 X 6 - S O ^
1. do. J 1 6 X 7 - 42 -
1. Bókaherbergi (handbæ kur).................................... ... 6 x 5  — 3 0 -

Efnafrœði (kjallari). Ef til vill i vinnustofubygging landsspitalans.
1. K e n n s lu s to fa .................................................................. .. 9 x 6  m 54 m*
1. Kennaraherbergi, geymsla o. fl.................................. .. 4 x 6 - 24 -

Líffcerafrceði.
a. í  k j a l l a r a :

L ikskurðarstofa.. ... ... ... ... ... ... ... .. 8 x 5 ,5  m 44 m*
Þvottur o. fl.................................................................. . . 3 x 5 ,5 — c. i 6 - ;
Lfkageymsla ............................................................. .. 2 ,5 x 4  - 1 0 -
M acerationsherbergi................................................... .. 2 x 4 - 8 —
Gipssteypa, smfði o. þvil.......................................... .. 2 x 4  — 8 -
Áhöld og birgðir ............................................  ... .. 3 x 4 - 12 —

b. A 2. h æ ð :
L íffæ rasafn................................................................... .. 8 x 6 - 4 8 -
Vinnustofa og kennsluáhö ld ..........................  ... .. 4 X 6 - . 24 —



sStudiusalurc (Anatomi, pathologi, pharm acol.) ... 6 x 6 - 36 —
c. k  l o f t i :

M annfræðisafnx) .................................... - .................... 8 x 8 - 64 —
Dýraklefar (sm id ý r) .......................................................... 3 x 6 - 1 8 -

Meinafrœði. Sýklafrœði.
a. I l a b o r a t o r i n m  s p i t a l a n s :

K ennslusalur ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12x7 m

ðea00

V innuþerbergi k en n a ra ..................................................... 4 x 4  — 16 —
Herbgrgi fyrir ihö ld , forða o. fl.................................... 4 x 4  — 16 —
Herbðfgi fyrir therm sstara o. þvil. ............................ 4 x 4 - 16 —
Tilbúniúgur næringarefna o. fl....................................... 3 X 4 - 12 -
H reinsun og an to c lav e .................................................... 3 x 4 - 12 —
Fót og W. C......................................................................... 3 x 4 - 12 —
D ý raþ if ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7 x 8 - 56 —

b. k  2. s a l  i h i s k ó l a :
Safnstpfg .....................................................................  c 1 1 X 8 - 8 8 -
V in nusto fp ........................................................................... 4 x 4  — 16 —
Fðt og W. C........................................................ -............... 4 X 4  - 16 —

Ufeðlisfreeðú 
1 h i s k ó l a b y g g i n g u :
E itt herberg i... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 x 6  m 36 m*
Eitt hliðarberbergi ............................................................. 3 x 6 - 18 —

Hcilbrigðitfrceði.
Eitt berbcrg i............................................................................. 6X 6 m 36 m*

Handlœknisfrasði og Obstetrik.
Verkfæraaafia.....................................................................  ca. 3 x 6  m 18 m*

976 m*

E f dregið er f r i  aðalnpphæðinni húsrým ið i laboratorium  spitalans og 
húsrým ið i  lofti, læ tnr næ rri, að þessar þarfir rúm ist í byggingu 20x12  m 
(kjallara og 2 hæðum ), og þó er flest skorið sem m est við neglur sér. Afar- 
erfitt m un það reynast að ætla nokkru af því, sem hér er talið, p liss i við- 
bótarbyggingu„ ef óll herbergjaskipun i  ekki að lenda i óreiðu.

Guðm. Hannesson.

1) Ljósmyndastofa og mjrknrherbergi þarf nauðsynlega að vera til, til afnota



B r é f  h e i m s p e b c i d e i l d a r .

Samkvæmt áskorun siðasta háskólaráðsfundar var fundur haldinn í 
heimspekideild laugardag 30. m arz og var þar ræ tt um  húsnæðisþarfir deild- 
arinnar I fyrirhuguðu háskólahúsi. Var deildarforseta falið að skýra háskóla- 
ráði írá niðurstöðum  fundarinSi og voru þær á þessa leið:

I) Deildin telur æskilegt, að bókasafninu i islenzkum og norræ num  fræðum 
sé ætlað sérstakt herbergi, sem nem endum , fræðim önnum  og áhugam önn- 
um einum í þeirri grein sé heimill aðgangur að, enda fái þeir lykla að 
því með samþykki kennara og bókavarðar. Ritari háskólans hafi með 
kennurum  yfirum sjón með bókasafninu, en velji sér til aðsioðar einn af 
nem endum  deildarinnar. Þar sem prófessor F innur Jónsson hefir arfleitt 
háskólann að bókasafni sinu, sem ætla má, að sé að stærð 6—8000 bindi 
og verður æfinleg eign háskólans, þykir hæfilegt að áætia, að rúm  skuli 
vera i þessu herbergi fyrir 20000 bindi.. Það, sem fram  yfir það yrði, 
mætti láta ganga ti) Landsbókasafnsins eða farga því á annan hátt (eldri 
útgáfum og algerlega úreltum  riturn). 1 bókasafnsherberginu sjálfu mætti 
kom a fyrir nægum sm áborðum  til lestrar, svo að ekki þurfi sérstakan 
lestrarsal. En i sam bandi við það þarf að vera litil kennslustofa, er rúm - 
aði allt að 30 nem endur (fyrir æfingatima og yfirheyrslu), og kennara- 
herbergi með skrifborðum , þar sem bókavörður (háskólaritari) gæti lika 
unnið störf sin i þjónustu bókasafnsins. Herbergi þetta yrði að vera 
sæmilega rúm gott, þvi að gera m á ráð fyrir, að kennurum  í þessum fræð- 
um  verði Qölgað siðar.

II) Ennfrem ur telur deildin þörf á að ætla sérstakt herbergi (að stærð um 
1 8 x 6  álnir) fyrir áhöld til sálarfræðilegra tilrauna og æfinga i þeim. 
Deiidin á þegar vísi að sliku áhaldasafm, sem kem ur að Iitlum notum  
vegna algers húsnæðisleysis. 1 sam bandi við það ætti áð hafa herbergi 
fyrir bókasafn i heimspekilegum fræðum (allt að 6000 bindi) og kennara- 
herbergi, sem ætlað væri þrem  kennurum .

III) Loks þykir kennurum  deildarinnar vera þörf á að hafa aðgang að þrem - 
u r fyrirlestrarsölum , er rúm i h. u. b. 75, 150 og 600 áheyrendur. Hinn 
stærsti þeirra ætti jafnfram t að vera hátiðasalur háskólans og mætti hafa 
þar alþýðufræðslufyrirlestra o. fl. En allir þessir saiir yrðu jafnfram t not- 
aðir af öðrum  deildum, og verður auðvitað jafnfram t að taka tillit til 
þarfa þeirra, þegar nánar skal ákveða um stærð salanna og húnað.

Reykjavík, Z april 1929.
Sigurður Nordal 
p. t  deildarforseti.



B r é f  g a ð f r œ O i d e i l d a r .

Reykjavik, 10. april 1629.
Út af óak háskólaráðsins, um  að deildir háskólans láti uppi álit sitt 

um  húsnæðisþörf þeirra, faverrar um  sig, i væntanlegri háskólabyggingu, hefir 
guðfræðideildin sam þykkt svofellda yfirlýsingu:

Deildin þarf eina góða kennslustofu tyrir allt að 30 stúdenta, og væna 
bókageymslustofu, útbúna þannig, að nota megi fyrir vinnustofu (laboratorium ). 
Ennfrem ur væri mjög æskilegt að hafa i sam bandi við bókasafnsstofuna her- 
bergi, þar sem kennarar deiidarinnar gætu unnið. Loks telur deildin mjög 
æskiiegt, að komið væri fyrir í háskólabyggingunni litilli og fallegri kapellu.

Magnús Jónsson.

Ðréf laga.deilda.r.

Reykjavik, 3. april 1929.

Á fundi lagadeildar háskólans, sem haldinn var i dag, til þess að láta 
uppi óskir deildarinnar um  skipulag tyrirbugaðrar háskólabyggingar, einkum  
að þvi er deildina varðar, var sam þykkt svofelld yfirlýsing:

Deildin þarf:
1. Kennslustofn handa allt að 40 manns.
2. Aðra kennslustofu, handa allt að 20 manns.
3. Vinnustofu kennara. ‘
4. Vinnustofu súdenta.
5. Bókastofu fyrir allt að 30 þúsund biudi.
Væntanlegri viðskiptadeild þyrfti að ætla húsnæði auk þessa.

Einar Arnórsson.

Nd. 277. Nefndarálit

um frv. til laga um verðtoll.

Prá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Meiri hluti fjárhagsnefudar leggur til, afi frv. verfii aamþykkt. Einn nefnd- 
armanna (HV) var ekki á fnndi, er frv. var afgreitt.

Þótt nefndarmeiriblntinn afgreifii frv. óbreylt, þá ber ekki svo að skilja, 
afi nefndarmenn geti ekki hngsað sér breytingar á einstöknm atrífinm þess, m. a.
• í n h v i m a  t í l f s i r a l i i  1  t Á r n m  £  m i l l i  tn llf ln lt ltn  F .r n  m .Á m m l .n H n r  f r v  h v i  A h n n d n .
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að ekki séa týrðar tekjnvonir af tollinnm svo nokkro vernlegn nemi. Að öðrn 
leyti vísast til ástœðna þrirra, er fylgja frv.

Alþingi, 12. marz 1930.

Halldór Stefánsson, Sig. Eggerz, Hannes Jónsson, Ötafhr Thors. 
form., frsm. með fyrirvara. fnndaskrifari. '  með fyrirvara.

Ed. 278. Fyrirspurn

til ríkisstjórnarinnar um landsspftalann.

F r i  Ingibjörgu H. Bjarnason.

1. E r það ekki tilætlun rikisstjórnarinnar, að landsspitalinn verði tekinn til 
afnota fyrir almenning og til báskólakennslu haustið 1930, svo sem sam n- 
ingur stendur til?  Ef svo e r:

2. Hvar skal þá íé taka til fcaupa á öllum  áböldum  og innanstokksm unum , 
og hvar rekstrarlé, ú r þvi þaðer ekfci talið i fjárlögum ?

279. Frumvarp

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Setja skal kirkjuráð fyrir hina islenzku þjóðkirkju, samkvæmt þvi, sem 

segir i lögum þessum.
2. gr.

Verkefni kirkjuráðsins er að vinna að eflingu islenzkrar kristni og styðja 
að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjimnar með þvi að:
a. íhuga og gera ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni 

og einstaka söfnuði hennar.
b. stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilífi þjóðarinnar, mannúðar- og 

lí knar starfsemi.
3. gr.

Karkjuráðið hefir:
1. Ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra undir 

verksvið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði. Svo og þau mál önnur, 
er kirkjustjórnin kann að leita álits þess um. .

Alþt. 1930. A. (42. löggjafarþing). 85

Nd.

til laga um kirkjuráð.



' 2. Samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjónustur kirkjunnar, veit- 
ingu sakramenta og kirkjulegar atKafnir og helgisiði, þó eigi fyrr en tillögur 
ráðsins hafa verið samþykktar á prestastefnu (synodus). Ennfremur um þau 
mál, er hið almenna löggjafarvald kánn að fá kirkjuráðinu til meðferðar og 
f ullnaðarákvörðunar.

3. Rétt til að kjósa 1 mann til að taka þátt í stjórn kirkjulegrar starfsemi í 
samhandi við útvarp.

4. Ráðstöfunarvald yfir fé því, sem lagt kann að verða til frjálsrar kirkju- 
legrar starfsemi eða annara kirkjulegra þarfa, eftir nánari ákvæðum, sem 
fjárveitingavaldið setiu- í hvert sinn.

Vafaatriði um takmörk á samþykktar- og ákvörðunarvaldi kirkjuráðs 
samkvæmt 2. lið þessarar greinar sæti úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytis- 
ins, þangað til Alþingi ákveðiu* á annan veg með lögum.

4. gr.
Kirkjuráðið skipa 5 menn, biskup landsins og 4 guðfræðingar, kosnir af 

sóknarprestum þjóðkirkjunnar og kennurum guðfræðideildar háskólans. 
Kirkjumálaráðuneytið setur reglugerð um kosninguna.

5. gr. : .
c Enginn má eiga sæti í kirkjuráði, nema hann fullnægi þessum skilyrðum :
a. Sé meðlimur þjóðkirkjunnar.
b. Sé orðinn 30 ára að aldri.
c. Eigi löglega með sig sjálfur og
d. hafi óflekkað mannorð. .

6. gr.
Kirkjuráðið er ályktunarfært um mál þau, er greinir i 1., 3. og 4. lið 3. 

greinar, ef 4 eru á fundi.
En um þau mál, er getur i 2. hð 3. greinar, hefir ráðið eigi ákvörðunarrétt, 

nema það sé fullskipað, eða 4 kirkjuráðsmenn greiði samhljóða atkvæði.
Nú er kirkjuráði með sérstökum lögum falið að gera tillögu um veitingu 

prestakalia, og er þá ráðið ályktunarfært, þótt eigi séu 4 á fundi, ef þeir, sem 
eru fjarverandi, senda skriflegt áht og tillögu í símskeyti. Nú verða atkvæði 
jöfn, og ræður þá atkvæði biskups.

. 7. gr. ,
Biskupinn er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. En ráðið sjálft kýs varafor- 

seta og ræður ritara. Forseti kallar ráðið saman og kemur ályktunum þess á 
framfæri.

Biskup kallar saman kirkjuráð á ársfund einu sinni á ári. Aukafundir 
skulu haldnir þegar kirkj umálaraðherra, biskup eða 2 menn í ráðinu óska þess.

8. gr.
Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað og aðstoð eftir reikn- 

ingi, er ráðuneytið úrskurðar. .



G r e i n a r g e r ð .

Kirkjumálaráðherra hefir sent nefndinni frumvarp til laga um kirkjuráð, 
samið af kirkjumálanefnd, og hefir menntamálanefnd tekið það til flutnings 
með þeim breytingum, sem samanburður við fylgiskjal I. sýnir. Nefndin hefir 
auk þess leitað umsagnar biskups (fskj. II.) og framhaldsálits kirkjumála- 
nefndar (fskj. III.) um málið. Nefndin hefir numið burt úr frv. öll ákvæði um 
kosningu kirkjuráðs, en ætlast liinsvegar til, að þau verði tekin upp í reglugerð, 
sem kirkjumálaráðuneytið setur.

Fylgiskjal L .. ■ ^

Frumvarp til laga um kirkjuráð, samið af kirkjumálanefnd, ásamt greinargerð
nefndarinnar:

1. gr. Setja skal kirkjuráð fyrir hina islenzku þjóðkirkju, samkvæmt þvi, 
sem segir í lögum þessum.

2. gr. Verkefni kirkjuráðsins er að vinna að eflingu islenzkrar kristni og 
styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunnar með þvi að:
a. íhuga og gera ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni 

og einstaka söfnuði hennar.
b. Stuðla að frjálsri starfsemi til eflingar kristnilifi þjóðarinnar, mannúðar- og 

liknarstarfsemi.
3. gr. Kirkjuráðið hefir:

1. Ráðgjafaratkvæði og tillögurétt ima þau mál, er kirkjuna varða og heyra 
undir verksvið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði. Svo og þau 
mál önnur, er kirkjustjórnin kann að leita álits þess um.

2. Samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjónustur kirkjunnar, veit- 
ingu sakramenta og kirkjulegar athafnir og helgisiði, þó eigi fyrr en tillögur 
ráðsins liafa verið samþykktar á prestastefnu (synodus) og bornar undir 
héraðsfundi, og meiri hluti þeirra verið þeim meðmæltur. Ennfremur um 
þau mál, er hið almenna löggjafarvald kann að fá kirkjuráðinu til með- 
ferðar og fullnaðarákvörðunar. .

3. Rétt til að kjósa 1 mann til að taka þátt í stjórn kirkjulegrar starfsemi í 
sambandi við útvarp.

4. Ráðstöfunarvald yfir fé þvi, sem lagt kann að verða til frjálsrar kirkju- 
legrar starfsemi eða annara sérstakra kirkjulegra þarfa, eftir nánari 
ákvæðum, sem fjárveitingavaldið setur í hvert s'inn.

Vafaatriði um takmörk á samþykktar- og ákvörðunarvaldi kirkjuráðs 
samkvæmt 2. lið þessarar greinar sæti úrskiu-ði dóms- og kirkjumálaráðuneyt- 
isins, þangað til Alþingi ákveður á annan veg með lögum.

4. gr. Kirkjuráðið skipa 5 menn, og eru þeir þessir: .
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a. Biskup landsins.
b. Lögfræðingur, tilnefndur af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.
c. Guðfræðingur, kosinn af kennurum guðfræðideildar háskólans og sóknar- 

prestmn þjóðkirkjunnar.
d. 2 fulltrúar, kosnir af héraðsfundum.

5. gr. F.nginn má eiga sæti í kirkjuráði, nema hann fullnægi þessum skil- 
yrðum:
a. Sé meðlimur þjóðkirkjunnar.
b. Sé orðinn 30 ára að aldri. .
c. Eigi löglega með sig sjálfur og
d. hafi óflekkað mannorð.

6. gr. Ráðuneytið nefnir lögfræðing, og annan til vara, til að taka sæti í 
kirkjuráði til 5 ára í senn. Varamaður tekur þar sæti í forföllum aðalmanns.

Nú verður autt sæti lögfræðings, eða varamanns hans, áður en 5 ár eru 
liðin, og nefnir ráðuneytið menn í stað þeirra fyrir það, sem eftir er tímans.

7. gr. Guðfræðingiu' sá, er taka skal sæti í kirkjuráði samkvæmt c-lið 4. 
greinar, skal kosinn til 5 ára i senn. Skulu þeir, er hann eiga að kjósa, senda skrif- 
leg atkvæði sín til biskups fyrir febrúarlok það ár, er kosning fulltrúa á fram að 
fara. I marzmánuði telur yfirkjörstjórn (sbr. 12. gr.) atkvæðin, og er sá rétt 
kjörinn, sem fengið hefir flest atkvæði. Jafnframt skal kjósa varamann, er hlot- 
ið hefir guðfræðimenntun, til jafnlangs tima, til að taka sæti i ráðinu i forföllum 
aðalmanns, og fer um kosningu hans á sama hátt. Biskup tilkynnir próföstum 
kosningu aðalmanns og varamanns hans, áður en kosning fulltrúa samkvæmt 
d-lið 4. greinar fer fram. Verði sæti aðalmanns og varamanns hans autt, áður 
en kjörtimabil hans er útrunnið, skal kjósa menn i stað þeirra fyrir það, sem 
eftir er af kjörtímabilinu.

8. gr. Fulltrúa skal kjósa á héraðsfundi til 5 ára i senn. Prófastur stýrir 
kosningu, en héraðsfundur kýs 2 menn í kjörstjórn með honum. Kosning fer 
fram skriflega, og hafa þeir einir kosningarrétt, er sæti eiga í héraðsnefnd.

9. gr. Kosning fer þann veg fram, að þegar prófastur hefir sett kjörfund, 
fær hver viðstaddur héraðsnefndarmaður kjörseðil og ritar á hann nöfn og 
heimilisfang þeirra 2 fulltrúa, er hann kýs. Skilar hann þá kjörstjórninni seðli 
sinum, en hún lætur hann þegar í umslag undir atkvæðaseðla. Þegar allir hér- 
aðsnefndarmenn hafa kosið, lokar kjörstjórnin umslaginu og setur fyrir innsigli 
sín. Siðan ritar prófastur á umslagið: „ A t k v æ ð a s e ð l a r  f u l l t r ú a “ og 
nafn prófastsdæmisins, en þar undir ritar öll kjörstjórnin nöfn sín. Er þá kosn- 
ingu aðalfulltrúa lokið.

10. gr. Auk aðalfulltrúanna skal einnig kjósa 2 varafulltrúa. Fer kosning» 
þeirra fram þegar er kosningu aðalfulltrúa er lokið og eftir sömu reglum. Þó 
ritar prófastur: „ A t k v æ ð a s e ð l a r v a r a f u l l t r ú a “ utan á umslagið, þeg- 
ar kosningu varafulltrúa er lokið.

Varafulltrúar koma i sæti aðalfulltrúa i forföllum þeirra, og tekur sá 
þeirra fyrr sæti, sem fengið hefir fleiri atkvæði. Hafi atkvæði verið jöfn, ræður 
hlutkesti.

V p r ð i  s»>H  f i i l l t n V a  n tí  v a r á f n l l í n i Q  a n t t  á ð n r  o n  I r in p t ím o k í l  K n íp p a  o r  i i t_



runnið, skal kjósa fulltrúa og varafulltrúa fyrir það, sem eftir er af kjörtíma- 
bilinu, eftir sömu reglum og áður.

11. gr. Þegar eftir að kosningu fulltrúa og varafuUtrúa er lokið, býr kjör- 
stjórnin um bæði atkvæðaumslögin og setur ínnsigli sin fyrir. En prófastur 
sendir kjörgögnin síðan, með næslu póstferð, biskupi, sem er oddviti yfirkjör- 
stjórnar.

12. gr. Yfirkjörstjórn skipa, auk biskups, tveir menn, er ráðuneytið
skipar.

Þegar atkvæðaseðlar úr öllum prófastsdæm unum eru komnir biskupi í 
hendur, kallar hann yfirkjörstjórnina saman til að telja atkvæðin. Eru þeir þá 
rétt kjörnir fulltrúar, sem flest liafa fengið atkvæðin.

Nú fá 2 menn jafna tölu atkvæða sem fulltrúar, og ræður þá hlutkesti.
Um talning atkvæða varafulltrúa fer á sama hátt.
Yfirkjörstjórn gefur fulltrúum og varafulltrúum kjörbréf.
13. gr. Kærur yfir kosningu samkvæmt 7. og 9. gr. skulu komnar til yfir- 

kjörstjórnar mánuði eftir að kosning hefir fram farið, og sæta þær úrskurði 
ráðunevtisins.

Nýir fuUtrúar taka sæti i kirkjuráði þegar kærufrestur er liðinn eða úr- 
skurður hefir fallið.

14. gr. Kirkjuráð er ályktunarfært um þau mál, er greinir í 1., 3. og 4. hð
3. greinar, ef 4 eru á fundi.

En um þau mál, er getur 2. hð 3. greinar, hefir ráðið eigi ákvörðunar- 
rétt, nema það sé fuhskipað eða 4 kirkjuráðsmenn greiði samhljóða atkvæði.

Nú er kirkjuráði með sérstökum lögum fahð að gera tiUögu um veitingu 
prestakaUa, og er þá ráðið ályktunarfært, þótt eigi séu 4 á fundi, ef þeir, sem 
eru fjarverandi, senda skriflegt áht og tillögu í símskeyti. Nú verða atkvæði jöfn, 
og ræður þá atkvæði biskups.

15. gr. Biskupinn er sjálfkjörinn forseti kirkjuráðs. En ráðið sjálft kýs 
varaforseta og ræður ritara. Forseti kallar ráðið saman og kemur ályktunum 
þess á framfæri

Biskup kaUar saman kirkjuráð á ársfund einu sinni á ári. Aukafundir 
skulu haldnir þegar kirkjumálaráðherra, biskup eða 2 menn í ráðinu óska þess.

16. gr. Kirkjuráðsmenn fá greiddan framlagðan kostnað samkvæmt 
reikningi, er ráðuneytið úrskurðar.

Bitari fær þóknun fyrir starf sitt, sem ráðuneytið ákveður, að fengnum 
tillögum kirkjuráðs.

G r e i n a r g e r ð  : Frumvarp það, sem hér kemur fram, er samið eftir 
einróma ósk síðustu prestastefnu og ýmsra Héraðs- og kirkj umálafunda viðs- 
vegar um land.

Fjölmargir áhugamenn í kirkjumálum landsins telja, að með þvi sé stig- 
ið spor i rétta átt til efhngar kristnilialdi þjóðarinnar. Verður mörgum þeirra 
það æ Ijósara, að innan þjóðkirkju landsins er jafnan þörf á samvinnu góðra 
manna, er hafi vakandi auga á öllum störfum hennar og aðstöðu á hverjum



tíma, svo hún fái sem bezt leyst hlutverk sitt i þjóðlifi voru. Þvi hefir einatt 
verið kastað fram, að kirkjan fylgdist ekki með þróun þjóðlífsins sem skyldi. 
Mjög mikill hluti starfs hennar yrði þvi, vegna úreltra starfshátta og skipulags, 
að minna gagni en vænta mætti, og að kirkjan sé áhugalitil í aðalstarfi sinu, i að 
styrkja og þroska trúar- og siðferðislíf þjóðarinnar. Ekki mun hægt að neita því, 
að ásakanir þessar munu, að sumu leyti a. m. k., hafa við nokkur rök að styðj- 
ast. En flestir sanngjarnir menn í kirkjunnar garð munu jafnfúslega kannast 
við það, að sökin sé ekki öll hjá starfsmönnum stofnunarinnar, heldur og að 
miklnm mun i starfsháttum hennar og skipulagi. Á vorum timum mun engin 
sú stofnun til, sem þolir, án tjóns fyrir starfsemi hennar, að standa i stað svo 
áratugum skiptir, að þvi er kemur til starfshátta og skipulags, þegar aðstaðan 
breytist svo ört á öllum sviðmn og þjóðlífið er að heita má stöðugum bylting- 
um háð. Vart verðrn* þvi neitað, að nokkur deyfð hafi hvílt yfir kirkjumálum 
landsins, og mun það að sumu leyti eiga rót sína að rekja til þess, að söfnuðirn- 
ir og kennimenn þeirra hafa eigi átt greiðan aðgang til samvinnu við þing og 
stjóm landsins og þvi átt óhægara um ýmis frumkvæði að umbótum á stárfa- 
sviði kirkjunnar. Löggjafarvaldið hefir haft í mörg horn að líta, og enda ekki 
ætið svo kunnugt sem skyldi á sviði kirkjumálanna. Þau hafa þvi einatt orðið 
útundan þar og fengið að mörgu ófullnægjandi afgreiðslu. Með þetta fyrir aug- 
um hefir kirkjumálanefnd orðið sammála um að styðja tillögu prestastefnunn- 
ar og ýmsra annara kirkjumálafunda um stofnun kirkjuráðs, er hún væntir, að 
geti á ýmsan hátt orðið starfi kirkjunnar til styrktar. . .

Sumir hafa talið það athugavert við stofnun kirkjuráðs, að það muni 
rýra áhrif biskupsdómsins í landinu, — aðrir aftur á móti, að það muni auka 
hann mn of að áhrifum og völdum, en sennilegt er, að það fari mest eftir áhuga 
og andlegum yfirburðum biskupanna sjálfra, er sitja á hverjum tíma.

Hversu mikið gagn shkt ráð gerir, fer að sjálfsögðu eftir þvi, hversu vel 
tekst um val fulltrúanna. En sá kostur fylgir þvi fyrirkomulagi, sem lagt er til 
í frumvarpi þessu, að ef fulltrúaval skyldi einhverntíma takast svo, að ráðið verði 
aðgerðalitið það kjörtímabil, þá yrði heldur eigi teljandi sá kostnaður, er það 
hefði i för með sér.

Það, sem slíkt kirkjuráð ætti að geta komið til leiðar og stutt að, verður 
einkum:
1. Að kirkjuleg löggjöf væri betur undirbúin og athuguð.
2. Að sameina starfsáhugann innan kirkjunnar.
3. Að leikmenn fengju betra tækifæri til að taka þátt i s t a r  f i kirkjunnar.
4. Meira samstarf milli safnaða, kirkjustjórnar og Alþingis.
5. Að kirkjan sjálf finni betur til ábyrgðar i starfi sinu með þjóðinni.
6. Að kirkjan yrði betur undir það búin að halda áfram starfi sínu, ef til skiln- 

aðar drægi siðar meir milli hennar og ríkisins.

Um 1.—2. gr. Ætlazt er til, að verkefni kirkjuráðs verði tvennskonar:
1. að vinna að undirbúningi þeirra löggjafarmála, er þjóðkirkjuna varða sér- 

staklega, og
4- n  i  í J _________ ‘



samvinnu presta um krisb'lega starfsemi, útgáfu góðra bóka um kristileg 
efni o. s. frv. Ennfremur að styðja að betra samstarfi áhugamanna innan 
kirkjunnar mn ýmis mannúðar- og Jíknarmálefni, er varða þjóðina í heild 
eða einstaka söfnuði hennar.

Innan hinnar sænsku kirkju eru tvennskonar ráð \áð hhð erkibiskups, og 
skipta þau með sér verkum þannig, að annað þeirra hefir, ásamt kirkjuþingi, 
m. a. þau mál til meðferðar, er fyrr greindi, en hitt ráðið vinnur sérstaklega 
að þeim málum, er síðar sagði. Hér er ætlazt til, að kirkjuráðið vinni að þessu 
hvorutveggja. >

Um 3. gr. Það er tilætlunin með ákvæði því, er segir í 1. hð greinarinnar, 
að stuðla að sem beztri samvinnu milh kirkjunnar og löggjafarvaldsins. Virðist 
þeim tilgangi eigi á annan hátt betur náð en með því, að fulltrúar safnaða lands- 
ins og kennimanna þeirra fái ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er 
varða kirkjuna sérstaklega. Ennfremur ætti það að stuðla að góðri samvinnu 
milli safnaðanna og kirkjustjórnarinnar, að kirkjustjórnin geti leitað áhts þess- 
ara sömu fuhtrúa um þau mál, er henni þykja til þess fallin.

Málefni þau, er ræðir um i 2. hð 3. greinar, 1. málsgrein, hefxr löggjafar- 
valdið ekki á síðari öldum tahð vera í sínum verkahring að fjaUa um, heldur 
hafa nefndir kjörinna kirkjumanna i rauninni ráðið þeim málum til lykta með 
biskupi. Hér er því eigi um neina breytingu að ræða frá þeirri venju, sem gilt 
hefir, nema þá einu, að tiUögur til breytinga skulu bornar undir synodus og 
héraðsfundi áður en þeim er ráðið til fuUnaðar.

Ákvæðin í 2. málsgrein í 2. hð koma þá fyrst tU framkvæmda, ef kirkju- 
ráðið getur með starfi sinu áunnið sér traust löggjafarvaldsins. Þar sem vænta 
má, að aUmikil kirkjuleg starfsemi fari fram i sambandi við væntanlegt út- 
varp, svo sem t. d. að útvarpað verði guðsþjónustum og ýmsum fyrirlestrum 
og erindum kristilegs efnis, þykir æskilegt, að þegar í byrjun takist hin bezta 
og nánasta samvinna milh kirkju og útvarps. Virðist sú samvinna bezt tryggð 
með því, að fuUtrúar kennimanna og safnaða kjósi einn mann af sinni' hálfu 
til þess að taka þátt í stjórn hinnar kirkjulegu starfsemi útvarpsins. Er þess m. a. 
vænzt, að þeim manni, sem þar starfar af hálfu kirkjunnar, verði auðveldara 
en öðrum að útvega menn víðsvegar að til að flytja fjTÍrlestra og erindi um and- 
leg mál, er þeir eru á ferð i höfuðstaðnum.

Ákvæði, er greinir i 4. Uð, koma þvi aðeins til framkvæmda, að kirkju- 
ráðið beiti sér fyrir einhverri þeirri starfsemi, er fjárveitingavaldið telur stuðn- 
ingsverða, og þvkir þvi eigi þurfa skýringa.

Þar sem tilgangur frumvarpsins er alls eigi að draga á neinn hátt hið 
æðsta vald yfir kirkjunni úr höndum þings eða stjórnar, heldur fyrst og fremst 
að stuðla að sein beztri samvinnu miUi kirkju og þings og stjórnar, þykir sjálf- 
sagt að taka það fram, að úrskurðarvald um takmörk á samþykktar- og ákvörð- 
unárvaldi kirkjuráðs samkvæmt 2. hð þessarar greinar sé í höndum stjómar- 
innar og Alþingis.

Um 4. gr. TU þess að sem nánust samvinna fái orðið tnilh stjórnar og 
kirkjuráðs, þykir rétt, að dóms- og kirkjumálaráðuneytið skipi einn mann til að 
taka sæti í  ráðinu, og þar sem ráðið á m. a. að taká þátl i imdirbúningi þeirra



löggjafarmála, er kirkjuna varða sérstaklega, þá þykir æskilegt, að sá maSur 
sé lögfræðingur.

Vegna þeirra mála, sem ætlazt er til, að kirkjuráðið fái samþykktarat- 
kvæði og ákvörðunarrétt rnn, sbr. 2. lið 3. greinar, þykir nauðsynlegt, að a. m. k. 
einn guðfræðingur eigi sæti í ráðinu, auk biskups, sem er sjálfkjörinn forseti 
þess. 1 kirkjumálanefndinni kom til áliia, hvort þessi fulltrúi ætti heldur að 
~vera kosinn af kennurum guðfræðideildar hóskólans einum eða af guðfræði- 
kennurum og sóknarprestum landsins. En þar sem deildin er fámenn sjálf- 
stjórnarstofnun, hallast meiri hluti nefndarinnar (4 :1) fremur að því síðara. 
Þótt æskilegt væri, að kirkjuráðið skipuðu sjö menn og þar ættu sæti fjórir 
fulltrúar, kosnir af héraðsfundum, þá hefir meiri hluti nefndarinnar hallazt að 
því, að kirkj uráðsmenn verði aðeins fimm.

Um 5.—7. gr. Virðast eigi þurfa skýringa.
Um. 8. gr. Nauðsynlegt þykir, að kosning guðfræðings i kirkjuráð fari 

fram svo snemma á árinu, að prófasti sé það kunnugt, hver hlotið hafi kosningu, 
áður en hann boðar til héraðsfundar.

Um 9.—13. gr. Ræða um kosningu fulltrúa og varafulltrúa.
Um 14.—15. gr. í frumvarpi, er kirkjumálanefnd hefir samið um veitingu 

prestakalla, er gert ráð fyrir, að leitað verði álits kirkjuráðs um veitingu presta- 
kalla, þegar söfnuðir hafa eigi sjálfir kallað sér prest. Þykir þá nauðsynlegt, að 
ráðið sé ályktunarfært, þótt eigi séu f jórir á fundi, ef þeir, sem eru f jarverandi, 
senda forseta tillögur sinar skriflega. .

Um 16. gr. Þar sem eigi er ætlazt til þess, að kirkjuráðsmenn fái þóknun 
fyrir starf sitt, heldur aðeins framlagðan kostnað, þykir nauðsynlegt, að ráðinu 
sé heimilt að taka sér ritara, gegn þóknun, sem ráðherra ákveður.

Fylgiskjal IL

Alit biskups.

BISKUPINN YFIR ÍSLANDI.
Reykjavik, 24. febrúar 1930.

Háttvirt menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefir með bréfi, dags. 
20. þ. m., sent mér til umsagnar „frumvarp til laga nm kirkjuráð“, samið af 
kirkjumálanefnd þeirri, er skipuð var árið sem leið; en dóms- og kirkjumála- 
ráðherra hefir lagt frumvarpið fyrir menntamálanefnd, til þess að hún tæki það 
til flutnings á Alþingi.

Vil ég hér með verða við tilmælnm menntamálanefndar og skýra frá áliti 
minu á frumvarpi þessu.

Frumvarp þetta minnir að snmu leyti á frumvarp það, sem kirkjumála- 
nefndin frá 1904 samdi um stofnun kirkjuþings, en ráðherra íslands sá sér ekki
t  ,«>»«1 f  ■ »■■ ■ ii A AaAvmI JtjCmiTVi Ifi ■ m»



nefndarmönnunum hafði lika lagzt mjög fastlega gegn frumvarpinu i sérstöku 
álitsskjali, sem prentað var i „Tillögum um kirkjumál Islands“, þar sem öfl 
frumvörp nefndarinnar og álitsskjöl eru prentuð. En sá er þó meginmunur á 
þvi frumvarpi, sem nú liggur fyrir, og hinu, sem kirkjumálanefndin frá 1904 
lagði fram, að hér er aðeins farið fram á að setja á stofn kirkjurdd 5 manna, er 
komi saman einu sinni á ári — að minnsta kosti — en í hinu frumvarpinu að 
setja á stofn kirkju/n’ng', skipað 24 mönnum, er komi saman 3. hvert ár. En verk- 
efni kirkjuráðsins er ætlazt til að verði hér um bil hið sama og verkefni það, er 
kirkjuþinginu var ætiað.

En þótt frumvarp þetta um kirkjuráð minni á kirkjuþingsfrumvarpið 
gamla. þá þykist ég geta fullyrt, að til grundvallar kirkjuráðs-frumvarpinu liggi 
sænska hugmyndin um „stiftsrád“, sem á siðustu tveimur áratugum liafa komizt 
á fót i flestum biskupsdæmum Sviþjóðar, en eru ólögboðnar sjálfboða-stofnanir, 
komnar á fót að tilhlutun hlutaðeigandi biskupa, aðallega til .þess að aðstoða 
biskup við undirbúning almennra idrkjufunda fyrir hvert biskupsdæmi, sem 
tekið hefir verið að halda annaðlivert ár, en auk þess til þess að ráða til lykta 
ýmsum málum snertandi kirkjulega sjálfboðastarfsemi innan blutaðeigandi 
biskupsdæmis. En þessi „stiftsrád“ Svia hafa ekki til meðferðar mál, sem snerta 
þjóðkirkjuna i heild sinni, þvi að öll slik mál liggja undir atkvæði „almenna 
sænska kirkjuþingsins“ („almánna svenska kyrkomötet"), sem kemur saman 5. 
hvert ár og er einskonar ráðgjafarþing (stofn&ð 1863) um kirkjuleg mál, sér- 
staklega varðandi guðsþjónustu-fyrirkomulag o. fl. þesskonar, sem hið kirkju- 
lega umboðsvald ætlar að leggja fyrir rikisþing, eða „kyrkomötet“ sjálft ætlar 
að fara fram á, að lagt verði fyrir þingið eða undir konungsúrskurð.

En kirkjumálanefndin fer lengra. Hún hefir auðsjáanlega einnig i huga 
sænska „domkapitel“-fyrirkomulagið. 1 „greinargerðinni" um 1. og 2. gr. segir 
svo: „Innan hinnar sænsku kirkju eru tvennskonar ráð við hlið erkibiskups, og 
skipta þau með sér verkum þannig, að annað þeirra hefir, ásamt kirkjuþingi, 
m. a. þau mál til meðferðar, er fyrr greindi (þ. e. að vinna að undirbúningi 
þeirra löggjafarmála, er þjóðkirkjuna varða sérstaklega), en hitt ráðið (þ. e. 
stiftsrádet) vinnur sérstaklega að þeim málum, er siðar sagði (þ. e. að styðja 
að frjálsri starfsemi kirkjulifinu til eflingar o. s. frv.). Hér er ætlazt til, áð 
kirkjuráðið vinni að þessu hvorutveggja“. Þegar i þessum tilfærða kafla grein- 
argerðarinnar er talað um tvennskonar ráð við hlið erkibiskups, þá er þetta 
byggt á misskilningi hjá kirkjumálanefnd; þvi að „stiftsrád“ sænsku kirkjunnar 
er sjálfboðaráð i flestum biskupsdæmum (tvö hafa ekkert slíkt ráð: Gautaborg- 
ar- og Visbystifti), en ekki i erkistiftinu einu, og dómkapitular eru i öllum bisk- 
upsdæmum landsins við hlið biskups. Eru þau arfur frá katólsku, er Svíar einir 
allra Norðurlandakirknanna hafa haldið. Þeir samsvara að sumu leyti „Lande- 
mödeme“ í Danmörku og synódus hjá oss, sem sé að þvi er kemur til útbýt- 
ingar styrktarfjár til uppgjafapresta og prestsekkna, en em annars einskonar 
kirkjulegt stjómarráð innan hvers biskupsdæmis, undir forsæti biskups með út- 
skurðarvaldi um ýmis efni, «r varða lilutaðeigandi biskupsdæmi (t. a. m. frá- 
vikning presta um stundarsakir vegna einhverra yfirsjóna o. þ. h.). Ennfremur 
hafa dómkapitular talsvert að segja varðandi skólamál biskupsdæmisins, og þvi



eru venjulega nokkrir skóláinenn í hverjum dómkapítula. Aftur á móti hafa 
dómkaþítularnir engin afskipti af hinni frjálsu. sjálfboðastarfsemi innan bisk- 
upsdæmisins og, mér vitanlega, heldur ekki nein afskipti af undirbúningi mála 
varðandi kirkjuna í heild sinni, nema hvað það í einstökum málum gerir „pro- 
positionér“ til stjörnarinnar, sem hún, ef varða kirkjuna i heild sinni, leggur 
fyrir „almánna svenska kyrkomötet“ eða dómkapítulinn sjálfur sendir „almánna 
kyrkomötet“.

En verkefni þessara þriggja aðilja — stiftsrád, domkapitel og kyrkomötet 
■— er í frumvarpi kirkjumálanefndar lagt í hendur væntanlegs kirkjuráðs, sem 
verður þannig sambreyskingur þeirra allra þriggja.

Ég verð nú þegar að taka það fram, að ég er engan veginn mótfallinn því, 
að til væri einskonar kirkjuráð, sem biskup gæti borið undir ýmis vandamál, 
sem fyrir kunna að koma í embættisstarfi hans, þó ekki væri nema til þess að 
undirbúa prestastefnuna og taka ákvarðanir um, hvaða mál skuh þar tekin til 
meðferðar. Hingað til hefir venjan verið sú, að biskupar hafa skorað á presta 
(um hendur prófasta) að tilkjnna nokkru á undan hverri prestastefnu, ef ein- 
hver sérstök mál hefðu fram að bera — en þær áskoranir borið fremur takmark- 
aðan ávöxt. Tíðast hefir það farið svo, að einstakir prestastefnumenn hafa á 
sjálfri prestastefnunni borið fram einliver shk áhugamál sin, sem þá hafa verið 
rædd og, ef til vill, ályktanir teknar um þau, eða því frestað til næstu presta- 
stefnu að taka fullnaðarályktanir um þau. Leiðir af sjálfu sér, að heppilegast 
væri, að öll slik mál væru undirbúin af einhverri slíkri nefnd, sem biskup hefði 
við hhð sér, — hvað sem hún nú héti. En að fara að setja lög um nefnd í því 
skyni einu, mundi liklega mörgum þykja fullmikið af svo góðu, enda er frum- 
varp kirkjumálanefndar iniklu víðtækara.
' Við það, sem í 2. gr. segir um verkefni kirkjuráðsins: „að vinna að efl- 

ingu íslenzkrar kristni og styðja að trúar- og menningaráhrifum þjóðkirkjunn- 
ar“, hefi ég ekki heldur neitt að athuga. Ég mundi þakksamlega bjóða hverja 
shka ný-stofnun velkomna, ef ég sæi fram á, að henni væri treystandi til að verða 
íslenzkri kristni til verulegs stuðnings, hvort heldur er með því að ihuga og gera 
ályktanir um þau mál, sem varða þjóðkirkjuna i heild sinni og einstaka söfn- 
uði hennar, eða með því að stuðla að frjálsri starfsemi til efhngar kristnihfi 
þjóðarinnar. En hvorttveggja þetta hefir prestastefnan skoðað svo sem verkefni 
sitt hingað til. Ég veit ekki betur en að hver einasta prestastefna, sem haldin 
hefir verið þau 34 ár, sem ég hefi átt rétt á að sitja prestastefnu vora, hafi haft 
til íhugunar einhver þau mál, er varða þjóðkirkjuna í heild sinni eða einhverja 
frjálsa starfsemi til efhngar kristnilífi þjóðarinnar. Einnig mætti minna á, að 
ni. á. með hhðsjón á þesskonar málum átti ég 1918 frumkvæðið að því, að sett 
var á fót Prestafélagið islenzka, sem siðan hefir starfað og ýmsu góðu og gagn- 
legu til leiðar komið.

En því ber ekki að neita, að hér hefir ekki verið að ræða um neinn til- 
lögurétt né heldur um ráðgjafaratkvæði samkvæmt fyrirmælum laga, héldur 
hefir þetta hvorttveggja verið sjálftekið. En þá mœtti spyrja, hvort ráðgjafar- 
atkvæði og tillöguréttur í kirkjuráðsins höndum lögum samkvæmt yrði áhrifa-
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Mér liggur við að efast um það. Þegar í 3. gr. 1 segir, að kirkjuráðið hafi „ráð- 
gjafaratkvæði og tillögurétt um þau mál, er kirkjuna varða og heyra undir verk- 
svið löggjafarvaldsins eða sæta konungsúrskurði“ —, þá mun að sjálfsögðu 
vera til þess ætlazt af höndum frumvarpsins, að þessi mál verði falin ráðinu 
til umsagnar og álits áður en þau eru lögð fyrir Alþingi eða skotið til konungs- 
úrskurðar; þvi að vitanlega nær ekki nokkurri átt að koma með þau eftir á, 
nema kirkjuráðinu yrði þar gefinn „veto“-réttur, sem ekkert alþing; í heimi 
mundi samþykkja nú á dögum. En nú gæti hugsazt, að eitthvert mál bæri svo 
brátt að, að stjómin gæti ekki náð til kirkjuráðs (sem aðeins kemur saman 
einu sinni á ári) með það, eða að einhver þingmaður vildi bera fram frumvarp, 
sem varðaði kirkjuna í heild sinni, — mundi þá stjórnin ekki neyðast til að 
leggja það fyrir Alþingi að kirkjuráðinu fornspurðu? Eða mundi ekki hver þing- 
maður, sem slikt frumvarp hefði með höndum, skoða það beina skerðingu á 
þingmannsrétti sínum, að frumvarp hans yrði að koma fyrir k kjuráð, sem þá 
er ef til vill hvergi til taks, áður en farið yrði að ræða það á þinginu? Ég bendi 
á þetta sem beinlinis praktiskan agnúa á þessu frumvarpi. Annars þykir mér 
rétt i þessu sambandi að taka það fram, að ég veit ekki til, að nokkurt mál, 
sem varðaði kirkjuna i heild sinni, hafi verið rætt á Alþingi þessi 13 ár, sem ég 
hefi biskupsembætti gegnt, án þess að það væri sent biskupi til umsagnar og 
athugunar, áður en til fullnaðarúrslita kæmi. Að visu ber þvi ekki að neita, að 
tillögur mínar hafa ekki ávallt verið teknar til greina, svo sem ég vildí óskað 
hafa. En mundi ekki fara eins, þótt fyrir lægju umsagnir kirkjuráðs með lög- 
mæltu ráðgjafaratkvæði og lögmæltum tillögurétti? ~

Nokkuð öðru máli kynni að gegna um 2. lið 3. gr., þar sem segir, að 
kirkjuráðið skuh hafa „samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt um guðsþjón- 
ustu kirkjunnar o. s. frv.“, þ. e. um mál varðandi innri hlið hins kirkjulega lífs 
—- þá, er lýtur að kristnihaldinu og guðsdýrkuninni. Kirkjumálanefndin tekur 
það þó beint fram í greinargerð sinni (undir 3. gr.), að löggjafarvaldið hafi ekki 
á síðari öldum tahð það vera i sinum verkahring að fjalla uin þau málefni, held- 
ur hafi nefndir kjörinna manna ráðið þeim til lykta með biskupi. En þegar i 
frumvarpinú er ætlazt til, að kirkjuráðið fái samþykktaratkvæði og ákvörðunar- 
rétt í þeim málum, þá þýðir þetta það, að stjórnarvöldin eigi alveg að sleppa 
þessu hér eftir. Það gæti nú i fljótu bragði virzt miður viðeigandi, að kirkjan 
hafi þar ekki fuht samþykktaratkvæði og ákvörðunarrétt. En þetta er þó ekki 
svo, þegar betur er að gætt. Menn gleyma tvennu í þessu sambandi, sem ekki 
má gleymast. Annað er það, að ríkisvaldið telur sér skylt að láta einnig hin 
innri mál kirkjunnar til sín taka svo sem vörður trúarbragðafrelsisins í landinu. 
Hitt, sem líka gleymist einatt i þessu sambandi, er það, að þegar konungurinn 
annaðhvort sjálfur eða um hendur umboðsvaldsins leggur fullnaðarúrskurð á 
efni, sem varða nnri hhð kirkjulífsins, þá gerir hann það kirkjuréttarlega 
skoðað sem summus episcopus (æðsti biskup) kirkjunnar. Þetta gæti vitanlega 
orðið verulegt umkvörtunar- og óánægjuefni, ef konungsvaldið beitti svo þessu 
valdi sinu, að það neyddi upp á þjóðkirkjuna fyrirmælum, sem færu i bága við 
allan anda evangelisks kristnihalds, að þeim aðiljum fornspurðum, sem þar 
ættu helzt að hafa atkvæði um. En veit nokkur dæmi sliks? Ég þekki þau ekki.



Líti ég til þeirra kirkjulegra mála, sem talin eru til innri mála kirkjunnar og 
hafa afgreidd verið með úrskurði konungs eða hins konunglega umboðsvalds, 
þá veit ég ftkki til þess, að nokkurt slikt mál hafi nokkru sinni verið afgreitt að 
fornspurðri kirkjunni eða málsvörum hennar, biskupi eða stiftsyfírvöldum, 
meðan þau voru, eða synódus. Og ég fæ ekki séð, að það geti með réttu talizt 
skerðing á sjálfsforræði kirkjunnar í innri máluin liennar, að konungur (eða 
umboðsvaldið fyrir hans hönd) léggi fullnaðarúrskurð á þau svo sem æðsti 
biskup kirkjunnar. Hinsvegar finnst mér það vera æðimikil skerðing á samþykkt- 
aratkvæði og ákvörðunarrétti kirkjuráðsins, að tillögur þess verða áður að hafa 
verið samþykktar á synódus og bornar undir héraðsfundi og þar fengið meiri 
hluta atkvæða. Og þegar nú þar við bætist, að vafaatriði um takmörk þessa sam- 
þykktar- og ákvörðunarvalds kirkjuráðsins eigi að úrskurðast af dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu, unz Alþingi ákveður á annan veg með lögum, þá fer 
valdið að verða ærið „problematiskt“, enda gæti skeð, að takmörkin yrðu sett 
svo þröng, að kirkjuráðinu þættu sér tilfinnanlegar hömlur settar með því. 
Hér kemur einnig annað atriði til greina. Eins og ég tók fram, standa afskipti 
rikisvaldsins af innri málum kirkjunnar meðfram i sambandi við, að þess er að 
vaka yfir trúarbragðafrelsinu i landinu. Nú er þvi svo farið, að þjóðkirkja á 
eftir hugtaki sinu að vera rúmgóð, svo að allir limir þjóðfélagsins, sem þess 
óska, geti átt þar heimilisfang. 1 annan stað er alkunna, að kröfur sumra manna 
um frjálsa þjóðkirkju eru einatt af þeim toga spunnar, að þeim þykir þjóðkirkj- 
an of rúmgóð, er hún liður mönnum að eiga þar heima, er ekki fylgja i hverri 
grein viðurkenndum kenningum kirkjunnar, og vilja þvi knýta sem fastast að 
þjóðkirkjunni með óheilnæmum játningaböndum o. fl. þessh. En allt shkt 
telst til þeirra innri mála (sérmála), sem frumvarpið ætlar kirkjuráðinu sam- 
þýkktaratkvæði um og ákvörðunarrétt. Er engan veginn óhugsandi, að svo gæti 
farið, að kirkjuráðið fyrir undirróður þröngsýnna manna yrði svo skipað, að 
mörgum manni, sem í þjóðkirkjunni vildi eiga heimihsfang, þætti svo þröngvað 
kostum sínum, að liann liéldist þar ekki við vegna einhverra ákvarðana ófrjáls- 
lynds kirkjuráðs.

En sé því nú svo farið, að hvorki það, er segir í 1. eða 2. hð 3. gr., geri 
setningu sérstaks kirkjuráðs óumflýjanlega, þá gerir hvorki 3. né 4. hður það. 
Um 3. hð er það að segja, að séu stjórnarvöldin þess fýsandi vegna kirkjulegr- 
ar starfsemi útvarpsins, að fá sérstakan kristilega og kirkjulega hugsandi mann 
inn í útvarpsráðið, þá ætti þeim að vera treystandi til að finna slíkan mann í 
samráði við biskup án aðstoðar kirkjuráðsins. Og loks hvað ráðstöfunarvald 
framlagðs fjár til frjálsrar kirkjulegrar starfsemi snertir, þá finnst mér, að fela 
mætti biskupi eða prestastefnu og biskupi að ráðstafa því á sem heppilegast- 
an hátt.

Það er nú engan veginn að efa, að kirkjumálanefndinni hefir gengið hið 
bezta eitt til með samningu frumvarps þessa. Henni hefir fundizt of htið tilht 
tekið til óska kirkjunnar sjálfrar við meðferð ýmsra mála varðandi hag henn- 
ar og aha aðbúð á Alþingi, henni hefir aht of htið fundizt kveða að frjálsri 
kirkjulegri starfsemi hér á landi og aht of htið gert að hluttöku leikmanna í
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kirkjuráði, er saxnan kæmi að jafnaði einu sinni á ári, að ég nú ekki tali um 
erfiðleikana, sem á því eru að kalla þingið saman, ef svo færi, að hinir kosnu 
fulltrúar ættu heima hver á sínu landshorni. Eins og ég vék að, eí ég hræddur 
um, að agnúar yrðu á samstarfi löggjafarþings og kirkjuráðs, er til kastanna 
kæmi, og að orðið gæti úr kirkjuráðinu beinlinis vafninga-ráð. Val fúlltrúanna 
þriggja gæti að sjálfsögðu tekizt vel, enda er það fyrsta skilyrði fyrir, að.kirkju- 
ráðið komi að gagni. En það getur lika misheppnast fyrir ýmis óviðráðanleg at- 
vik. Að vísu færi vel á, að kirkjustjórnin leitaði áhts kirkjunnar manna um 
þau mál, sem hún vih hera fram, annara en hiskups. En þyki ekki nóg að leggja 
þau um hendur biskups fyrir synódus, þá mætti lika snúa sér til prestafélags- 
stjórnarinnar og guðfræðideildar háskólans og beiðast umsagnar úr þeirri átt. 
Hvað snertir „hina frjálsu starfsemi til efhngar kristnilifi þjóðarinnar, mann- 
úðar- og líknarstarfsemi“, þá fæ ég ekki með minum bezta vilja séðs, áði shk 
mál séu betur komin í höndum kirkjuráðs en þeirra stofnana, sem hingað til 
hafa haft þau með höndum. ÖU sjálfboða-starfsemi er, að minni hyggju, bezt 
komin i höndum sjálfboðanefnda áhugasamra manna; enda er þvi ekki að neita, 
að það, sem unnið hefir verið að sliku hér hjá oss, er sjálfboðastarf góðra manna 
fyrir áhrif einstakra áhugasamra og áhrifarikra sjalfboða. Það gæti jafnvel orð- 
ið til þess að draga úr þvi sjálfboðastarfi, sem hafið er, ef farið væri að skipa 
með lögum sérstakt ráð fyrir allt landið, til þess að hafa slik mál með höndum. 
Hvað loks snertir hluttöku leikmanna í starfi kirkjunnar, þá er ég hræddur um, 
að kirkjuráðið gæti þar htlu til leiðar komið. Svo sem kunnugt er, eru nú ca. 
50 ár siðan er vér fengum lög um sóknarnefndir og héraðsfundi. Hvorttveggja 
þetta átti meðal annars að gefa leikmönnum betra tækifæri til þátttöku i starfi 
kirkjunnar. En getum vér sagt, að vonir þeirra, sem báru það mál fram, hafi 
ræzt? Ég hygg, að kirkjuleg leikmannastarfsemi verði aldrei knúð fram af nein- 
um lögskipuðum nefndum, heldur spretti hún ávallt úr jarðvegi kristilegrar 
vakningar. Þar, sem tekst að vekja safnaðarmeðvitundina, vaknar hka safnað- 
arlif, en vaknandi safnaðarlif hrindir aftur á stað hinni kristilegu safnaðarstarf- 
semi, sem einatt einkennist af hluttöku leikmanna í þvi starfi.

Af því, sem sagt hefir verið hér að framan, leiðir, að ég — með fyllstu virð- 
ingu fyrir þeim góða hug til kirkjunnar og einlægu velvildarþeh, sem alstaðar 
má lesa milh línanna í frumvarpinu og greinargerðinni — get ekki áhtið neina 
hrýna þörf á lagasetningu um kirkjuráð, og hefi af margitrekuðum lestri frum- 
varpsins og greinargerðarinnar ekki getað sannfærzt um, að ávinningurinn af 
skipun kirkjuráðsins yrði eins mikill og nefndarmenn áhta, að hann muni verða., 
Ýmislegt af þvi, sem hér hefir verið drepið á, mun ég hafa tekið fram i umræð- 
um þeim, sem urðu um máhð á siðustu prestastefnu vorri, þótt vitanlega gæti 
enginn þá vitað, með hvaða sniði frumvarp um þetta efni yrði hjá kirkjumála- 
nefndinni. Og af því tekið er fram í upphafi greinargerðarinnar, að frumvarpið . 
sé samið eftir einróma ósk síðustu prestastefnu, þykir mér rétt að setja hér til- 
löguna eins og hún var borin upp og samþykkt á prestastefnunni:

„Prestastefnan telur æskilegt, að kirkjunni sé veittur meiri íhlutunar- 
og tillöguréttur um þau löggjafarmál, sem hana varðar, og er því meðmælt, að



sett sé kirkjuráð við hlið biskups, er eigi tillögurétt og ráðgj afara tkvæði um öll 
slík löggjafarmál, áður en'þau eru lögð fyrir Alþingi og verða að iöguin".

Annað var ekki samþykkt á prestastefnunni viðvíkjand kirkjuráðinu. 
Hefir kirkjumálanefnd skiljanlega þótt þetta fulllítið verkefni fyrir kirkjuráðið 
og þvi i frumvarpi sinu farið miklu lengra en prestastefnunni kom til hugar 
að f«ra.

. Jón Helgason.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.

Pylgiskjal IIL .
... — — — ■ »

Framhaldsálit kirkjumáianefndar.

Menntamálanefnd Nd. Alþingis hefir afhent formanni kirkjum lanefndar 
frumvarp til laga um kirkjuráð, ásanit umsögn biskupsins um frumvarpið, og 
óskað skýringar þeirra nefndarmanna, er til næðist, um þau atriði þess, er bisk- 
up hefir sérstaklega bent menntamálanefnd á i urnsögn sinni.

Leyfum við undirritaðir okkur því að verða við þessari ósk menntamála- 
nefndar.

Biskupinn tekur hugmyndinni um kirkjuráð, svo sem öðrum tillögum 
kirkjumálanefndar, vinsamlega og tekur það beinlinis fram, að hann sé „engan 
veginn mótfallinn þvi, að til væri einskonar kirkjuráð, sem biskup gæti borið 
undir ýmis vandamál, sem fyrir kunna að koma í embættisstarfi hans“. Og 
nefnir hann m. a. eitt þeirra mála i umsögn sinni. Ennfremur kveðst hann mundu 
„þákksamlega bjóða hverja shka ný-stofnun veIkomna“, er hann gæti treyst 
til að verða islenzkri kristni til stuðnings, Og þá lýsir hann því og yfir, að frurn- 
varp þetta beri alstaðar vott um góðan hug og einlægt velvildarþel til kirkjunn- 
ar. En hiusvegar bendir hann á ýmsa agnúa, er honum virðist vera á fyrirkomu- 
lagi þvi, er frv. gerir ráð fyrir, og virðist verksvið þess of víðtækt. Þó hefir hann 
ekkert að athuga við 2. gr. frv., er í almennum orðum tekur fram verkefni ráðs- 
ins, en bendir aðeins á, að prestastefnan hafi þessi verkefni þegar með höndum.

Mundi þá kirkjuráð draga úr áhrifum og þýðingu hinnar almennu 
prestastefnu? Einmitt hið gagnstæða hefir vakað fyrir kirkj umálanefndinni, er 
hún samdi frv. Þvi að, eins og biskupinn sjálfur bendir á, hefir það tilfinnan- 
legast hamlað áhrifum prestastefnunnar allt til þessa, að mörg þau málefni, er 

* hún hefir tekið til meðferðar, hafa einatt verið htt eða ekki undirbúin, er prest- 
arnir komu saman, og þeir þvi ekki getað athugað þau, svo sem æskilegt hefði 
verið, á Svo stuttum tima — 2% degi, — sem prestastefnan stendur yfir. Fyrir 
þvi var það m. a. hugsun kirkj umálanefndar, að kirkjuráð væri biskupi til að- 
stoðar við undirbúning mála undir prestastefnu, og gæti það nokkru orkað um 
áhrif os bvðincu hennar.



pao er rettuega tetuö iram nja msRupi, ao samKv. irv. er KirKjuraoi 
ætlað að hafa allmörg liinna sömu mála til meðferðar, sem talin eru i frv. 
kirkjumálanefndarinnar frá 1904 um stofnun kirkjuþings. En það frv. var svo 
sem kunnugt er samið og borið fram af meiri hluta þeirrar nefndar, þeim séra 
Jóni Helgasyni prestaskólakennara, séra Eiríki Briem prestaskólakennara og 
séra Áma Jónssyni prófasti. Hinsvegar var verksvið kirkjuþingsins samkv. því 
frv. miklu víðtækara. T. d: er ekki ætlazt til þess, að játningarritin heyri undir 
verksvið kirkjuráðs, en samkv. frumvarpi kirkjumálanefndar 1904 var kirkju- 
þingi veitt fullt samþykktar- og ákvörðunarvald þar að lútandi. Höfundar 
kirkjuráðsfrumvarpsins telja ekki æskilegt, að ráðið hafi svo viðkvæmt stefnu- 
mál til meðferðar. Og það þegar af þeirri ástæðu, að þá hefði, a. m. k. með ein- 
hverjum rétti, mátt segja, að kirkjuráðið gæti orðið hættulegt kenningarfrelsi 
presta.

Biskupinn bendir ennfremur réttilega á, að við samningu frv. þessa hafi 
kirkjuskipun Svia a. n. 1. verið tekin til fyrirmyndar: Enda er svo talið, að 
sænska kirkjan sé ein fremsta þjóðkirkjan, og hefir fyrirkomulag hennar mjög 
verið haft til f>TÍrmyndar í hinni nýju kirkjuskipun Finnlands, þar sem. kirkj- 
an er þjóðinni mjög ástfólgin stofnun. En þó kom höfundum frumvarps þessa 
eigi til hugar, að íslenzka kirkjan fengi þann ákvörðunarrétt um sin eigin mál, 
sem hin sænska kirkja.

I 87. gr. í stjórnarskrá Sviþjóðar segir, að til þess að sett verði kirkjulög, 
eða þau úr gildi numin, þurfi samþykki almenns kirkjuþings. Þykir þetta stjórn- 
lagaákvæði einkum hafa orðið til góðs að því leyti, að kirkjan verði ekki eins háð 
dutlungum þingflokkanna um þau mál, er taka inn á starfssvið hennar. En 
kirkjumálanefnd hefir ekki farið fram á, að íslenzka kirkjan fengi því; líkan rétt 
til að stjórna sinum eigin inálurn.

Hitt taldi nefndin hollt, bæði þjóð og kirkju, að kirkjan, eða fulltrúar, 
hennar, fengi ráðgjafaratkvæði og tillögurétt um hennar eigin mál, svo sem 
sumar íslenzkar stofnanir aðrar liafa þegar fengið að lögum, samanber t. d. 
lög um fræðslumálanefndir, nr. 19 1928, o. fl. Leit kirkjumájanefndin svo á, 
að slikt fulltrúaráð gæti m. a. bæði varnað að nokkru ýmiskonar fljótræði 
stjórnmálaflokkanna í kirkjumálum, og jafnvel á ýmsan veg, mildað og sefað 
stefnudeilur innan kirkjunnar, svo þær sundruðu síður starfskröftum hennar. 
læiðir það m. a. beint af þvi, að mönnum af ýmsum stefnum er falið að vinna 
saman að sameiginlegum áhugamálum. Þvi að einatt verða stefnudeilur beisk- 
ari fyrir það, að menn liafa ekki fengið tækifæri til samstarfs og kynningar.

Um nokkur hin nánari. fyrirkomulagsatriði, svo sem um forsæti biskups, 
tók kirkjumálanefndin „domkapitel“ sænsku kirkjunnar til fyrirmyndar. Og í 
frv. nefndarinnar um veitingu prestakalla er gert ráð fyrir, að kirkjuráð hafi, 
undh' sérstökum atvikum, tillögurétt um veitingu prestakalla (þ. ,e. þegar vilji 
safnaðanna kemur ekki eindregið í ljós), þó að á annan veg sé en um dómkapí- 
tulann í Sviþjóð. Hinsvegar er kirkjuráðinu alls ekki ætlað að vera neinn presta- 
dómstóll, eins og dómkapitulinn, heldur er ætlazt til þess, að mál, er varða kenn- 
ingar presta og líferni, verði hér eftir sem hingað til sótt og varin fyrir prófasts- 
og synódalrétti.   ; ............  .........: , . , . . ' -



Nefndin hafði Mnsvegar ekki í huga Mn svonefndu „stiftisrá8“ sænsku 
kirkjunnar (eins og ætla mætti samkv. umsögn biskups), með þvi að þau eru 
ekki lögboðin. En þegar nefndin talar um ráð við hlið erkibiskups Sviþjóðar, 
er hafi með höndum verkefni þau, er greinir i b-lið 2. gr., þá á hún við Mð merka 
ráð „svenska kyrkana diakonistyrelse“, er erkibiskup veitir forsæti og stofnað 
var með konunglegri tilskipun 9. des. 1910. Á það ráð sérstaklega að glæða og 
vekja áhugann á liknar- og safnaðarstarfsemi innan sænsku kirkjunnar og 
hjálpa hverjum vísi til þeirrar starfsemi á leið. Skiptir ráðið með sér verkum um 
margskonar forgöngu, svo sem að bókaútgáfu um ýmis kristileg efni og mann- 
úðarmál, unglingastðrfsemi og starfi meðal verkamanna og fátæklinga. Hefir 
erkibiskupinn átt ágæta stoð í ráði þessu og verður áhrifa þess vart á flestum 
sviðum kirkjulífsina. (Sbr. m. a. Ásg. Ásg.: „Sænska kirkjan“. Pr.fél.rit. 1919). 
Taldi nefndin sér enga vansæmd að taka þetta ráð til fyrirmyndar, er hún samdi 
b-fið 2L gr. frv., með því að það mun vera talið einhver Mn merkasta stofnun 
innan þjóðkirknanna á Norðurlöndxun.

Vart getur það talizt líklegt, að það yrði til þess „að draga úr þvi sjálf- 
boðastarfi, sem hafið er“ í mannúðar- og líknarstarfi meðal þjóðarinnar, að 
sett verði sérstakt ráð eða nefnd innan kirkjunnar, til þess að stuðla að þvi 
starfi og glæða og vekja meiri áhuga í þvi efni, sbr. b-lið 2. gr. Ekki hefir a. m. 
k. sú orðið reynslan i Sviþjóð, að sjálfboðastarf hafi þar verr þróast.

Eins og biskup bendir á rnn 1. lið 3. gr. frv., er ætlazt til þess, að ráðinu 
verði falin kirkjuleg löggjafarmál til umsagnar og álits, áður en Alþingi sam- 
þykkár þau til fullnaðar eða þeim er skotið til konungsúrskurðar.

t  sambandi við þetta bendir biskup á þann „praktiska agnúa“ á frv., að 
ráðuneytið geti neyðst til að bera fram frv. til laga, án þess að það verði borið 
undir kirkjuráð, „sem aðeins kemur saman einu sinni á ári“. En meðal annars 
þess vegna er það ákvæði sett í 15. gr. frv., að „aukafundir skulu haldnir þegar 
kirkjumálaráðherra, biskup eðá tveir menn í ráðinu óska þess“, þótt sennilega 
þyki heppilegt, að ársfundur verði einmitt haldinn meðan Alþingi situr. Af 
sömu ástæðu eru og þau ákvæði i frv., að hafðir séu varamenn til að taka sæti í 
ráðinu í forföUum aðalmanna allra, nema biskups. Verður þá eigi séð, að það 
sé erfiðleikum bundið að ná saman fundi i ráðinu, ef nauðsyn ber til.

Að því er tekur til þeirra kirkjulagafrumvarpa, er einstakir þingmenn 
kunna að bera fram á Alþingi, þá virðist reynslan ekki benda til þess, að al- 
þingismenn séu yfirieitt svo óðfúsir að flytja frumvörp um kirkjuleg málefni, 
að þáð getí talizt ,4>ein skerðing þingmannsréttarins", þótt þeir yrðu ef til vill 
í einstökum tilfehum að gera biskupi aðvart nokkru áður um þau kirkjulaga- 
kianvörp, er þeir hefðu i huga að bera fram á Alþingi.

Ef eitthvert kirkjumál, er skipa þarf með konungsúrskurði, bæri ein- 
hverju sinni svo bráðan að, að ekki þætti tiltækilegt að kalla kirkjuráð saman 
áður, þá mundi auðvelt, i svo sjaldgæfum tilfellum, að gefa út bráðabirgðaúr- 
skur^ eins og gefin eru út bráðabirgðalög milli þinga.

Biskupinn telur það varhugavert, að kirkjan hafi sjálf samþykktar- og 
ákvörðunarrétt um guðsþjónustur sinar, veitingu sakramenta og kirkjulegar at- 
hafnir og helgisiði, heldur þurfi Mð veraldlega vald að vaka yfir þvi, að kirkjan



misbeiti ekki þessum takmarkaða rétti til skerðingar trúarbragðafrelsi i iand- 
inu. Kirkjumálanefndin er gagnstæðrar skoðunar. Hún taldi enn minni líkur til 
þess, að trúarbragðafrelsi landsmanna væri hætta búin, ef kirkjuráð kæmist á, 
en með þvi fyrirkomulagi, sem nú er. Því að ætla má, að í kirkjuráði ættu jafnan 
sæti fulltrúar frjálslyndrar og íhaldssamrar trúmálastefnu, meðan þær stefnur 
eru til í landinu. Og þá mundu þær stefnur, sem uppi væru á hverjum tíma, ein- 
mitt mótast hver af annari og mildast við það, að fulltrúar þeÚTa ynnu sarnan í 
fámennri nefnd. Hinsvegar væri ekki óhugsandi með því fyrirkomulagi, sem 
nú er, að ef þröngsýnn biskup og einráður ráðherra yrðu sammála, þá gætu þeir 
i sameiningu gert þær ráðstafanir, sem yrðu trúfrelsi manna hættulegar. Að vísu 
er sú lögskýring til, frá þeim tima, er konungur valdhauð „hina einu réttu trú“ 
allra þegna í landinu, að hans hátign konungurinn sé „æðsti biskup“ (suminus 
episcopus) kirkjunnar, og þvi er lögboðið, að hann skuli vera evangelisk-lút- 
erskrar trúar.

Biskupsdómur konungs er nú i reyndinni, samkv. stjórnarskránni, kom- 
inn i hendur kirkjumálaráðherra. En þar sem sá ráðherra mun eigi að lögum 
þurfa að vera meðlimur þjóðkii kjunnar, eða yfir höfuð að vera nokkurrar 
guðstrúar, þá virðist engin sérstök nauðsyn berá til þess, að hann hafi einn laga- 
vald til að skipa fyrir inn guðsþjónustur og sakramenti kirkjunnar, svo sem 
„æðsti biskup" hennar.

Hinsvegar taldi nefndin rétt að setja samþykktar- og ákvörðunarrétti 
kirkjuráðsins hæfileg takmörk, t. d. á þann veg, er segir i 2. lið 3. gr. frv. og i 
niðurlagi sömu greinar, sbr. ennfr. 14. gr. 2. málsgr. En þetta og önnur minni 
háttar fyrirkomulagsatriði leggur nefndin ekki áherzlu á.

Að sjálfsögðu getur kosning kirkjuráðsfulltrúa tekizt misjafnlega vel, þvi 
að svo er um allar kosningar, einnig um kosningu prestafélagsstjómar og jafnvel 
sjálfs biskupsins, þegar lög um það efni koma til framkvæmda. En þar sem 
kosning til ráðsins fer fram 5. hvert ár, þykir ekki líklegt, að óheppilegir full- 
trúar eigi þar að jafnaði sæti, og sizt að þeir skipi þar meiri hluta. Þótt ein- 
stakur yfirburðamaður í biskupssæti geti ef til vill litið svo á, sem fyrirhafnar- 
minna sé að ráða einn fram úr hverju kirkjumálefni með Alþingi og ráðherra, 
þá sitja slíkir menn ekki ætið á biskupsstóli. Af reynslu hinnar sænsku kirkju 
má marka, að jafnvel heimskunnir yfirburðamenn á biskupsstóli hafá átt góða 
stoð i ráðum þeim, er þeir hafa haft sér við hlið. Taldi nefndin þvi allar líkur til 
þess, að kirkjuráð gæti orðið góð stoð hverjum þeim manni, er á biskupsstóli 
situr, hvort sem hann er afburðamaður i starfi sinu eða skortir að einhverju 
hæfileika til að rækja það svo sem þörf krefur á hverjum tíma.

Eins og segir i innsögn biskups, þarf að visu meira en lagasetningu til 
þess að vekja menn til starfs fyrir málefnin, ef eigi er áhugi fyrir. En nefndin 
leit svo á, að til væri, bæði meðal presta og leikmanna, sá áhugi fyrir málefnum 
Krists og kirkju hans meðal þjóðarinnar, að slík stofmm sem kirkjuráð gæti 
komið að notum. Henni virtist hinsvegar allmikið á skorta, að þessir kraftar 
gætu sameinazt og stutt hver annan. Og hún gerði sér vonir um, að frumvarp 
þetta, ef að lögum yrði, gæti veitt kirkjunni stuðning i þessa átt, að sameina 
kraftana til meiri samvinnu, bæði við löggjafarvaldið og innbyrðis. Lagafyrir- 
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mæli þau, er sett voru um skipun sóknarnefnda 27. febrúar 1880, uppfylltu a'ð 
vísu ekki allar vonir upphafsmanna þeirra þegar í stað. En þó mim engum þeim 
manni, sem sjálfur hefir verið þjónandi prestur, geta dulizt, hver styrkur það 
hefir verið honum í prestsstarfinu að hafa góða sóknarnefnd sér við hlið.

Svo- má og fara um kirkjuráðið, ef frumvarp um það verður að lögum, 
að þótt aliar vonir fylgismanna þess rætist eigi þegar, þá gæti það með tim- 
anum orðið biskupi einn hinn bezti styrkur í starfi hans að kirkjumálefnum 
landsins.

Reykjavik, 10. marz 1930.

1 kirkj umálanef nd.

Þorsteinn Briem. Sveinbjörn Högnason.

Til menntamálanefndar neðri deildar Alþingis.

Nd. 280. Frumvarp
til laga nm utanfararstyrk presta. '

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Dóms- og kirkj umálaráðuneytið veitir árlega alit að 3 prestum, þeim, er 

þjónað hafa embætti a. m. k. 2 ár, styrk til utanfarar með þeim skilmálum, er 
segir í lögum þessum.

2. gr.
Styrkur samkvæmt 1. gr. veitist með þvi skilyrði, að prestur sá, er 

hans nýtur, dvelji eigi skemur en 4 mánuði erlendis, til að kynnast þar 
kirkju- og menntalífi eða mannúðarmálum. Skal hann siðan leitast við 
að gera för sina arðberandi fyrir sveit sina og söfnuð, m. a. með því að 
flytja í héraði sínu erindi um einhver þau efni, er hann hefir kynnt sér í 
utanför síhni, og skal a. m. k. eitt þeirra birt á prenti eða flutt í útvarp.

3. gr.
Styrkur veitist 2000 kr. hverjum presti, og greiðist hann þegar utanför er

hafin.
4. gr.

Prestum þjóðkirkjunnar skal skylt að þjóna endurgj aldslaust 
prestakalli nágrannaprests síns, allt að 6 mánuðum meðan hann er í utanför 
samkvæmt lögum þessum, og skipta þeir þá með sér verkum eftir þvi, sem 
biskup og prófastur mæla fyrir.

Nú verður þjónustu nágrannapresta alls eigi við komíð, að dómi 
kirkjustjórnar, svo sem vegna fjölmennis prestakalls eða veíkinda nágranna- 
présts, og sér kirkjustjórnin þá prestakallinu fyrir þjónustu til bráðabirgða.



5. gr.
Nú sækja eitthvert ár færri prestar um utanfararstyrk en heimilt 

er að veita samkvæmt lögum þessum, og má þá veita þeim mun fleiri prestum 
utanfararstyrk næsta ár.

6. gr.
Sæki eitthvert ár fleiri prestar um styrk til utanfarar en heimilt er 

að veita það ár, sker kirkjustjórnin úr um það, hverjir fái styrkinn. En 
þeir umsækjendur, er eigi hafa fengið hann i það sinn, skulu þá, að öðru 
jöfnu, sitja fyrir styrk næsta ár.

7. gr.
Eigi má veita sama manni utanfararstyrk oftar en 10. hvert ár, nema 

sérstaklega standi á. Þeir prestar, sem notið hafa utanfararstyrks úr 
sáttmálasjóði, njóta eigi styrks samkvæmt lögum þessum, fyrr en hðin eru 5 ár.

G r e i n a r g e r ð .

Formaður milliþinganefndarinnar um kirkjumál hefir komið á fund 
menntamálanefndar, og flytur nefndin frumvarp þetta fyrir tilmæli hans. Smá- 
breytingar hefir menntamálanefnd gert á frumvarpinu, svo sem að færa tölu 
þeirra presta, sem utanfararstyrk eiga að fá árlega, úr 5 niður í 3, nema burt 
ákvæði, sem batt rétt þennan við þjóðkirkjupresta eina, og gera ekki ráð fyrir, 
að prestur geti fengið utanfararstyrk oftar en á 10 ára fresti, i stað 7 ára. Að öðru 
leyti fer hér á eftir sem fylgiskjal greinargerð milliþinganefndarinnar.

Fylgiskjal, ’

Utanfarir íslenzkra menntamanna hafa mjög farið í vöxt á seinni 
árum, enda hefir rikissjóður lagt fram nokkurt fé þeim til styrktar. 
Innan sumra starfsgreina eiga nú nokkrir menn árlega kost á þvi að fara, 
með styrk af opinberu fé, til hinna helztu menningarlanda, til þess að afla 
sér nýjustu þekkingar í fræðigrein sinni. Auk þessa hefir sáttmálasjóður 
veitt, einkum ungum kandidötum, styrki til framhaldsnáms erlendis.

Eigi þarf að fjölyrða um það, hvilikt gagn má verða að þessum ut- 
anförum íslenzkra menntamanna fyrir menningu og andlegt líf þjóðar 
vorrar. Allir munu sammála um, að andleg einangrun sé skaðvænleg og 
að nauðsyn beri til, að kirkjan eigi þess kost að kynnast menningarstraum- 
um umheimsins og þvi, sem þar gerist merkast í trúar- og kirkjulífi og 
mannúðarmálum.

Til þcssa hafa íslenzkir prestar átt þess litinn kost að fara utan. 
Kveður svo rammt að um einangrun prestanna, að meðal þeirra, sem nú eru 
þjónandi í embætti, hafa aðeins örfáir nokkru sinni út fyrir landstein- 
ana komið. Mun þó alls ekki um áð kenna áhugaleysi presta, fremur en 
annara menntamanna, i þessa átt, heldur mun aðstaða þeirra og erfið- 
ur hagur valda hér mestu.



Á þessu ætti frumvarp þetta, ef að lögum yrði, að ráða nokkra 
bót. Má fyllilega vænta þess, að utanfarir presta í þessu skyni myndu 
efla andlegan þrótt þeirra, áhuga og víðsýni og hafa heillavænleg áhrif á 
kirkjuna i heild sinni, sem nú ber of víða menjar einangrunar og 
áhugaleysis.

Gert er ráð fyrir, að 5 prestar fái styrk til utanfarar á ári, 2000 kr. 
hver. Nu eru rúmlega 100 þjónandi prestar i landinu, og munu prestar þá 
áð jafnaði eiga þess kost að fara utan tultugasta hvert ár og þvi flestir 
ekki nema einu sinni i prestskapartið sinni.

Enn meiri áherzlu verður þó að leggja á það, að sú upphæð, sem 
hverjum einum er ætluð, verði eigi lækkuð frá þvi, sem frumvarpið gerir 
ráð fyrir. Hag íslenzkra presta er tvímælalaust þannig farið, að ekki myndu 
nema örfáir þeirra geta hugsað til utanfarar og dvalar erlendis með þeim 
kjörum, að eiga sjálfir að leggja fram nokkurn verulegan hluta af kostn- 
aðinum. Hinsvegar verða prestar að leggja nokkuð á sig vegna utanfar- 
anna, þar sem þeim samkvæmt frumvarpinu er skylt, ef við verður kom- 
ið, að þjóna endurgjaldslaust í allt að 6 mánuðum nágrannaprestakalli, 
meðan prestur þar er í utanför, en íelja má víst, að þeim verði það ljúf 
skylda að greiða þannig hvei fyrir öðrum, jafnvel þó að ekki njóti þeir 
ávallt greiðans sjálfir, sem veita hann öðrum.

Einstakar greinar írumvarpsins virðast eigi þurfa skýringa.

Ed. 281. Nefndarálit
\

nœ frv. til Íaga utn landhelgisgæztu.

Frá minni hl. sjávarátvegsnefhdar.

Ég hefi ekki getað orðið hv. samnefndarmönnain minam sammála nm 
fgreiðsla frv. þessa.

Ennþá höfittn við lslendingar svo litla reynsln um þetta mál, landhelg* 
isg zlona, að ég tel rétt, að áður en ákveðið er með lögnm að bæta við þriðja 
Skipina til landhelgisvarna, verði vel thugað, hvort þaa tvö skip, sem þegar ern 
féó}*in og hæði ern vel útbúin og að líkindnm vöndnð, geti ekki íram- 
kvæmt sæmilega gæzla fyrst um sinn. Lft ég svo á, að brýn nauðsyn sé orðin, 
áð rannsakað verði, hvern veg landhelgisgæzlunni veiði haganiegast og bezt fyrir 
komið i framtiðinni. Virðist þá eðlilegast, að rfkisstjórnin inni slika rannsókn af 
bétidi, I samréði við skipstjórana á varðskipunnm og aðra fróða menn í þeim 
efnum. Legg ég þvi til, að frv. verði visað til rikisstjórnarinnar.

Alþingi, 13. marz 1930.

Ingvar Pálmason. : ; L •



Nd. 282. Nefndarálit

nm frv. til laga nm lögskrininga sjómanna.

Frá sjávarútvegsnefnd.

Nefndin er sammála i öllnm aðalatriðnm nm efni frv. og telnr rétt, að 
sett sé sérlöggjöf nm lögskráningn sjómanna, en þan lög, sem nm hána gilda nú, 
ern i siglingalögnnnm. En samkvæmt þeim frv., er nú liggja fyrir þinginn, frv. 
til sjómannalaga og frv. nm breyting á siglingalögnnnm frá 30. nóv. 1914, er á- 
kvæðnm nm lögskráningn þaðan burfn kippt. Nefndin fellst á frv. með örlitilli 
breytingn við 15. gr. Þó hafa tveir nefndarmenn áskilið sér rétt til að koma 
fram með breytingar og skrifa þvi nndir með fyrirvara.

Nefndin leggnr þvi til samkvæmt ofamitnðn, að frv. verði samþykkt 
með þessari

BREYTINGU:

Við 15. gr. 2. málsliðnr orðist svo:
> Nú ern einhver þan ákvæði i  samningnnm, er lögskráningarstjóra virðist 

vera óvenjnleg, eða frábrngðin þvi, sem almennt tiðkast, og skal hann þá 
benda aðila á þan.

Alþingi, 14. marz 1930.

Sveinn Ólafsson, ó lafnr Thors, Signrjón Á. ólafsson, 
form. með fyrirvara. fnndaskr., frsm.

Jóhann Þ. Jósefsson, Ásg. Ásgeirsson.
..............  með fyrirvara.

Ed. 283. Nefndarálit

nm frv. til laga nm söln prestssethrsjarðarinnar Hólma i Reyðarfirði.

Frá allsherjarnefnd.

Frv. þetta er komið frá hv. neðri deild og var samþykkt þar með mikl- 
nm meiii hlnta atkvæða.

Uun nanðsyn Eskifjarðarkanptúns fyrir þvf, að það fái Hólmaland keypt, 
nægir að visa til greinargerðar, er fylgdi þessn frv. (sjá þskj. 31), og nefndaraiits 
meiri hl. állsherjarnefndar neðri deildar ásamt fylgiskjali (þskj. 177). '

Fellst allsberjarnefnd efii deildar á rök þau, sem þar ern fram færð, og 
mælir eindregið með.að frv. verði samþykkt óbreytt. ■■

: Alþingi, 14. marz 1930. ,

 Jón  -Baldvinsson, Ingvar Palmason, Jóh. Jóhannesson.
i Ot, > " forœ. ~ fnndaskr., frsm.



Nd. 284. Frumvarp

til Qárlaga fyrir árið 1931.

(Eftir 2. am r. i Nd.).

I. KAFLI.

T e k j u r .

1. gr.
Árið 1931 er s tls z t til, að tekjnr rikisins verði svo sem talið er i 2.—5. 

gr., og að þeirra verði aflað með tekjngreinam, sem þar ern taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er s tlaz t til að nemi:

kr. kr.

1. Fasteignaskattar............................................................. • • • 260000
2. Tekjnskattar og eignarskatta r.................................. 1200000
3. Lestagjald af skipam .................................................... • •• 40000

1500000
4. Aokatekjnr ... ... ... ... ... ... ... ... ... • ■ • 475000
5. Erfðafjárskattar............................................................. • • • 30000
6. Vitaaiald. ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • 350000
7. Leyfisbréfagjold ... ... ... ... ... ... ... ... •  • • 10000
8. Stimpilgjald... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • 360000
9. Skólagjold ... ... ... ... ... ... .*.* *** *** • • • 20000

10. Bifreiðaskattnr ... ... ... ... ... ... .. ... •  • • 7G000
1315000

11. Útflatningsgjald............................................................. •  • • 1100000
12. Átengistollar (þar á meðal óáfengt ðl, áfengislans vin,

ávaxtasafi og gosdrykkir)............................................ • • 375000
13. Tóbakstollor.. ... ... ... ... ... ... ... ... •  • • 950000
14. Kaffi- og syknrtollnr.................................................... •  • • 850000



kr. • kr.

Flntt ... 2)75000 3915000
15. AQoafl aðflatnÍDgsgjald ................................................... . 200000
16. Vöratollar ............................................................................. 1400000
17. Verðtollar ............................................  ............................ 1500000

5275000
18. Gjald af aaetinda- (konfekí-) og brjóstsyknrgerð ... 50000
19. Pósttekjar ............................................................................. 500000
20; S fm atek ja r............................................ ............................ 1600000

2100000
21. Útvarpstekjar ... ... ... ............................................ 100000
22. Vineinkasala................ ........................................................... 550000

Samtals ... ........... 11990000

3. gr.
Tekjur af fasteignam rikissjóðs era taldar:

kr. kr.

1. Eftirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs.................................. 30000
2. Tekjar af kirkjnm ............................................................. 100
3. Tekjar af silforbergi............................ ............................ 1000
4. Legkaop tii kirkjagarðs dóm kirkjannar......................... 3500

Samtals ... ........... 34600

4. gr.
Tekjnr af bönknm og vaxtatekjnr ern áætlaðar:

kr. kr.

1. Tekjar af bönkom ............................................................. 10000
2. Vextir af bankavaxtabréfnm, keyptnm samkvæmt

lögom nr. 14, 9. jóii 1909 ................................. . ... 20000
3. Væntanlega útdregið af þeim b ré fn m ............................ 24000

44000
4. Vextir af innstæðum i bönkam .................................... 8000
5. Aðnr vextir... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50000

Samtöls ... 112000



5. gr.
  Óvissar tekjnr og endnrgreiðslnr ern taldar:

kr. kr.

1. óvissar tekjnr ..................................................................... 50000
2. Endnrgreiddar fyrirfram greiðslnr.................................... 10000
3. Endnrgreidd Iðn og andvirði seldra e ig n a ................... 20000
4. Tekjnr Menningarsjóðs ..................................................... 15000
5. Skemmtanaskattnr .. .................................................... 75000

Samtals ... ... ... 170000

II. KAFLL 

G j ö l d .

6. gr.
Árið 1931 ern veittar til gjalda nppbsðir þær, sem tilgreindar ern í

7.— 20. gr.

7. gr.
Greiðslnr af lánnm rikissjóðs og framlag til Landsbankans er taliðr

kr. kr.

I. Vextir:
1. Innlend l á n ..................................................................... 140622
2. Dönsk lðn, danskar kr. 162164,82 á 121.70........... 197354
3. Enska lánið frá 1921, hlnti rikissjóðs £  8046 - 3 - 6

á 22.00 ... ... ... ... ..* ... ... ... ... ... 177015
514991

II. Afborganir:
1. Innlend lán ... ... ... ... ... ... ... ... ... 167127
2. Dönsk lán, danskar kr. 357319,14 á 121,70........... 434857 ' 1

3. Enska lánið 1921, £  2552 - 17 - 11 á 22,00 ........... 56163
658147

III. Framlag til Landsbankans, 18. greiflsla . ................... 100000

Samtals ... ........... 1273138



8. gr.

kr. kr.

Borðfé Hans Hátignar konnngsins... .................... ........... 60000

9. gr.
Til alþÍDgiskostnaðar og yfirskoðunar landsreikninga er veitt:

- ■ ' br. kr.

1. Til alþingiskostnaðar........................................................... 225000
2. Til yfirskoðnnar landsreikninga .................................... 4200

Samtals ... ........... 229200

10. gr.
Til rikisstjórnarinnar er veitt:

kr. kr.

I. Ráðnneytið, rikisféhirðir o. fl.
1. Til ráðherra:

a. Lann... ... ... ....................................  35400
b. Til r is n n ....................................................  8000

43400
2. Til ntanferða ráðberra.......... .................................... 6000

'  3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins ... ... ........... 75000
4. Annar kostnaðnr... ... ... ... ... ... ... ... 44000
5. Fyrir að gegna rlkisféhirðisstörfnm........................... 27000

þar af 1000 kr. persónuleg launaviðbót til nú-
verandi rikisbókara.

6. Til þess að gefa út stjórnartfðindi:
a. Þóknnn fyrir ntgéfn tídindanna o. fl. 900
b. Til pappirs og prentnnar ...........  ... 12000
c. Til kostnaðar við sendingar með póstum 1000

■ ; : 13900

j 1 . : Flyt ... 209300



    Flntt ...
Til nmbóta og viflhaids á stjórnarráðshúsinn og 
ráflherrabústaflnnm og til hitnnar og lýsingar hans

II. Hagstofan:
1. Lann ... ... ... ... .«• ... ...
2. Pappfr, prentnn og hefling hagskýrslna
3. Prentnn ejflnblaða................................
4. Húsaleiga, hiti og Ijós m. m...............
5. Aðstoða'r- og skrifstofnkostnaðnr ...
6. Til að gefa út manntalið 1703..........

IlI. Utanrikismál o. fl.
~ 1. Til sendiráðs I Kanpmannahöfn:

a. Lann sendiherra ...........................
  b. Húsaleiga... ... ............................

c. Kostnaðnr við em bsttið ...........
d. Til skrifstofnhalds............................

20000
5000

20000
17000

2. Fyrir meðferð ntanrikismála ... ............................
3. Rikisráðskostnaflnr ....................................................
4. Kostnaðnr við sambandslaganefnd ... ....................
5. Gengismnnnr af npphsðannm  i 8. gr. 10. gr. I I I 1—3

Samtals ...

209300

10000

kr.

13000
13000
2000
5000

25000
1000

62000
12000
4000
6000

25000

kr.

219300

59000

109000

387300

11. gr.
Til dómgszln, iögreglnstjórnar o. fl. er veftt:

Dómgszla og lögreglnstjórn.
1. H sstiréttnr:

a. Lann.. ... ... ... ... ... . . . .  ....
b. Annar kostnaðnr, allt a ð ..................

Þar af 3000 kr. til ritara.

kr. kr.

... ... 31400
5000

36400
__

7



kr. kr.

Flntt ... 36400
2. Lann bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglnstjóra......... 150000
3.. Lann hreppstjóra................................................................... 25000
4. Skrifstofnkostnaðnr lögmannsins i Reykjavik:

a. Lann 2 fnlltrúa og 3 sk rifa ra .................................... 25000
b. Húsaleiga, hiti, Ijós og ræ s tin g ................................. 4200
c. Ýms gjöld, allt a ð ........................................................... 5000
d. Til samningar spjaldskr&r yfir afsals- og veð-

m&labæknr ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3000
37200

5. Skrifstofnkostnaðnr tollstjórans i Reykjavik:
a. Lann 4 s k r i f a r a ............................................................. 15120
b. Lann 6 tollvarða............................................................. 30380
c. Húsaleiga.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4500
d. Hiti og I jó s ..................................................................... 2000
e. Innheimtnkostnaðnr .................................................... 16000
f. Ýms gjöld, allt að ............................ .................... 18000

86000
6. Skrifstofukostnaðnr lögreglnstjórans i Reykjavik:

a. Lann fnlltrúa og 3 skrifara .................................... 23700
b. Húsaleiga. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4000
c. Hiti og Ijós ..................................................................... 2400
d. Ýms gjold ... •*. ... ... ... ... ... ... ... 2900

33000
Fastir starfsmenn i skrifstofnm lögmannsins, toll-

stjórans og lögreglnstjórans i Reykjavík njóta dýrtíðar-
nppbólar eftir reglnm lannalaganna.

7. Skrifstofnkostnaðnr sýslnmanna og bæjarfógeta........... 100000
8. Þóknnn fyrir aðstoð verkfróðs manns við endnrskóð-

nn skipamælinga ....................................  -.................... 1000
9. Til landhelgisgæzln, gegn allt að 300000 kr. framlagi

ú r landbelgissjóði ... .................................................... 300000
10. Framlag til landhelgissjóðs ............................................ 20000
11. Til begningarhússins i Reykjavik og viðhaldskostn-

aðnr fangelsa ..................................................................... 12000
12. Til vinnubælisins i L itla -H ran n i.................................... 10000
13. Annar sakam&lakostnaðnr og lögreglnm&Ia m. m. ... 15000
14. Borgnn til sjódómsmanna................................................... 2000
15. Borgnn til setn- og varadómara .................................... 5000

Samtals A . ... 832600



■r B.
Sameiginlegar kostnaðar við embættisrekstar.

1. Burðareyrir og embættisskeyti:
a. Eudargjald banda embættismöannm fyrir bnrðar- 

eyri nndir embættisbréf ............................................
b. Fyrir embættisskeyti ....................................................

2. Brnnaábyrgðar- og fasteignagjald fyrir nokkrar opin- 
berar fas te ig n ir.....................................................................

8. Til em bættiseftirlitsferða....................................................
4. Gjöld til yfirskattanefnda, skattstofn Reykjaviknr og 

fyiir skattvirðingar .............................................................
5. Eyðnhlóð. bókband, anglýsingar o. fl..............................

Samtals B. ...

kr. kr.

35000
45000

80000

25000
6000

60000
15000

186000

12. gr.
Til læknaskipnnar og beilbrigðismála er veitt:

1. Lann ... • »• ■•• .*• ••• ••• ••• ... *.. ...
2. Til skrifstofnkostnaðar landlæknis, eftir reikningi, allt að
3. Styrknr til læknisvitjana handa sveilnm, sem eiga 

sérstaklega erfiða iæknissókn............................................
Styrknrinn skiptist þannig: 1. til ólafsfjarðarbúa 

600 kr. — 2. Til Kolbeinsstaða-, Eyja- og Miklabolts- 
breppa í Hnappadalssýsln, 200 kr. til hvers, 600 kr. 
— 3. Til Staðarsveitar 200 kr. — 4. Til Bæjarhrepps 
300 kr. — 5. Til öræfinga 400 kr. — 6. Til Þingvalla- 
hrepps 200 kr. — 7. Til Grlmseyinga 400 kr. — 8. Til 
Snðnreyrarhrepps 200 kr. — 9. Til Klofnings- og Skarðs- 
breppa 300 kr. — 10. Til Holts- og Haganesbreppa 
300 kr. — 11. Til Breiðdalshrepps 300 kr. ■— 12. Til 
Eyrarsveitar 200 kr. — 13. Til Flateyjarhrepps i Þing- 
eyjarsýsln 200 kr. — 14. Til Selvogshrepps 150 kr. —
15. Til Vestur- og Anstar-Eyjafjallabreppa 200 kr. —



kr. kr.

Flott ... 266300
16. Til Slétto-, Gronnavikor- og Snæfjallahreppa,
300 til hvers, 900 kr. 17. Til Borgarfjarðarhrepps i
Norðor-Mólasýslo 300 kr. — 18. Til Ranðasands- og
Barðastrandarhreppa, 150 kr. til hvors, og til Múla-

- hrepps 250 kr„ 550 kr. — 19. Til Fjallahrepps i Norðnr-
Þingeyjarsýslu og Jöknldalshrepps i Norðnr-Múlasýsln,
vegna byggðar i Möðmdalsheiði og Jöknldalsbeiði, 200
kr. til hvors, 400 kr. 20. Til Árneshrepps i Stranda-

' sýslo 600 kr., sé héraðið læknislanst. — 21. Viðbótar-
styrknr til Ólafsfjarðarbna, gegn eigi minna tillagi frá • -
þeim sjálfom eo 1600 kr„ ef þeir ráða til sin sér-
stakan lækni, 2000 kr.

4. Til læknis i Reykjavik, er skylt sé að gegna sjúkra-
vitjnnnm i Kjós, Kjalarnesi og Mosfellssveit og fara > .

eftir tazta héraðslækna .................................................... 1500
5. Til angnlækninga: 1000

a. Styrknr til angnlæknis i Reykjavik............................ 1000
b. Styrknr til angnlæknis á A knreyri............................ 1000
c. Styrknr til lækningaferða kringnm landið ...........

Ferðastyrknrinn skiptist að jöfnn milli angnlæknis
í Reykjavik, er hafi til yfirsóknar svæðið milli Gski-
Qarðar og ísafjarðar, að báðum stöðum meðtöldum,
og angnlæknis á Aknreyri, er hafi hinn blutann, frá
Hólmavik til Norðfjarðar, enda hafi þeir dvól a. m. k.
á einni höfn eða tveim í hverri sýsln.

3000
6. Styrknr til tannlæknis Vilhelms Bernböfts i Reykjavik 1000
7. Styrknr til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins-

sonar i Reykjavik ... ... ... ... ... ... ... ... 1000
Styrknrinn til augnlæknis í Reykjavik og læknanna .

Vilhelms Bernhöfts og Ólafs Þorsteinssonar er bnnd-
inn þvi skilyrði, að þeir, bvor nm sig, segi stndentnm
i læknadeild háskólans til i sinni sérfræði og veiti
fátækn fólki ókeypis læknishjálp á tilteknnm stað, ekki
sjaldnar en 4 sinnnm á mánnði, og gefi skýrsln um það.

8. Til Jóns Kristjánssonar nnddlæknis i Reykjavik ... 1200
enda veiti hann fátækn fólki ókeypis lækningu i nndd-

lækningastofn sinni, ekki sjaldnar en 4 sinnnm á
mánuði, og gefi skýrsln nm þær lækningar.

•. .. ... , Flyt ... 274000



kr.

F ln tt ...
9. Til geUlalckningastofa rikisins..........................................

10. Til radinmsjóðs íslands, styrknr til að reka radinm-
lækningar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11. Styrknr til héraðslækna til ntanferða, i því skyni að
afla sér nýrrar læknisþekkingar ................. ..................

Þennan styrk veitir stjórnarrftðið eftir tillögnm 
landlæknis, og má hann ekki fara fram úr 250 kr. 
fyrir hverja mánaðardvöl erlendis.

12. Holdsveikraspitalinn.............................................................
Sá kosttaaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann lieknis... ... ... ... ... ... ... ... ...
B. Annar kostnaðnr -

1. Lann starfsmanna...................................  12000
2. Viðnrværi 40 manna (ca. 130 a. á dag) 18740
3. Klæðnaðnr ............................................  1500
4. Lyf og sáranmbnðir ............................ 1400
5. E ldsneyti................................    7600
6. Ljósmeti..................................................... 2000
7. Hnsbúnaðnr og áhöld............................ 1800
8. Viðhald á húsum ....................................  2500
9. Þvottur og ræsting..................................  1500

10. Greftrunarkostnaðnr ............................ 500
11. S k em m tan ir............................................  600
12. Skattar o. f l . ...   3500
13. Ýmisleg gjóld ...................    1500

13. Geðveikrahælið á K leppi:
I. Gamli spitalinn .........................  ,

Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Lann læ k n is ............................ ,
B. önnn r gjöld:

1. Kanp starfsm anna................
2. Búrekstnr...................
3. Matvæh . . ... ... ... ... ...
4. Klæðnaðnr 70 sjúklinga á 50 kr. 

handa hverjnm ...
5. Lyf og sáranmbúðir

13500
16000
32000

3500
500

Flyt ... 65500

7800

55140

6800

274000
12000

2500

3000

62940

59625

414065



14.

Flntt ... 65500
6. Ljós og hiti .................................... 10000
7. Viðhald og áhöld ............................ 10000
8. Þvottur og ræsting............................ 3000
9. Skemmtanir ......................... .......... 750

10. Skattar m. m...................................... 2500
11. Óviss gjöld ................................. . 1400

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 70 sjúklingum, kr. 1,50

á dag ... ... ... ... ... ... ... 38325
Tekjur af búinu .................................... 2000

Mismunur ...

II. Nýi sp íta lin n ................................................... • • • • • •
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun lseKnrs ... ... ... ... ... ... ............
B. önn u r gjöld:

1. Kanp s ta rfsm an n a ............................ 32000
2. Matvæli .......................... . ........... 36000
3. Fatnaður sjúklinga............................ “1000
4. Fatnaður starfsfólks......................... 1000
5. Lyf og sáraum búðir......................... 5000
6. Ljós og hiti .................................... 10000
7. Viðhald og áböld ............................ 5000
8. Þvoltur og ræ sting ............................ 4000
9. Skattar og tryggingar ................... 3000

10. Skemmtamr ... ... ... ... ... 1000
11. Óviss útgjöld .................................... 1500

Þar frá dregst:
Innborgað frá sjúklingum .................... ..........

, Mismunur ...

Heilsuhælið á Vlfilsstöðum ............................
Sá kostnaðnr snndnrliðast þannig:
A. Laun yfirlæ kn is..........................
B. Laun aðstoðarlæknis..................

Flyt ...

- kr. kr.

6800 414065

93150

99950

40325

59625

43000

6500

99500

• -

106000
63000

43000

2800

6800
6000

12800 459865



c.
F ln t t ...

önnnr gjöld:
1. Kanp starfsm anna......... •»• ••• 28000
2. Viðnrværi.. ................... ' • » • « • • 126000
3. Lyf og hjúkranargögn... .............................. 11500
4. Ljós og hiti ... ........... .............................. 25000
5. Þvottnr og ræsting......... .............................. 5500
6. Viðhald húsa... ... ... ... ... 4800
7. Viðhald v é l a .................. . . .  ... 4700
8. Húsbúnaðnr og óhöld... . . .  ••• 11000
9. Flntníngskostnaðnr.. ... . . .  . . . 4000

10. Öviss gjöld ... ... ... . . .  . . . 2640

Þar frá dragast þessar tekjur:
Meðgjöf með 95 sjúklingnm, 5 kr. á dag 173375
Meðgjöf með 10 sjúkl., 6 kr. 50 an. á dag 23725
Meðgjöf með 94 börnnm, 4 kr. á dag ... 35040
Tekjnr af b ú in n .......................... . .«. . . . 1000

Mismnnnr ...
/

15. Heilsahælið i Kristafesi:
Rekstrarkostnaðor .............................................................

16. ö n a a r  gjöld:
a. Styrknr til sjúkrahnsa og sjnkraskýla, allt að ...

Styrknrinn veitist eftir fjölda legudaga, þó eigi 
meira en 70 anrar fyrir hvern legudag, gegn því að 
hjerað það, sem sjúkrahúsið 6, leggi fram eins mikið 
og styrknnm nemur, og að þvi tilskildn, að sjúk- 
lingar; sem rikissjóðnr greiðir sjúkrahúsnnnm fyrir, 
njóti sömn kjara sem innanhéraðssjúklingar.

b. Styrknr til að reisa sjúkraskýli og læknabústaði ..
c. Bólnsettolngarkostnaðnr ... ....................................
d. Gjötd sam kv.. 13. gr. i lögnm 16. nóv. 1907, nm 

vam ir gegn útbreiðsln næmra sjúkdóma ...........
e. Gjöjld samky. 25. gr. i lögnm 6. nóv. 1902, nm 

vam ir gegn því, að næmir sjúkd. berist til Islands

Flyt

kr. kr.

12800 459865

223140

235940

233140

2800

3000

18000

18000
3500

V 18000 ■ ■-

2000

59500 462865



kr. kr.

Flutt ... 59500 462865
f. Gjöld samkv. lögam nr. 16 1923, nm vam ir gegn

kynsjnkdómnm ............................................................. 7000
g. Kostnaðnr við heilbrigðiseftirlit lækna með al-

þýðaskólnm ..................................................................... 2000
h. Til bjálparstöðvar bjúkrnnarfélagsins Liknar, gegn

a. m. k. jafnmikla frá bæjarsjóði Reykjaviknr ... 3500
i. Tii hjálparstóðvar Ranðakrossdeildar Aknreyrar

fýrir berklaveika, gegn jafnmikln frá bæjarsjóði
Aknreyrar. ..................................................................... 500

j. Til féiags islenzkra hjúkrnnarkvenna .................... 700
k. Til geitnalækninga, gegn að minnsta kosti */» ann-

arsstaðar a ð ... ... ... ... ... ... ... ... ... 500
1. Til styrktar mönnnm, er þnrfa að fá sjer gervilimi 4000
m. Viðbótarlann yfirsetnkonn i Grimsey, gegn jafn-

mikilli lannaviðbót annarsstaðar frá .................... 300
n. Til Halldórs Arnórssonar nmbúðasmiðs ........... 2200

80200
Hlnti rikissjóðs af lannnm Ijósm æ ðra............................ 38000

Samtals ... ........... 581065

13. gr.
Til samgöngnm&la er veitt:

A.
Póstmál. kr. kr.

Lann:
a. Eftir lannalögum ............................................................ 109800
b. Póstafgreiðslumenn ntan Reykjavikur ................... 80000
c. Bréfhirðingamenn............................................................. 22000

211800
Póstflntningnr ................... ' ...................... .................... 200000
Annar kostnaður:
a. Skrifstofnkostnaðnr f Reykjavik hjá aðalpóstmeist-

ara og póstmeistara, eftir reikningi............................ 15000
b. Skrifstofnkostnaður og aðstoð ntan Reykjaviknr hjá

póstmeistnrnm og á stærri póstafgreiðslnm ........... 24000
c. Húsaleiga ntan Reykjavikur á stærri póststofnm

og póstafgreiðslnm .................................................... 16500
d. önnn r g jö ld ..................................................................... 60000
■ 115500

SamtalsA. ... | ........... 527300
Albt. 1930. A. Í42. löffinafarbinffl. 89



. - kr. kr.

B.
Vegamál.

I. Stjórn og nndirbúningnr vegagerða:
1. Lann vegamálastjóra ............................ ............ 7800
2. Lann aðstoðarverkfræðings ................... ............ 5600
3. Ferðakostnaðnr þeirra og fæðispeningar, eftir

reikningi, allt að ................................... • •• • •• 6000
- 4. Til aðstoðarmanna og mælinga, allt að ............ 24000

5. Skrifstofnkostnaðnr, allt að ................... ............ 8000
51400

U. Þjóðvegir:
a. Til nýrra akvega:

1. Kjósarvegnr, gegn þvi að hlntaðeig-
endnr greiði */* kostnaðar.................. 20000

2. Stykkishólmsvegnr ............................ 20000
3. Holtavörðnheiðarvegnr ................... 60000
4. Vestnrlandsvegnr ............................ 40000
5. Hónavatossýslnvegnr............................ 15000
6. L angadalsvegnr.................................... 10000
7. Blöndnhliðarvegnr ............................ 25000
8L öxnadalsvegur .................................... 10000
9. Vaðlaheiðarvegnr ............................ 60000

10. Þistilfjarðarvegnr.................................. 15000
11. Jöknlsárhliðarvegnr ............................ 10000
12. Bisknpstqngnabrant ............................ 20000
13. Skaftártnngnvegnr ............................ 10000
14. Vopnafjarðarvegnr ............................ 10000

325000
b. Viðhald og nmbætnr ............................ .......... . 200000

525000
III. Til brúargerða samkvæmt brúalögnm ... ............ 150000
IV. Til slitlags á akvegnm (bifreiðaskattnr) ... ........... 70000
V. Fjallvegir........................................................... . .. ... 25000

VI. 1. Til áhalda, allt a ð .................................... ............ 20000
2. Til bókasafns verkamanna ................... ............ 300

20300
VII. Til sýslnvega:

1. TiIIög til akfærra sýslnvega, allt að ... ............ 40000
gegn að minnsta kosti jafnmikln tillagi annars-

Flyt ... 40000 841700



kr. kr.

Flntt ...
staðar að og öðrnm þeim skilyrðnm, sem at- 
vinnnmálaráðherra setnr.

2. Til sýsluvegasjóða eftir lögnm nr. 10 1923 . ...

VIII. Til dragfeijnhalds:
1. Á Lagarfljóti ............................................ ...........
2. - Skjálfandafljóti  ..................................................
3. - Blöndn ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

IX. Til ferjn á Hrosshyl I Þjórsá ...................................
X. Styrknr til þess að haida nppi vetrarflntningnm

yfir H ellisheið i..................................................................
XI. Styrkur til Sigurðar Danielssonar, til byggingar á

Kolviðarhóli, siðari greiðsla ....................................
endahvflisn kvöð framvegis á húseiganda að halda 

þar nppi gistingu oggreiðasöln fyrir ferðamenn, nndir 
eftirliti og samþykki atvinnnmölaráðherra hvað verð- 
lag áhrærir. Jafnframt fellnr niðnr árlegt rikissjóðs- 
tillag til gistihnssins.

XII. Styrknr til að halda nppi byggð og gistingn fyrir 
ferðamenn . ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Atvinnumálaróðuneytið veitir styrkinn ábnendum 
á afskekktnm bæjnm við þjóðbraqjt.

XIII. Til byggingar i Bakkaseli .................................... ...
XIV. Til byggingar útihúsa i Fornahvammi ...................
XV. Styrkur til Þorsteins Þorsteinssonar, til þess að reisa 

gistihús á H úsafelli..........................................................
XVI. Iðgjöld til slysatryggingar verkamanna samkv. lög- 

nm nr. 44, 27. júni 1925 ............................................

Samtals B. ...

C.
Samgöngnr á sjó.

1. Til strandferða: -
a. Rikissjóðs ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. Eimskipaféiags íslands ..... .....................................
c. H/f Skaftfellings .............................................................

2. Til bátaferða á flónm, Qörðnm og vötnnm...................

40000

80000

300
300
300

841700

120000

900
250

5000

6000

3000

35000
8000

4000

5000

200000
60000
24000

1028850

284000
91200



kr. kr.

D.
Hraðskeyta- og talsimasamband.

I. Til viðaoka simakerfa, smærri efniskaupa, afborg- 
ana á bnseigninni á Seyðisfirði o. fl............................

II. Tii einkasima i sveitnm ............................................
III. Til nýrra simalagninga, með þvi skilyrði, að sam- 

komnlag náist við hlutaðeigandi h é rn ð ...................
IV. Til kanpa fjöisimatækja, Reykjavík—Akureyri, íyrri 

greiðsla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
V.- Til starfrækslu landssimanna m. m.:

1. Lann samkvæmt lannalögum ............................
2. Kostnaður við aðalskrifstofu landssimanna ...
3. Ritsímastöðin i Reykjavik ....................................
4. Loftskeytastöðin i R eykjavik .................................
5. Bæjarsiminn i Reykjavík ....................................
6. Áhaldabúsið ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Ritsimastöðin á Aknreyri ....................................
8. Ritsimastöðin á Seyðisfirði.......................... . ...
9. Ritsimastöðin á lsafirði............................................

10. Simastöðin á B orðeyri............................................
11. Simastöðin i H afnarfirði.........................................
12. Simastöðin i Vestm annaeyjum ............................
13. Simastöðin á Siglnfirði........................... ...........
14. Til aukaritsimaþjónustu ....................................
15. Til annara simastöðva og eftirlitsstöðva...........
16. Afborgun og vextir af láni til L. M. Ericsson o. fl.
17. Til nppbótar á launum:

a. Taisimakvenna við bæjarsimann i 
Reykjavík, Hafnarfirði, Vestmanna-
eyjum og Siglufirði, allt að ..........  14100

b. Simritara o. fl. eftir sömu reglum
og 1927................................................... 14000

c. Til kvenvarðstjóra, kvensimritara
o. fl............................................................  36Ó0

18. Til Steindórs Björnssonar ....................................
19. Til Jónasar Eyvindssonar og Grón Dalhoff, per- 

sónnleg lannaviðbót, 300 kr. til hvors ...........

VI. Eyðublöð, prentkostnaðnr, ritföng m. m.....................
VII. Viðbót og viðhald stöðvanna ....................................

360000
20000
40000
11000

250000
3000

15000
16000
11000

6000
75Ö0
7000
7500
3000

115000
141000

31700
1200

600

45000
30000

100000

75000

1046500
40000
55000



kr. kr.

Flntt .. 1391500
VIII. Til að reisa lofttalstöðvar á ísafirði og Horni ... 10000

IX. Kostnaðnr við ferðalög vegna starfraekslunnar, eftir
reikningi, allt að ....................................................  ... 10000

X. Viðhald landssim anna.................................................... 180000
XI. Áframhaldsgjald ............................................................ 25000

XII. Til kennsln fyrir sfmamenn............................................ 3000
XIII. Tillag til alþjóðaskrífstofnnnar i Bern ................... 1500
XIV. Ýms gjöld .................................................... ........... 7000

Samtals D. ... ........... 1628000

E.
Vitamál og hafnargerðir.

I. Stjórn og nndirbúningnr vita- og hafnarmála:
1. Lann vitamálastjóra ............................................ 7800

Hann sé nmsjónarmaðnr vitamála og hafn- 
argerða og ókeypis ráðnnantnr landsstjórnar, 
hjeraðsstjórna og bæja i ölln þvi, er varðar 
vitamál og hafna.

2. Lann aðstoðarverkfræðings.................................... 5700
3. Til verkfróðrar aðstoðar .................................... 7000
4. Tii skrifstofuhalds, eftir reikningi ................... 5000
5. Ferðakostnaðnr og fæðispeningar, eftir reikn-

lDgl ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• «•• . • • ••« 2500
28000

II. Lann vitavarða................................................................... 2800Ó
Þar af 300 kr. persónnleg lannaviðbót handa nú- 

verandi vitaverði Gróttnvitans.
III. Rekstrarkostnaður v ita n n a ............................................ 115000

. IV. Sjómerki, þar með talið viðhald sælnhúsa ........... 10000
V. Til að reisa nýja v i t a .................................................... 80000

VI. Til á h a ld a k a n p a ............................................................. 10000
VII. Ý m islegt..................................................................... ... 30000

VIII. Til bryggjngerða og lendingarbóta, allt að */t kostn- 
aðar, gegn */i annarsstaðar að, enda sé það fé
fyrir hendi og stjórnarráðið samþykki áætlnn ... 97000

Af npphæðinni skal verja 6000 kr. til bryggjn- 
gerðar 1 Grindavik, gegn tvöfölda framlagi annars- 
staðar að.

Samtals E. ... 398000



kr. kr.

F.
Útvarp.

Stofnkostnaðnr.
Afborgnn og vextir af láni til Marconifélagsins i
London ••• ••« ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
Starfrækslan.

178000

1. Útvarpsráð, útv rpsstjóri og útvarpsefni ........... 43000
2. Viðhald, ræsting, Ijós, hiti, rafmagnsgæzla ... 40000
3. Ýms g jó ld ..................................................................... 20000

103000

Samtals F. ... ........... 281000

14. gr.
Til kirkjn- og kennsiamála er veitt:

kr. kr.

A.
Andlega stéttin.

Bisknpsdæmið:
1. Lann h isknps... ... ... ... ... ... ... ... ... 8800
2. Skrifstofnkostnaður, eftir reikningi, allt að ........... 2000

10800
önnnr gjöld:
1. Til prestakallft samkvæmt iögum 27. febr. 1880,1. gr. 300
2. Hlnti rlkissjóðs af lifeyrisgjaldi presta samkvæmt

lögnm nr. 49 1907 .................................................... 350
3. Viðbót við eftirlann þáu, sr fátækir nppgjafaprestar

og prestsekkjnr njóta samkvæmt ló g n m ................... 7000
4. Framlag til prestlannasjóðs............................................ 260000
5. Til dómkirkjnprestsins i Reykjavik, fyrir skýrsln-

gerðir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1000
6. Til húsabóta & prestssetrnm, með skilyrðum sem

greinir i fjárlögnm 1924................................................. 20000
7. Til byggingar Hallgrimskirkju í Sanrbæ á Hval-

Qarðarströnd, fyrsta greiðsla af þ re m n r .................... 3000
291650

Samtals A. ... 302450



kr. kr.

B.
Kennslnmál.

I. Háskólinn:
8. Lann ... ... ... ... ... ...
b. Til héraðslæknisins i Reykjavik fyrir kennslu 

við háskólann....................................
c. Til kennara i lagalæknisfræði ...
d. Til kennsin i söng ...................
e. Tii kennsln i bókhaidi ... ...
f. Til þess að greiða kostnað við heimsóknir er- 

lendra visindamanna, er hér halda fyrirlestra 
í háskóiannm, allt a ð ............................................

g. N ám ssty rkn r.............................................................
h. Húsaleigustyrknr ....................................................
i. Rekstrarstyrknr til rannsóknarstofu háskóians 
j. Til N. Dungals dócents, fyrir forstöðn rann-

sóknarstofu hásk ó lan s.................. ..................
enda renni allar tekjnr af rannsóknunnm til 

rikissjóðs.
k. Til kennsluáhalda læknadeild&r............................
1. Fyrir starf við gerlarannsókn og kennslu i efnafræði

m. Hiti, ijós, ræsting og vélgæzia ............................
n. önnur gjöld:

1. Til ritara og dyravarðar .................... 4000
auk hlunninda, er dyravörðnr hefir
áðnr notið.

2. Ýms g jö ld ....................................  ... 5000

o. Ferðastyrkur vegna stúdentaskipta ...................
p. Framlag fyrir eitt herbergi i aiþjóðastúdenta-

garði f París, þriðja greiðsla af Qórnm ...........
q. Til stúdentagarðs (endurveiting) ...................

II. Námsstyrknr erlendis:
a. Til islenzkra stúdenta i erlendnm háskólnm ...
b. Námsstyrknr samkvæmt ákvörðnn mennta- 

m álaráðs............................................................. ...
Styrkinn má veita konnm sem körlnm til 

hve'rs þess náms, er menntamálaráðið telnr 
nanðsyn að styrkja.

Flyt ...

93000

1500
50Ö

1000
400

2000
15000
9000
2500
5000

1000
2800
4000

9000
750

2500
25000

24000

12000

174950

36000

210950



Flott
III. Menntasbólinn almenni:

a. Laan •• ••* ••• ••* ••• ••• •••
b. önnor gjöld:

1. Til bókasafns skólans .........
2. Til eldiviðar, Ijósa og ræstingar
3. Til skólabássins otan og innan
4. Til stnndakennsln og til prófdóm-

enda, allt að ...
5. Húsaleigostyrknr handa 15 læri 

sveinnm, 75 kr. handa hverjnm 
Námsstyrknr, 2000 kr., með verð 
stnðnlsnppbót ...
Læknisþóknnn ...
Til kennslntækja

9. Ýmisleg gjöld ...
10. Til verðlannabóka
11. Vegna kostnaðar við skólastjórn

6.

7.
8.

1000
7000
3000

25000

1125

2800
500

2000
3500

200
2000

Húsaleignstyrk og n&msstyrk m& aðeins veita 
efnilegnm, reglnsömnm og efnalitlnm nemendnm. 
Húsaleignstyrknr sé venjnlega aðeins veittnr ntan- 
bæjarmönnnm, og að n&msstyrk gangi ntanbæjar- 
menn fyrir innanbæjarmönnnm, að öðrn jöfnn.

IV. Gagnfræðaskólinn & Aknreyri:
a. Lann .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. önnn r gjöld:

1. Til ankakennara og stnndakennsln 12000
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn ... 2000
3. Til bóka og kennsln&halda ..........  2000
4. Til eldiviðar og ijósa ...    6500
5. N&msstyrknr ...................................  700

Utanbæjarnemendnr gangi að 
styrk fyrir innanbæjarnemendnm, 
að öðrn jöfnn.

kr.

210950

122325

Flyt ... 23200 29000 333275



6. Til dyravörzlu:
a. Laun ............................  600
b. Dýrtiðaruppbót ...........  300

----------- 900
7. Til viðhalds .....................................  2000
8. Til ýmislegra gjalda .................... 3000

Flntt ... 23200

a.
b.

V. Kennaraskólinn:
Laun .. ... ... ... ... ... ... ..'
önnn r gjöld:
1. S tundakennsla....................................

Eldiviður og Ijós ............................
Bókakaup og áhöld ...................
Námsstyrkur ....................................

Utanbæjarnemendur gangi að 
styrk fyrir innanbæjamemendum, 
að öðru jöfnn.
Til vornámsskeiðs fyrir barnakenn-
ara  ...................................................
Til viðhalds ....................................

2.
3.
4.

5.

6.

3000
2500

500
2500

7. Ýmisleg gjöld

1500
3000
2500

Stýrimannaskólinn:
a. Laun .. ... ... ... ... ... ... ... ............
b. ön n u r gjöld:

1. Til stundakennslu ............................ 1500
2. Til eldiviðar og Ijósa ................... 1500
3. Til Sveinbjarnar Egilssonar, til fyrír-

lestra ... ... ... ... ... ... ... 300
4. Til áhaldakanpa ............................ 10000
5. Ýmisleg gjöld .................................... 2500

VII. Vélstjóraskólinn:
a. Lann .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b. ön n u r gjöld:

1. Til stnndakennslu ............................ 1000
2. Húsnæði ............................................  5400

Flyt ... 6400

kr. kr.

29000 333275

29100
58100

19000

15500
34500

13500

15800
29300

8800

8800 455175



kr. kr.

Flntt ..
3. Ljós og hiti
4. Ræsting ...
5. Til prófhalda
6. Ýms gjöld ...

6400
1300
700
800
500

VIII.

2.

a. Lann ... ... ... ... ... ..<. . . . 9650
b. Til smfða-, leikfimi- og dráttlistar-

kennslu ....................................» • • • 1450
c. önnn r gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2500
2. Til kennslnáhalda ... 800
3. Til eldiviðar og Ijósa... 3500
4. Ýmisleg gjöld ........... 3000

9800

Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. Lann ... ... ... ... ... ..i 8550
b. Til smiða- og leikfimikennsln ... 1300
c. önnnr gjöld:

1. Til verklegs náms, allt að 2400
2. Til kennslnáhalda........... 500
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3000
4. Ýmisleg gjöld ........... 3000

8900

Styrknrinn til verklegs náms við bænda-

Við skólana undir liðnnnm III.—VII. skal vera 
skólagjald, að minnsta kosti 150 kr. fyrir hvern 
innanbæjamemanda. Stjórnarráðið má þó, eftir 
tillögnm skólastjóra, veita nndanþágn frá skóla- 
gjaldi, ef í hlut eiga efnalitlir, en einkar efnilegir 
nemendnr.

Bændakennsla:
1. Til bændaskólans á Hólnm:

skólana á Hólum og Hvanneyri veitist nemend- 
nm, sem stnnda verknám samkvæmt samningi, 
eigi skemnr en 8 viknr á ári, og skila skólun- 
nm dagbóknm nm vinnubrögðin yfir námstim-

20900

18750

455175

18500

Flyt ... 39650 473675



Flutt ...
ann, enda sjii skó1ast|óri nemendum fyrir ókeypis 
fæði og kennsln. Nemi styrknrinn aldrei hærri 
npphæð A hvern nemanda en 18 kr. fyrir hverja 
vikn nAmstfmans.

Siyrkinn mA aðeins greiða eftir A, samkvæmt 
skýrslu nm nAmið, og sé f henni getið, hve 
hAan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til steinsteypukennslu............................................

IX. Iðnfræðsla:
a. Til Iðnaðarmannafélagsins i Reykjavfk, til þess 

að reka iðnskóla i Reykjavík, nndir yfirum- 
sjón landsstjórnarinnar ....................................

b. Til Iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til 
kvöldskólahalds ....................................................

c. Til Iðnaðarmannafélagsins á Isaflrði, til skóla- 
halds .....................................................................

d. Til Iðnaðarmannafélagsins i Hafnarfirði, til 
kvöldskólahalds .....................................................

Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 
fara yfir 4/i rekstrarkostnaðar.

Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 
skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

e. Til að styrkja efnilega menn, karla og konur, 
til verklegs framhaldsnáms erlend is ...................

Þar af 1000 kr. til Jóns Sigurðssonar, til 
þess að nema nýjustu aðferðir við byggingar 
úr járnbentri steinsteypn.

X. Verzlunarskólar:
a. Til Kaupmannafélagsins og Verzlunarmanna- 

félagsins f Reykjavik, til að halda nppi skóla 
fyrir verzlunarmenn, undir umsjón lands- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir */« kostnaðar...........

b. Til Sambands samvinnufélaganna, til þess að 
halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón 
landsstjórnarinnar, þó ekki yfir *U kostnaðar ..

XI. Ljósmæðraskólinn:
1. Laun forstöðumanns ............................................

kr. kr.

39650 473675

4000
43650

6000

2000

1200

800

5000

15000

6000

6000
12000

1000

Flvf innn I



kr. kr.

Flntt ... 1000 544325
2. Til verklegrar kennsln:

a. Lann þriggja Ijósmæðra i Rvík' ... 900
b. Annar kostnaðnr, allt að ...........  500

1400
3. Styrknr til námskvenna, þar í talin verðstnðnls-

nppbót, allt að ....................................  ........... 6700
9100

Kvennaskólar:
1,- Til kvennaskólans í Reykjavík:

a. Hnsaleignstyrknr ............................ 5000
b. Rekstrarkostnaðnr, gegn að minnsta

kosti;' 1800 kr. framlögnm annars-
staðar að en úr rikissjóði ...........  21000

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að ...........  4000

d. Námsstyrknr til sveitastúlkna ... 1000
31000

2. Til kvennaskólans á Blöndnósi:
a. Rekstrarstyrknr, gegn að minnsta

kosti 1000 kr. framlögnm annars-
staðar að en úr rikissjóði ...........  14000

b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, sem
er allt skólaárið, allt að ...................  2000

c. Til endnrbóta .á skólahúsinn ... 4000
20000

Skólar þessir standa undir yQrnmsjón lands-
stjórnarinnar.

51000

Almenn barnafræðsla:
1. Umsjón 'fræðslnmála:

a. Lann fræðslnmálastjóra...................  5600
b. Skrifstofnkostnaðnr, eftir reikningi,

allt a ð ........................ ...........................  2000
c. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt

a ð .......................................................... 1000
8600

2. Lann kennara við fasta skóla og dýrtiðarnppbót 300000
3. Lann farkennara og dýrtiðarnppbót.................... 30000

I71w4 QQ Q A ftft A f tA lO R



Flutt ...
4. Til farkennslu og eftirlits með heimafræðsln, með 

sömu skilyrðum sem verið hefir, allt að...........
5. Til prófdómara við b a rn a p ró f ............................
6. Til þess að reisa barnaskóla utan kaupstaða, 

samkv. skilyrðum 14. gr. fræðslulaganna, allt að
7. Til fræðslumálarits... ............................................
8. Utanfararstyrkur handa barnakennurum ...........

XIV. Unglinga- og alþýðuskólar:
1. Til alþýðuskólans á Eiðum:

a. L a u n ............................   10500
b. Til hannyrða, leikfimi og smiða-

2000kennslu ... ... ... ... ............
1. Tii kennsluáhalda ... 800
2. Til eldiviðar og Ijósa... 4000
3. Ýmisleg gjöld ........... 3000
4. Til viðhalds skólahúss

og húsgagna................... 2000
5. Til smfðastofu og smiða-

tólakaupa .................... 1000
10800

2. Til gagnfræðaskóla f Reykjavík............................
3. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929 ...........
4. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Reykjavikur 

og Akureyrar, allt að ............................................
Styrkurinn er veittur með þvi skilyrði, að 

skólarnir fullnægi reglum, er stjórnarráðið set- 
ur, og að þeir njóti styrks annarsstaðar frá, er 
ekki sé minni en þriðjungur rikissjóðsstyrksins. 
Unglingaskólar i kaupstöðum og fjölmennum 
kauptúnum fá minni styrk en sveitaskólar, að 
öðru jöfnu. Kennslumálastjórnin úthlutar styrkn- 
nm og hefir eftirlit með skólunum.

5. Til þess að reisa hjeraðsskóla i sveitum, 
allt að helmingi kostnaðar....................................

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrðum, að 
skólastaðurinn sé ákveðinn, áætlun og teikn- 
ing samþykkt af stjórnarráðinu og trygging sé 
fyrir nægn fjárframlagi á móti, enda verði

l ? 1 - 4

1
kr. kr.

338600 604425

7000
10000

30000
800

3000
389400

23300
3000

55000

35000

30000
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6.
7.

Flatt ...
reglugerð skólans staðfest af fræðslumálastjóm- 
inni og skólinn héraðseign.
Til þess að reisa unglingaskóla i kaupstöðum,
*/s kostnaðar, allt að ............................................

Styrkurinn er bnndinn þeim skilyrðum, að 
áætlun og teikning sé samþykkt af stjórnarráð- 
inu og trygging sé fyrir nægn fjárframlagi á 
móti, enda verði reglugerð skólans staðfest af 
fræðslumálastjórninni og skólinn eign kaup- 
staðarins.
Til bókasafna við unglingaskóla ...................
Til þess að gefa út kennslubækur handa skólum

t»ing-
XV. Hnsmæðrafræðsla:

1. Til húsmæðradeildar við Alþýðuskóla 
eyt □ |  ••• ••« ••• ••• ••• ••• ••• . •• •••

2. Til búsmæðrafræðsln á Hallormsstað. ...........
Styrkir samkvæmt tölul. 1.—2 ern bundnir því 

skilyrði hvor um sig, að atvinnnmálaráðberra 
samþykki reglngerðir skólanna.

3. Til þess að reisa húsmæðraskóla, allt að helm- 
ingi byggingarkostnaðar ....................................

Styrknrinn er bnndinn þeim skilyrðnm, að 
skólastaðnrinn sé ákveðinn, áætlnn og teikning 
samþykkt af stjórnarráðinn og trygging sé fyrir 
nægn Qárframlagi á móti, enda verði reglngerð 
skólans staðfest af fræðslnmálastjórninni.

4. Til kvenfélagsins Óskar í ísafjarðarkanpstað, til 
húsmæðrafræðsln, gegn 1000 kr. annarsstaðar að

Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann 
öðrnm á lsafirði eða ísa^arðarsýsln, að óbreytt- 
nm skilyrðnm.

5. Til búsmæðrafræðsln i Vik í M ýrdal................

XVI. Til kennsln heyrnar- óg málleysingja m. m..............
Stjórnin annast nm, að aðstandendur nemend-

anna eða nemendnrnir sjálfir greiði kostnað, ef
efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

kr.

146300

20000

kr.

993825

2000
3000

5000
5000

20000

6000

1500

171300

37500
26000

5

Flyt . 1228625



XVII. Blindrakennsla:
1. Til kennsln blindra barna, sem send ern ntan 

til náms, gegn jafnmiklu framlagi annarsstaðar að
2. Til Signrbjargar Sveinsdóttnr, til framhaldsnáms 

á blindraskóla i Kanpmannahöfn ...................

XVIII. Snndkennsla o. fl.:
1. Til snndkennsln i Reykjavik ............................

Styrknr þessi er bnndinn því skilyrði, að 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
nði að vorinn og 1 mánnð að hanstinn og 
að lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fnllorðna, sem styrktir ern af rikisfé, 
njóti kennslnnnar ókeypis.

2. Lann Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennsln þá, sem getnr i 1. lið, og til að 
kenna öðrnm snndkennurnm björgunarsnnd ...

3. Til sundkennsln o. fl. annarsstaðar en i R vík ...
Styrknrinn veitist bæjarstjórnnm og sýsln- 

nefndnm með þvi skilyrði, að annarsstaðar frá 
sé lagt til snndkennslnnnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknnm nemur.

4. Til þess að gera nýjar, steinsteyptar snndlangar 
og snndskýli, énda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og landsstjórnin samþykki nppdrátt og 
kostnaðaráætlnn, helmingnr kostnaðar, allt að

XIX. Til Rikarðs Jónssonar, til þess að halda nppi
kennsln i teikningn og trésknrði i þjóðlegnm stil

XX. Til iþróttakennsln .....................................................
XXI. Til lþróttasambrnds Islands ...........  ....................

Samtals B. ...

Flntt ...

kr.

1000

1200

300

3000
3000

20000

kr.

1228625

2200

26300

1800
4000
6000

1268925
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15. gr.
Til vfsiuda, bókmennta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
a. Lann ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18300
b. Launanppbót til 1. bókavarðar, 500 kr., og til

2. bókavarðar 1000 kr.................................................... 1500
c. Til aðstoðar ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4500
d. Til að kanpa bæknr og handrit og til bókbands .. 15000
e. Til að semja spjaldskrá ............................................ 1000
f. Til að semja og gefa nt skrá yfir bandrit ... 3000
g. Til r i ta n k a s k rá r ............................................................ 800
h. Bmnaábyrgðargjald fyrir safnið ............................ 360
i. Hnsaleiga ..................................................................... 2000
j. Ýmisleg gjöld ............................................................. 1000

47460
Þjóðskjalasafnið:
a. Lann ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6600
b. Til bókbands, bóka- og handritakanpa, nmbnnaðar

skjala og aðstoðarmanns ............................................ 5500
c. Ýms g jo ld . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1000

13100
Þjóðminjasafnið og verndnn fornminja:
a. Lann þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ........... 7300
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, allt a ð ................... *... 2550
c. Til að ntvega forngripi, allt a ð .................................... 1500
d. Til áhalda og aðgerða ............................................ 1500
e. Til rannsókna og ferðakostnaðar ............................ 1000

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stnndir á vikn, eftir
nánari fyrirmælnm stjómarráðsins. -

f. Til Hóladómkirkjn, til endurbóta ............................ 1000
14850

Náttúrnfræðifélagið:
a. Tillag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2000
b. Til aðstoðarmanns .................................................... 1400

Styrknrinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sé
til sýnis almenningi á ákveðnnm tima, ekki
sjaldnar en einn sinni á vikn.

3400

Plvt ... 7ft»m


