
29. Frumvarp
til laga um utanfararstyrk presta.

(I.agt fvrir Alþingi 1931).
1. gr.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið veitir árlega allt að 5 prestum þjóð- 
kirkjunnar, þeim, er þjónað hafa embætti a. m. k. 2 ár, stvrk til utanfara með 
þeim skilmálum, er segir i lögum þessum.

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

nýtur, dvelji eigi skennir en 4 mánuði erlendis, til að kynnast þar kírkju- og 
meiintalífi, eða mannúðarmálum. Skal hann síðan leitast við, að gera för sína 
arðberandi fyrir sveit sína og söfnuð, m. a. með þvi, að flytja i héraði sínu 
erindi um einhver þau efni, er liann hefir k jn n t sér í utanför sinni, og skal að 
m. k. eitt þeirra hirt á prenti, eða flutt í útvarp.

3. gr.
Styrkur veitist 2000 kr. hverjum presti. Greiðist helmingur stvrks þegar 

utanför er hafin, en hinn hehningurinn þegar 3 mánuðir eru liðnir frá heimanför.

4. gr.
Prestum þjóðkirkjunnar skal skylt að þjóna endurgjaldslaust presta- 

kalli nágrannaprests síns, allt að 6 mánuði meðan hann er í utanför samkvæmt 
lögum þessum. Og. skipta þeir þá með sér verkum eftir því, sem biskup og pró- 
fastur mæla fyrir.

Nú verður þjónustu nágrannapresta alls eigi við komið, að dómi kirkju- 
stjórnar, svo sem vegna fjölmennis prestakalls, eða veikinda nágrannaprests og 
sér kirkjustjórnin þá prestakallinu fvrir þjónustu til bráðabirgða.

5. gr.
Xú sækja eitthvert ár færri prestar iim utanfararstyrk en heimilt er að 

veita samkvæmt lögum þessum. má þá veita þeim mun fleiri prestum utanfarar- 
stvrk næsta ár.

6. gr.
Sæki ei'tthvert ár fleiri prestar um styrk til utanfarar, en Iieimilt er að 

veita það ár, sker kirkjustjórnin úr um það hverjir fái styrkinn. En þeir iim- 
sækjendur, er eigi hafa fengið hann í það sinn, skulu þá, að öðru jöfnu. sitja 
fyrir styrk uæsta ár.



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

sérstaklega standi á. Þeir prestar, sem notið liafa utanfararstyrks úr Sáttmála- 
sjóði. njóta eigi styrks samkvæmt lögum þessum, fyr en liðin eru ö ár.

( I r e i n a r g e r ð .
U tanfararstyrkir íslenzkra m enntam anna liafa mjög farið í vöxt á seinni 

árum, enda liefir rikissjóður lagt fram  nokkurt fé þeim til styrktar. Innan sumra 
starfsgreina eiga nú nokkrir menn árlega kost á því, að fa ra  með styrkt af opin- 
beru fé, til hinna helztu menningarlanda, til þess að afla sér nýjustu þekkingar 
i fræðigrein sinni. Auk þessa liefir Sáttm álasjóður veitt, einkum ungum kandi- 
dötuin, styrki til fram haldsnáms erlendis.

Eigi þarf að fjölvrða um það, hvílíkt gagn má verða að þessum utanför- 
um íslenzkra menntamanna, fvrir menningu og andlegt líf þjóðar vorrar. Alhr 
munu samm ála um, að andleg einangrun sé skaðvænleg, og að nauðsvn heri til, 
að kirkjan eigi þess kost, að kynnast menningarstraum um  umheimsins og því, 
sem þar gerist merkast í trúar- og kirkjulífi og mannúðarmálum.

Til þessa hafa íslenzkir p restar átt þess lítinn kost að fa ra  utan. Kveður 
svo ram t að um einangrun prestanna, að meðal þeirra, sem nú eru þjonandi í 
embætti, hafa aðeins örfáir nokkru sinni út fvrir landsteinana komið. Mun þó 
alls ekki um að kenna áhugaleysi presta, frem ur en annara menntamanna, í 
þessa átt, heldur m un aðstaða þeirra og erfiður hagur valda hér mestu.

Á þessu ætti frum varp þetta, ef að lögum vrði, að ráða nokkura bót. Má 
fyllilega vænta þéss, að utanfarir presta, í þessu skyni, myndu efla andlegan 
þrótt þeirra, áhuga og víðsýni, og hafa heillavænleg áhrif á kirkjuna í heild sinni, 
sem nú Jier of víða m enjar einangrunar og áhugalejsis.

Gerí er ráð fyrir, að 5 prestar fái styrk til u tanfarar á ári, 2000 kr. fiver. 
Xú eru rúmlega 100 þjónandi prestar í landinu og m unu prestar þá að jafnaði 
eiga þess kost að fara utan tuttugasta hvert ár og þvi flestir ekki nema einu sinni 
í prestskapartíð sinni.

Enn meiri áherzlu verður þó að leggja á það, að sú uppliæð, sem hverjum 
einum er ætluð, verði eigi lækkuð frá  því, sem frum varpið gerir ráð fyrir. Hag 
islenzkra presta er tvimælalaust þannig farið, að ekki myndu nema örfáir þeirra 
g'eta hugsað til utanfarar og dvalar erlendis, með þeim kjörum , að eiga sjálfir að 
leggja fram  nokkurn verulegan hluta af kostnaðinum. Hinsvegar verða prestar 
að leggja nokkuð á sig, vegna utanfaranna, þar sem þeim, samkvæmt frum varp- 
inu, er skylt, ef við verður komið, að þjóna endurgjaldslaust, i allt að 6 mánuði, 
nágrannaprestakalli, meðan prestur har er i utanför, en telja m á víst, að þeim 
verði það ljúf skylda, að greiða þannig liver fyrir öðrum, jafnvel þó að ekki njóti 
þeir ávalt greiðans sjálfir, sem veita liann öðrum.

Einstakar greinar frum varpsins virðast eigi þurfa skýringa.


