
Frumvarp til laga 
um 

sjerstök eftirlaun handa skáldinu Steingrími Thorsteinsson rektor. 

(Lagt fyrir alþingi 1913).

Þá er skáldið Steingrímur Thorsteinsson lætur af rektorsembætti við hinn 
almenna mentaskóla, veitist honum i viðbót við Iðgmælt eftirlaun kr. 1333,33 sem 
árleg heiðurslaun.

Athugasemdir við lagafrum varp þetta.

Rektor Steingrimur Thorsteinsson er nú á þriðja ári um áttrætt. Hann 
hefir haft kennaraembætti á hendi við mentaskólann yfir 40 ár, og þjónað embætti 
full 12 ár fram yfir þann aldur, er hann, lögum samkvæmt, átti rjett á þvi að 
fá lausn frá embætti með íylstu eftirlaunum. Er það því ekki óeðlilegt, að 
hann væri farinn að þreytast að gegna hinu vandasama og að ýmsu leyti 
erfiða starfi, sem rektorsstaðan við mentaskólann er, en ástæðan til þess að 
hann hefir í hyggju að sækja um lausn frá embætti sínu frá 1. október næst- 
komandi, ef hann getur haldið fullum launum þeim, er hann nú hefir, er þó 
enganvegin sú, að hann kenni svo mjög hnignunar, heldur af löngun til þess að 
geta varið því, sem eftir er æfinnar, til að ganga frá ýmsu og Ijúka við hin bók- 
mentalegu störf, er honum liggja á hjarta, en sem skólaannir og kenslustörfin, 
eins og nú er, meina honum að leggja siðustu hönd á.

Laun Steingríms rektors Thorsteinsson eru nú 3600 kr. auk leigulauss 
bústaðar eða í þess stað 400 kr. Ber honum þvi nú 2666 kr. 67 a. í eftirlaun, 
en með þvi að hann hefir að sjá fyrir framfærslu talsverðrar íjölskyldu, og verð- 
ur auk þess að borga mikla upphæð árlega, framt að 700 kr., til að inna af 
hendi lögboðna lífeyristryggingu handa konu sinni, er það auðsætt, að afkoman 
yrði honum erfið með eftirlaununum einum. Viðbót sú við eftirlaunin, sem farið 
er fram á i lagafrumvarpi þessu, getur hinsvegar, þótt ekkert tillit sje tekið til 
þeirrar fjárhæðar, er landssjóði hefur sparast við það, að hann hefur ekki neytt 
eftirlaunarjettar síns fyr, ekki talist nema litilsháttar viðurkenning til hans fyrir 
þann auð og unað, er hann hefir veitt islensku þjóðinni með skáldskaparverkum 
sínum og öðrum bókmentalegum störfum, auk þess sem þessi styrkur gæfi hon- 
um tóm til þess, svo sem drepið hefir verið á að framan, að nota hin siðustu 
æfiár sín til að Ijúka við ýms bókmentaleg störf, er hann enn hefir með hönd- 
um, en á eftir að leggja siðustu hönd á.


