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um  frv. til laga um  skifting ísafjarðarprestakalls  í tvö prestaköll.

F rá  meiri b lu ta  allsherjarnefndar.

Nefndin hefir athugað þetta frv., en ekki getað orðið á eitt sátt um  af- 
drif þess; getur meiri hluti nefndarinnar engan veginn fallist á, að frv. nái fram 
að ganga.

Það  m á að sjálfsögðu með nokkrum  rökum  benda á það, að nokkur tor- 
veldleiki geti s tundum  verið á þvi fyrir prestinn á ísafirði að gegna prestsverk- 
um i Bolungarvfk; að landleiðin þangað sje ógreið yfirferðar og sjóvegsferðir 
s topular og dýrar.

En  eftir upplýsingum þeim, sem meiri hluti nefndarinnar hefir aflað sjer 
um  þetta atriði málsins, hefir h an n  fylstu ástæðu til að ætla, að m inni hluti 
nefndarinnar geri nokkuð mikið ú r  þessum erfiðleikum, og þó einkum kostnaðin- 
um, sem það hafi i för með sjer fyrir prestinn að kom ast á annexíuna.

Þegar þetta er borið sam an  við hvernig hagar til víða annarss taðar  í stór- 
um  prestaköllum, þá getur meiri hluti nefndarinnar engan veginn fallist á þetta 
sem einhlíta ástæðu fyrir skiftingu þessa prestakalls.

Fá er hin ástæðan, að ísafjarðarprestakall  sje nú  orðið svo fólksmargt, 
að  ofætlun sje einum presti að inna af hendi prestsverkin.

Með breytingu þeirri, sem orðið hefir á fræðslum álum  hjer á landi hin 
siðari árin, hefir nálega öllu eftirliti með barna- og unglingafræðslunni verið ljett 
af prestastjettinni.



í því efni hvílir nú  ekki annað  á kerðum  hen n a r  én að grenslast eftir 
um kunnáttu  barna  í k ris tnum  fræðum fyrir ferminguna.

Með þessari breytingu hefir verið ljett af prestastjettinni mjög miklu og 
viðtæku starfi.

Prestastjettinni er því, eins og nú er komið, alls ekkert vorkunnarm ál að 
inna af hendi miklu meira kenn im annsstarf  og að sinna meiri aukaverkum  en 
áðu r  var, m eðan barna-  og unglingafræðslan hvíldi á herðum  hennar.

Og meðal annars  var þetta lagt til grundvallar, þegar prestakallasamein- 
ingin var ákveðin með lögum árið 1907.

Auk þess ber á það  að líta, að nú  nýtur prestastjettin miklu meiri að- 
s toðar á ým san  há t t  en áð u r  var í þvi að hafa holl og siðbætandi áhr if  á ein- 
s taklingana, og styrks í því að sjá fyrir andlegum hagsm unum  þeirra.

Þetta alt Ijettir þeim starfið mjög mikið.
Eins og nú er komið launakjörum  prestanna, eins og líka annara  starfs- 

m anna  rikisins, hefir þjóðfjelagið fylstu kröfu til þess og á heimtingu á því, að 
þeir helgi embættisstarfinu alla krafta sina, og getur þvi mikils af þeim vænst.

Að þessu öllu athuguðu  leggur meiri hluti nefndarinnar það til við háltv. 
deiid, að frumvarpið nái ekki fram að ganga að svo kom nu.

Alþingi, 15. m ars  1921.
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