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Útdráttur 

Er réttlætismál að skilja að ríki og þjóðkirkju á Íslandi?  Í ritgerðinni er reynt að svara  

spurningunni nú þegar umræðan stendur hvað hæst um samband ríkis og kirkju. Rekið er 

sögulegt samband ríkis og kirkju frá landnámi sem og heimspekileg umræða um aðskilnað 

ríkis og kirkju og hvernig hugmyndir um aðskilnað hafa þróast í gegnum aldirnar. Fjallað er 

um lagaleg tengls ríkis og kirkju og lýkur ritgerðinni á umræðukafla. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar eru þær að rétt sé að skilja að ríki og kirkju á  á lýðræðislegum og 

fjárhagslegum forsendum auk þess sem núverandi fyrirkomulag brýtur gegn 63. grein 

stjórnarskrárinnar. 

Kirkjan er ekki lýðræðisleg stofnun og er því rangt að ríkið skuli eiga í nánu sambandi 

við hana. Það er ekki á valdsviði ríkisins að hafa svo náin tengsl við trúfélag. Með 

sambandinu er þegnum mismunað eftir trúfélagsskráningu en þjóðkirkjan og meðlimir hennar 

njóta góðs af því í formi aukinna ríkisstyrkja, óformlegs valds hennar í stjórnkerfinu og 

samninga hennar við ríkisvaldið og laga sem um hana gilda. 

Þó að  erfitt geti  verið að skilja að ríki og kirkju vegna samninga ríkisins við kirkjuna 

væri það engu að síður réttlátt að fullur aðskilnaður ætti sér stað. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að leita svara við spurningunni: Er réttlætismál að skilja að 

ríki og þjóðkirkju á Íslandi? 

Vestræn lýðræðisríki hafa öll trúfrelsiákvæði í stjórnarskrá sinni en nokkur þeirra, 

Ísland þar með talið, hafa ennþá þjóðkirkju eða hygla einu trúfélagi umfram önnur. Einkenni 

lýðræðisríkja er að stjórnsýsla grundvallast á jafngildissjónarmiðum og handahófskennd       

(e. arbitral) mismunun þegna þeirra ekki leyfð. Í þeim lýðræðisríkjum sem búa við 

þjóðkirkjuform hefur umræðan um aðskilnað ríkis og kirkju átt sér stað líkt og á Íslandi og í 

sumum þeirra hefur það verið fyrsta skref í átt að aðskilnaði (NY Times, 1995; Dahl, 1998). 

Aðskilnaður ríkis og kirkju hefur verið til umræðu á Íslandi í rúma öld og hefur verið 

sérstaklega lífleg síðustu ár. Umræðan snýst um það að þjóðkirkjan hafi í gegnum tíðina verið 

í annars konar sambandi við ríkisvaldið en önnur trúfélög. Allt frá því trúfrelsiákvæði var sett 

í fyrstu stjórnarskrá Íslands árið 1874 hefur sambandið verið gagnrýnt og spurt hvort það 

samrýmist  lýðræðislegum gildum að ríkisvaldið styðji eitt trúfélag umfram önnur. 63. grein 

núgildandi stjórnarskrár kveður skýrt  á um að ekki megi mismuna fólki á grundvelli 

trúarbragða (SARK, 2005). 

Margir  hafa skrifað um samband ríkis og kirkju og dregið fram ýmis sjónarhorn á því.  

BA-ritgerðir og fræðigreinar frá þjóðkirkjumönnum jafnt sem gagnrýnendum hafa litið 

dagsins ljós. Þær snúast um það hvernig aðskilnaði skyldi háttað, af hverju ríki og þjóðkirkja 

eru ekki aðskilin að fullu og hvort ríkisvaldið hafi rétt til þess yfirleitt að rjúfa þessi tengls 

(Arnfríður Guðmundsdóttir og Hjalti Hugason, 2010; Hjalti Hugason, 2003; Trausti Salvar 

Kristjánsson, 2010; Þórður Ingvarsson, 2009). Þessi ritgerð fjallar því um það hvort það sé rétt 

að skilja að ríki og kirkju; um það hvernig skipan mála ætti að vera. 

Til þess að komast að því hvort rétt sé að skilja að ríki og þjóðkirkju þarf að 

grandskoða samband þeirra. Ég byrja á því í 2. kafla að útskýra hugtakið þjóðkirkja þar sem 

mikilvægt er að skilja það í samhengi ritgerðarinnar og einnig þar sem notkun á hugtakinu er 

mismunandi eftir því hvoru megin við borðið er setið. Því næst er uppsprettan að 

hugmyndinni um aðskilnað ríkis og kirkju kynnt í 3. kafla með heimspekilegri umfjöllun og 

því jafnframt lýst hvernig hún hefur breyst frá því á miðöldum og fram á okkar daga.  
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Sögulegt samspil ríkis og kirkju er mikilvægt í þessu samhengi til þess að skilja hvernig 

málum er háttað nú og í 4. kafla er farið yfir sögu kristni á Íslandi frá landnámi og hvernig 

þjóðkirkjan hefur tengst ríkisvaldinu nánum böndum fram á okkar daga. Þegar samband ríkis 

og kirkju hefur verið kynnt í sögulegu samhengi verður fjallað um lagaleg tengsl þeirra á milli 

í 5. kafla. Til samanburðar er stuttlega farið yfir samband ríkis og kirkju  á Norðurlöndum í 6. 

kafla. 7. kafli fjallar um formlegt og óformlegt vald kirkjunnar og er lokakaflinn í fræðilegri 

umfjöllun. Álit almennings á aðskilnaði, stefna stjórnmálaflokka og opinber umræða um þessi 

mál eru til umfjöllunar í 8. kafla. Niðurstöður verða svo kynntar að umræðu lokinni í 9. kafla.  

  

2 Hvað er átt við með hugtakinu þjóðkirkja? 

Orðið þjóðkirkja er talið eiga sér rætur í hugmyndum þýska guðfræðingsins Friedrich 

Schleiermacher um breytt hlutverk kirkju í samfélaginu.
1
 Í stað þess að vera ríkiskirkja sem 

studd er af ríkinu og stjórnað átti hún nú að vera laus undan veraldlegu valdi hennar sem og 

miðstýrðu kirkjuvaldi eins og tíðkast í kaþólskri kirkju þar sem páfastóll er æðsti yfirboðari 

allra kaþólikka (Gunnar Kristjánsson, 2010). Hin íslenska þjóðkirkja byggir á trúargrundvelli 

evangelískrar-lútherskrar hefðar. Þjóðkirkjan byggir sinn grundvöll á Biblíunni, hinum 

þremur fornu trúarjátningum
2
, Ágsborgarjátningunni og fræðum Lúthers hinum minni. Eru 

þessar játningar sameign almennrar kirkju (Karl Sigurbjörnsson, 2005). 

Þegar fjallað er um þjóðkirkjuna, er mjög mikilvægt að hafa í huga orðfæri þeirra er 

verja núverandi samband hennar við ríkisvaldið. Skilningur á hugtakinu þjóðkirkja er því 

grundvallaratriði þegar skoða á samband hennar við ríkið. Samkvæmt biskupi Íslands spannar 

tímaskeið þjóðkirkjunnar yfir bæði rómversk-kaþólska og evangelísk-lútherska kirkjuskipan 

og verður því ekki leitast við að aðgreina þessi tvö tímabil, heldur fjallað um þau sem eina 

heild (Karl Sigurbjörnsson, 1998). 

Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, leiðir rök að því að þjóðkirkjan sé fyrst og fremst 

kirkja þjóðarinnar en ekki ríkiskirkja. Karl segir í heftinu Þjóðkirkja í þúsund ár: „hvort svo 

sem kirkjan laut [p]áfanum í Róm eða valdi kóngsins í Kaupmannahöfn, hvort sem hún taldist 

rómversk-kaþólsk eða evangelísk-lúthersk var hún þjóðkirkja, kirkja og þjóð voru eitt, saga 

                                                           
1
 Schleiermacher notaði hugtakið Volkskirche sem barst yfir í dönsku sem folkekirke og þar á eftir til Íslands í 

núverandi mynd. 
2
Postullega trúarjátningin, Níkeujátningin og Aþanasíusarjátningin. 
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og örlög samofin svo vart verður að skilið“ (1998, bls. 3). Þórhallur Heimisson, prestur í 

Hafnarfjarðarkirkju, tekur undir orð Karls og segir í grein á vefnum Trúin og lífið: 

„Ríkiskirkjur kallast þær kirkjur sem eru algerlega háðar ríkisvaldinu um alla hluti og ráða sér 

á engan hátt sjálfar.[...]Þessu er öfugt farið hér á landi. Þjóðkirkjan íslenska er frjálst og 

sjálfstætt trúfélag“ (Þórhallur Heimisson, 2010, ekkert blaðsíðutal).  Þjóðkirkjan telur sig hafa 

skyldum að gegna og þurfa að styðja og vernda stjórnskipunina í þeirri viðleitni að tryggja 

réttlæti og jöfnuð, almenna velferð, siðgæði og mannúð og stuðla að lotningu fyrir lífinu og 

sköpunarverki Guðs (Karl Sigurbjörnsson, 1998, bls. 14). Í predikun sinni í Hallgrímskirkju 

24. október 2010 segir hann ennfremur: 

Þjóðkirkjan er enn víðtækasta fjöldahreyfing þessa lands. Hún er ekki rekin af ríkinu heldur 

frjálst trúfélag, en sem er í sérstöku sambandi, samstarfi við ríkið, í gagnrýnni samstöðu með 

þjóðríkinu og þjóðinni (Karl Sigurbjörnsson, 2010, ekkert blaðsíðutal). 

Pétur Kr. Hafstein, forseti Kirkjuþings og fyrrverandi hæstaréttardómari, sagði við setningu 

Kirkjuþings árið 2007: 

Þjóðkirkjan er ekki ríkiskirkja eins og sumir vilja meina, sérstaklega þegar henni skal hallmælt, 

heldur sjálfstæð stofnun, sjálfstæður réttaraðili − þjóðkirkja, sem ber réttindi og skyldur að 

lögum (Kirkjuþing, 2007, ekkert blaðsíðutal). 

Túlkun æðstu embættismanna kirkjunnar er skýr en hvort hún sé rétt er annað mál. Samkvæmt 

íslenskri orðabók er skilgreining á orðinu þjóðkirkja: „[S]ú kirkja sem ákveðið er í 

stjórnarskrá að ríki skuli styðja og vernda“ (Mörður Árnason, 2007, bls. 1206). Orðið 

ríkiskirkja er skilgreint sem „kirkjufélag stutt af ríkisvaldinu“ (Mörður Árnason, 2007, bls. 

798).  

Hæstiréttur Íslands felldi dóm nr. 109/2007 þar sem Ásatrúarfélagið stefndi íslenska 

ríkinu vegna mismununar trúfélaga þar sem þjóðkirkjan fengi 29,3% umfram önnur trúfélög í 

formi styrkja til Jöfnunarsjóðs sókna og Kirkjumálasjóðs. Íslenska ríkið var sýknað af kröfu 

stefnda þar sem rökin byggðust að mestu á lögvörðum réttindum kirkjunnar, 

stjórnarskrárákvæði um stuðning og vernd hennar sem og staðfestingu á því að starfsmenn 

hennar væru opinberir starfsmenn og hefðu réttindi og skyldur umfram starfsmenn annarra 

trúfélaga (Hæstiréttur Íslands, 2007).  

En af hverju er mikilvægt að greina á milli hvort þjóðkirkjan sé sjálfstætt trúfélag eða 

ríkiskirkja? Sjálfstæð trúfélög, önnur en þjóðkirkjan, njóta ekki verndar í stjórnarskrá Íslands 

og er því umræðan nátengd trúfrelsi og hvort verið sé að mismuna fólki eftir því hvaða 

trúfélagi það tilheyrir. 



ER RÉTTLÆTISMÁL AÐ SKILJA AÐ RÍKI OG ÞJÓÐKIRKJU Á ÍSLANDI? 

 

 

4 
 

  Umræðan um það hvort kirkjur eigi að vera sjálfstæðar eða ríkisreknar byrjaði á 

miðöldum. Ekki einungis hafa gagnrýnismenn evangelísk-lútherskrar kirkju viljað aðskilnað 

ríkis og kirkju heldur einnig stuðningsmenn hennar á þeim forsendum að það sé ekki ríkisins 

að ákveða trúarbrögð. Hugmyndin um það að hið opinbera ætti ekki að skipta sér af trúmálum 

hófst meðal guðfræðinga á miðöldum sem fannst nóg um valdabrölt kaþólsku kirkjunnar og 

valdhafa í Evrópu. Nú verður fjallað um þessa umbrotatíma fyrir lútherska kirkjuskipan og af 

hverju hugmyndin um aðskilnað ríkis og kirkju spratt og þróaðist í trúfrelsishugmyndir 

nútíma lýðræðisríkja. 

 

3 Kirkjan, siðferði og sagan 

Siðbreyting Marteins Lúthers á 16. öld er talinn vera upphaf hugmyndar nútímans um 

aðskilnað ríkis og kirkju. Hann taldi að ríkið hefði hvorki völd né rétt til þess að þvinga fólk 

til einnar trúar heldur væri það hverjum í sjálfsvald sett hvaða trúfélagi hann tilheyrði. Hann 

taldi að veraldleg yfirvöld hefðu ekkert með andleg málefni kirkjunnar að gera og komst hann 

svo að orði: 

Veraldleg yfirvöld vilja nú ríkja yfir hinu andlega embætti, stjórna predikunarstólnum og 

kirkjunni og mæla svo fyrir að ég prédiki það sem furstanum líkar. Við slíkar aðstæður skal 

djöfullinn taka stað minn og prédika, því þeir eru að umbreyta sverði andans og munnsins í 

svipur og vendi, þeir reka úr kirkjunni þá sem kenna í sannleika og prédika, en ekki þá sem 

kaupa og selja [...]. Ef furstarnir halda áfram að rugla báðum [sverðunum] saman, eins og þeir 

gera nú, þá megi guð í miskunn sinni stytta líf okkar svo að við verðum ekki vitni að 

hörmungunum sem eru yfirvofandi, því að við slíkar aðstæður hlýtur allt í hinni kristnu trú að 

verða að rústum einum. (Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2000, bls. 98). 

Samkvæmt Lúther er hin eina veraldlega skylda yfirvalda að viðhalda friði í samfélaginu en 

ekki að skipta sér af hinu andlega valdssviði trúarbragðanna. Á þessum tíma voru konungsríki 

mörg í Evrópu og höfðu konungar stjórnað í samráði við kaþólsku kirkjuna. Kom þó fyrir að 

inngrip varð inná hið andlega svið kirkjunnar af hendi konungs og er það ástæða þess að 

Lúther vildi að kirkjur væru sjálfstæðar trúarstofnanir en ekki undir ríkisvaldi. Má hér sjá 

samhljóm með hugmyndum biskups Íslands og margra presta innan þjóðkirkjunnar og því má 

betur skilja andstöðu þeirra við hugtakið ríkiskirkja. Það fer beinlínis gegn þeirri 

trúarsannfæringu sem átti sér upptök með siðbreytingu Lúthers að ríkið skuli styðja  trúfélag 

og þar með hafa áhrif á andleg málefni þess. 
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Eftir að siðbreyting Lúthers  hafði gjörbreytt evrópsku samfélagi jókst frelsi manna til 

þess að tjá skoðanir er snertu réttindi einstaklinga varðandi valdstjórnir, konunga og 

kirkjuvaldið. Eins og kemur fram hjá Hampsher-Monk (1992) var heimspekingurinn Thomas 

Hobbes fyrstur til þess að koma fram með heildstæða kenningu um samfélagssáttmála í bók 

sinni Leviathan árið 1651 og er hann grundvöllur sáttmálakenninga vestrænnar heimspeki nú 

á tímum (Hampsher-Monk, 1992). 

Hobbes taldi að skilja þyrfti stjórnmál og trúarleg málefni að vegna þess hve  áhrif 

kirkjunnar náðu langt inná gólf löggjafans. Einnig mótmælti hann túlkun Lúthers um alvald 

Guðs og sagði að sannfæring einstaklings gæti  verið ríkisvaldinu skaðleg ef hann hlýddi ekki 

fyrirskipunum valdhafans vegna trúarsannfæringar sinnar. Skoðanir hans voru róttækar á 

þessum tíma í Bretlandi þar sem mikil ólga var í samfélaginu og borgarastríð geysaði. Með 

þessum aðskilnaði taldi hann að friður myndi komast og komst svo að orði: „Ágreiningurinn 

[...] á milli andlegra og borgaralegra yfirvalda hefur undanfarið verið orsök borgarastríðs 

fremur en nokkuð annað í heiminum“ (Hampsher-Monk, 1992, bls. 2). 

Hampsher-Monk (1992) fjallar um John Locke  og bók hans Tvær ritgerðir um 

ríkisvald sem kom út árið 1689. Þetta heimspekirit fjallar einnig um samfélagssáttmála en 

ólíkt Hobbes taldi hann að veraldlegir valdhafar gætu ekki farið inná valdsvið samvisku 

einstaklinga þar sem upplýstir einstaklingar gætu ekki leyft ríkisvaldinu né öðrum það til þess 

að stjórna því. Náttúrulegur réttur fólks til frelsis í andlegum málefnum ætti að verja fyrir 

öllum veraldlegum yfirboðurum. Þessar hugmyndir Locke um frjálslyndi í trúmálum og 

einstaklingsfrelsi var seinna yfirfært til bandarísku nýlendnanna þar sem þetta varð hluti af 

bandarísku stjórnarskránni. Það verður þó að halda því til streitu að Locke taldi að allir menn 

voru skapaðir jafningjar af guði og þess vegna væri andleg valdbeiting ríkisvaldsins ekki 

leyfileg. Þar sem við værum öll eign guðs væri ekki leyfilegt fyrir ríkisvaldið að fara inná svið 

samviskunnar og þar með hrófla við valdi guðs (Hampsher-Monk, 1992). Frjálslyndi hans í 

trúmálum var því um margt líkt hugmyndum Marteins Lúthers um að ríkisvaldinu væri ekki 

leyfilegt að fara inná valdsvið kirkjunnar.  

David Hume var uppi á 18. öld og skrifaði á mjög gagnrýninn hátt um kristindóm og 

mikilvægi þess að samfélaginu væri stjórnað á veraldlegan hátt og að siðferði væri veraldlegt 

en færi ekki eftir andlegri túlkun manna á orðum Guðs. Hann benti á gífurlegar framfarir 

Isaac Newtons og John Locke í vísindum og þekkingarfræði þessu til stuðnings en þær hefðu 

verið ómögulegar ef kristið siðferði hefði verið grundvöllur skilnings þeirra á heiminum. 
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Hann var einn af upphafsmönnum þess að útskýra siðferði sem veraldlegt og mikilvægi þess í 

stað þess að menn fengju siðferði sitt frá Guði. Hann var gagnrýndur harkalega af 

Englandskirkju og Skotlandskirkju fyrir skoðanir sínar og þær reyndu að fá hann dæmdan 

fyrir guðlast en ekki fundust nógu haldbær rök til sakfellingar. (Hampsher-Monk, 1992) 

Með skrifum sínum um veraldlegt siðferði vakti Hume  áhuga þýska heimspekingsins 

Immanuels Kant á muninum á milli veraldlegs og andlegs siðferðis. Bók hans Grundvöllur að 

frumspeki siðlegrar breytni (1785) bætir við það sem Hume hafði skrifað og telur Kant að 

hann gangi ekki nógu langt í því að útskýra siðferði sem veraldlegt en ekki andlegt. Immanuel 

Kant taldi að manneskja hagi breytni sinni í samræmi við siðalögmál og þar sem hún sé ekki 

fullkomin vitsmunavera geti verið erfitt fyrir hana að breyta rétt nema hún fái leiðbeiningar; 

boð og bönn. Hann ímyndar sér skylduboð, skilorðsbundin og skilyrðislaus. Fyrri flokkurinn 

lýsir hyggnisráðum og færnisreglum sem birtast í setningum eins og „mér ber að gera x“ eða 

„ef þú vilt verða góður leikari er gott að x“. Það er því löngun manneskjunnar sem verður til 

þess að hún fylgir skilorðsbundnum skylduboðum. Skilyrðslaus skylduboð eru ekki 

þessháttar. Þau eru ófrávíkjanleg: 

Þess vegna er hið skilyrðislausa skylduboð aðeins eitt og er þetta: Breyttu einungis eftir þeirri 

lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að verði að algildu lögmáli (skáletrun hans) (Kant, 

2003, bls. 140). 

Mikilvægi skylduboða Kants varðandi umræðuna um ríkistrúarbrögð er sú að ef manneskjur 

fylgja skylduboðunum þarf ekki leiðbeiningu frá kirkjunni er snerta siðferðileg málefni heldur 

er skilningurinn á siðferði einungis veraldlegur. Kant sjálfur var trúaður maður og studdi 

kirkjuna. En þar sem heimspekikerfi hans gerir ráð fyrir siðferðisvitund á grundvelli 

veraldlegra gjörða og athafna má segja að hins svokallaða kristna siðferðis sé ekki þörf lengur 

(Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2003). 

Í bókinni Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni lýsir Kant því hvernig skuli haga 

breytni sinni í siðferðismálum og kjarninn í allri kenningu hans er hinn góði vilji. Það sem 

gerir fólki kleift að fara eftir siðaboðum er skynsemin. Manneskja notar skynsemina sem 

hjálpartæki hins góða vilja til þess að ákveða hvaða athafnir skuli framkvæmdar og telur hann 

því að siðferði eigi rót sína í skynsemi. Skynsemin gerir það kleift að siðferði getur orðið að 

algildu lögmáli sem allar skynsemisverur geta uppgötvað (Kant, 2003). 
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3.1 Frelsið og frelsisreglan 

Hugmyndir manna um einstaklinginn og frelsi hans undan oki ríkisvaldsins urðu hljómmeiri á 

19. öld og má segja að aðalverk frjálslyndrar vestrænnar heimspeki hafi komið út um hana 

miðja. Frelsið eftir John Stuart Mill olli straumhvörfum þegar ritið kom fyrst út 1859 og var 

talið mjög róttækt verk í þá tíð. Hann setti fram algildar reglur sem óhaggaðar myndu stuðla 

að betra samfélagi, líkt og Kant hélt fram. Ólíkt Kant hlaut hann ekki trúarlegt uppeldi og nú 

er talið að hann hafi verið efasemdamaður um tilvist Guðs (Wilson, 2007). Hann taldi það 

vera grunnstoð samfélagsins að hver og einn maður hefði sjálfsákvörðunarrétt til þess að 

ákveða hvaða siðakerfi hann fylgdi þar sem einungis skipti máli hvort hann skaðaði aðra með 

athöfnum eða skoðunum sínum. Hugmyndir hans voru því sprottnar af hugsjón um frelsi 

einstaklingsins en ekki hatri gagnvart trúarbrögðum. Hann taldi að kristin kirkja gæti ekki 

talað fyrir heildstæðu siðakerfi þar sem túlkun presta á ritningunni geti verið of þröngsýn, en 

hann segir: 

Í ljósi þessa tel ég það reginvillu að sperrast við að finna fullgilt siðakerfi í kristinni kenningu. 

Höfundur kenningarinnar lagði blessun sína yfir siðferði almennt og brýndi það fyrir mönnum, 

en hann setti ekkert siðakerfi fram nema að litlu leyti. Ég held einnig að þessi þröngsýna 

skoðun sé á góðri leið með að valda verulegu tjóni. Hún dregur mjög úr gildi þeirrar 

siðferðilegu menntunar og fræðslu, sem margir góðviljaðir menn gera sér nú mikið far um að 

efla. Ég óttast mjög þá stefnu að steypa hugsun fólks og tilfinningar eingöngu í trúarlegt mót, 

en hafna hinum veraldlegu þáttum, sem svo eru nefndir vegna skorts á betri nafngift [...] Það er 

sannfæring mín, að önnur siðfræði en sú, sem byggir á kristnum hugmyndum, verði að vera til 

við hlið kristinnar siðfræði til þess að koma til leiðar siðferðilegri endurfæðingu mannkynsins 

(Mill, 1978, bls. 103-4). 

Hann telur mannlegt eðli ekki samboðið hefðum, venjum og skilyrðislausri hlýðni þar sem 

þessi atriði geldi að lokum hugsjón og þroska mannsins: 

Mennirnir verða ekki fagurt og göfugt íhugunarefni með því að steypa sjálfa sig í sama mót, 

heldur með því að rækta einstaklingseinkenni sín og þroska þau innan þeirra marka, sem 

réttindi og hagsmunir annarra setja þeim (Mill, 1978, bls. 122). 

Hann [maðurinn] dafnar sjálfur, og því meira lífi sem hver einstakur er gæddur, þeim mun 

líflegri verður heildin. [...]Til þess að séreðli hvers manns njóti sín ber nauðsyn til, að ólíkir 

menn fái að lifa lífi sínu með ólíkum hætti (Mill, 1978, bls. 122-3). 

Samfélag sem virðir skoðanir manna burtséð frá samfélagsstöðu eða trúarsannfæringu var 

honum hugleikið og hann vildi sporna við því sem kallast ofríki meirihlutans. Mill taldi ofríki 

meirihlutans hættulegt lýðræðinu jafnt sem einstaklingnum og er skýr dæmi um þetta að finna 

í vestrænum lýðræðisríkjum nútímans. Sem dæmi má nefna tillögu um að leyfa giftingar 

samkynhneigðra sem var felld í atkvæðagreiðslu í Kaliforníuríki árið 2008 en var síðan í ágúst 

síðastliðnum dæmd ógild þar sem hún bryti á stjórnarskrárvörðum réttindum samkynhneigðra. 
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Dómsvaldið kom því minnihlutanum til hjálpar í þessu tilviki (Elias og Leff, 2010). Í nýlegri 

könnun kom í ljós að 42% Íslendinga eru andvígir byggingu mosku í Reykjavík en 37% 

styðja byggingu hennar (Fréttablaðið, 2010). Í Sviss voru samþykkt lög síðasta haust með 

57% atkvæðum þjóðarinnar er bönnuðu byggingu fleiri bænaturna múslima í landinu (BBC, 

2009). Ofríki meirihlutans hefur orðið til þess að múslimar fá ekki að byggja fleiri bænaturna 

í Sviss og samkvæmt ofangreindri könnun myndu Íslendingar einnig fella slíka tillögu í 

kosningu, ef hún ætti sér stað í dag. Samkvæmt Mill er einungis hægt að takmarka frelsi 

einstaklings ef það myndi skaða annan einstakling og er það því ofríki meirihlutans að 

takmarka frelsi múslima til þess að byggja bænaturna af þeirri einu ástæðu að einfaldur 

meirihluti hafi fengist í kosningu meðal almennings (Mill, 1978). 

Þessi þrjú dæmi sýna ofríki meirihlutans og af hverju það er hættulegt þegnum 

lýðræðisins. Ef réttindum þeirra er hægt að svipta í burtu með einföldum meirihluta í 

kosningu er hætt við því að lýðræði geti snúist upp í andhverfu sína. Stjórnarskrárvarin 

réttindi borgara í vestrænum lýðræðisríkjum eru sérsniðin til þess að ekki halli á 

minnihlutahópa, þeim til verndar. Rétt eins og þegar skoðanir eru annars vegar, þarf ekki að 

vernda vinsælar skoðanir en óvinsælar skoðanir þarf að vernda vegna þess að þær eru í 

minnihluta (Mill, 1978). Mikilvægi ofríkis meirihlutans í þessu samhengi er einfalt. 

Þjóðkirkjan, í krafti fjölda meðlima sinna, hefur réttindi umfram önnur trúfélög og nýtur 

mikils valds í þjóðfélaginu. Því hallar á aðra hópa samfélagsins sem ekki eru innan hennar og 

með fjárstyrkjum og valdi sem framselt er til hennar á sér stað kúgun á minnihluta 

samfélagsins. 

Mill talar um „húsbóndavald almenningsálitsins“ þar sem réttsýnir stjórnmálamenn 

hætta að geta unnið gegn áliti fjöldans og geta ekki veitt yfirgangi hans mótstöðu að neinu 

ráði. Þessar röksemdir Mills eru mikilvægar þegar fjallað er um réttindamál af ýmsum toga 

sem og réttlæti einstaklingsins varðandi ríkisstofnanir og aðra stóra hagsmunahópa (Mill, 

1978). 

Bók Mills gefur okkur innsýn í frelsi einstaklings og réttindi hans en ekki er mjög 

nákvæmlega útskýrt hvernig samfélagið þurfi að vera byggt upp til þess að ná þessum 

markmiðum. Frelsið eftir Mill hefur þá grundvallarreglu að leiðarljósi að réttindi 

einstaklingsins séu ávallt rétthærri samfélagslegum sjónarmiðum, svo lengi sem hann skaði 

ekki aðra með gjörðum sínum. Um miðja 19. öld áttu samfélagssáttmálakenningar eins og 

tíðkuðust á tíma Hobbes  og Locke ekki uppá pallborðið hjá heimspekingum en það átti eftir 
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að breytast. Þegar John Rawls (1971) gaf út samfélagssáttmálakenningu sína, Kenningu um 

Réttlæti, hafði lítið sem ekkert bæst í höfuðrit þessa málaflokks frá því Jean Jaqcues Rosseau 

(1762) gaf út bók sína Samfélagssáttmálann. John Rawls (1971) endurhugsaði 

samfélagssáttmálann sem réttmæta leið til þess að leiða saman mismunandi viðhorf í vestrænu 

lýðræðissamfélagi og þykir kenning hans eiga fullt erindi í umræðuna um samfélagsskipan 

nútímans.  

Kenning um réttlæti  byggir á réttlætismeginreglum (e.  principles of justice) sem þarf að 

uppfylla  svo til verði hið „vel-stillta samfélag“ (e. well-ordered society). Á meðan fyrri 

sáttmálakenningar voru uppteknari af réttlátu samfélagi og stjórnarfyrirkomulagi þess fer 

Rawls dýpra í sinni kenningu. Til þess að samfélag verði vel stillt þurfa réttlætislögmál fyrir 

grunnstoðum þess að vera uppfyllt. Hann hugsar sér upphafsstöðu þar sem einstaklingur er 

sveipaður fávísisfeldi (e. veil of ignorance) um stöðu sína, kyn, trú, kynhneigð og svo 

framvegis. Hann getur þar með ekki vitað hvaða samfélagshópi hann tilheyrir. Eftir það þarf 

að velja réttlætislögmál sem myndu gilda sem sáttmáli samfélagsins. Með þessu telur hann að 

einstaklingar myndu velja réttlátasta fyrirkomulag samfélagsins. Vegna eiginhagsmuna sér 

einstaklingurinn sér ekki fært að hygla einum hópi fram yfir annan vegna þess að hann gæti 

verið hluti af honum óafvitandi, fyrir tilstilli fávísisfeldsins (Rawls, 1999). 

Hafa ber í huga að upphafsstaðan er reist á tilgátu og ekki sett fram í neinu sögulegu 

samhengi (e. ahistorical). En Rawls telur, fræðilega séð, að ef menn í upphafsstöðunni stæðu 

frammi fyrir þeim valkosti að þurfa að ákveða hvort hygla skyldi einum hópi fram yfir annan 

myndu þeir ekki gera það. Þó svo að upphafsstaðan sé ómöguleg býr fávísisfeldurinn til 

samfélagsskipan sem allir menn með eiginhagsmuni vildu búa við þar sem ekki er hyglað 

einum hópi umfram annan. Telur Rawls því að þó upphafsstaðan sé ómöguleg í framkvæmd 

þá sé hún það sem menn vilji þegar allt kemur til alls (Rawls, 1999). 

Tvær réttlætismeginreglur þarf til þess að tryggja hið vel-stillta samfélag. Þær eru 

frelsisreglan (e. liberty principle) og fjalldalareglan (e. difference principle). Frelsisreglan segir: 

„Hver maður hefur jafnan rétt til grunngæða samfélagsins svo lengi sem hann samsvarar 

jöfnum rétti annarra“ (Rawls, 1999, bls. 53). Fjalldalareglan segir: 

Allur ójöfnuður, félagslegur eða fjárhagslegur, skal vera með þeim hætti að: a) ætla megi með 

skynsamlegu móti að hann sé öllum til hagsbóta, b) öllum sé frjálst að keppa eftir hvaða 

embætti sem er (Rawls, 1999, bls. 53). 
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Grunngæði samfélagsins má gróflega ætla að séu; kosningaréttur, framboðsréttur, 

málfrelsi, hugsanafrelsi, einkaeignaréttur og menntun. Rawls skilgreinir aldrei hvað 

grunngæði samfélags séu nákvæmlega þar sem mismunur á milli samfélaga geti verið mikill 

og því myndi það vinna gegn kenningunni ef skilgreiningin væri of ítarleg. Ætti því þessi 

skilgreining á grunngæðum samfélags vel við vestræn lýðræðisríki á borð við Ísland. 

Frelsiregluna má ekki brjóta, hún er skilyrðislaus og er mikilvæg umræðunni um jafnan rétt 

manna í lýðræðissamfélagi. Fjalldalareglan snýr að útdeilingu samfélagslegra gæða og kemur 

þessari ritgerð minna við, verður því ekki farið nánar í hana. 

Þar sem hver maður hefur jafnan rétt til grunngæða samfélagsins samrýmist það ekki 

kenningu Rawls að hygla einu trúfélagi umfram annað. Rawls myndi telja að það væri rangt 

að ríkisvaldið skipti sér á nokkurn hátt af trúarbrögðum þar sem trúfrelsi sé eitt af 

grunngæðum samfélagsins og með stuðningi og vernd þjóðkirkjunnar og óeðlilegum 

fjárstuðningi er verið að brjóta frelsisregluna. 

Ef jafnrétti á að ríkja í samfélagi er ekki nóg að einstaklingar tryggi sjálfum sér og 

öðrum jöfn réttindi heldur þurfa stofnanir samfélagins að vera réttlátar til þess að allir fá 

réttláta meðferð og hafi jafnan rétt á við næsta mann. Stofnanir eru því formlegar þar sem þær 

fylgja lagahefð og mismuna fólki ekki. Í nútímalýðræðissamfélagi ætti stjórnsýslan öll að vera 

byggð upp á þann hátt að ekki halli á neinn hóp.  

Þjóðkirkjan sem stofnun getur aldrei verið réttlát, nema fyrir þá sem eru meðlimir 

hennar. Það getur ekki talist lýðræðislegt að ríkisvaldið eigi í sambandi við slíka stofnun. Er 

þá búið að brjóta frelsisregluna og er því hægt að álykta að stjórnarskrárvarin réttindi 

kirkjunnar brjóti á öðrum samfélagsþegnum Íslands. Ríkisvarið trúfélag getur aldrei samrýmst 

kenningu Rawls um jafnan rétt fólks til grunngæða samfélagsins og mikilvægi lýðræðislegra 

stofnana. 
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Samantekt 

Heimspekingar hafa frá því á miðöldum ritað um samband ríkis og kirkju og hvort heppilegt 

sé að ríki og kirkja séu aðskilin í vestrænum lýðræðissamfélögum. Eftir að siðbreyting 

Lúthers náði fram að ganga á 16. öld opnaðist fyrir flóðgáttirnar og næstu aldir fór 

heimspekingum og siðfræðingum fjölgandi sem vildu aðskilnað á milli þessara tveggja 

stofnana á einn eða annan hátt. Í fyrstu voru röksemdirnar byggðar á því að veraldleg yfirvöld 

hefðu ekki rétt til að taka ákvarðanir er snertu andleg yfirvöld, kirkjuna. Seinna meir fór 

umræðan að snúast um það hvort siðferði manna væri byggt á andlegu yfirvaldi kirkjunnar 

eða veraldlegum vilja mannsins. Fram á okkar daga hafa heimspekingar sem kenna sig við 

frelsi og jafnrétti haldið þeirri röksemd á lofti að það sé réttur hvers manns að ákveða hvort 

hann tilheyri trúfélagi og að allir skyldu jafnir gagnvart lögum í lýðræðislegum samfélögum. 

Er þetta sú umræða sem þarf að hafa í huga þegar næsti kafli ritgerðarinnar er lesinn en hann 

fjallar um sögu þjóðkirkjunnar á Íslandi og tengsl hennar við valdhafa sem spannar nú meira 

en árþúsund. 
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4 Sögulegt samspil ríkisvalds og kirkju á Íslandi 

Saga þjóðkirkjunnar á rætur sínar í landnámi Íslands sem er talið hafa orðið laust eftir árið 

870. Af þeim heimildum sem varðveist hafa er Landnáma talin vera áreiðanlegust vegna 

hlutlægs eðlis textans og þess hve snemma hún er rituð en kjarna hennar má rekja allt til fyrri 

hluta 12. aldar. Þó ber að meta sannleiksgildi sagna sem í henni standa hverju sinni þar sem 

seinni útgáfum
3
 ber ekki saman, enda ritaðar af mörgum höfundum næstu 400 árin, en hægt er 

að gera sér góða grein fyrir efni hennar (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1971). 

Í upphafi Landnámu er fjallað um þann hóp manna sem kom hér að landi áður en 

eiginlegt landnám varð árið 874. Fyrst má nefna papa en þeir voru írskir munkar sem dvöldu 

hér yfir sumartímann og kölluðu landið Thile. Um þá er lítið til af heimildum en má telja þá 

fyrstu kristnu mennina sem stigu fæti á Ísland. Í fyrstu tveimur köflum Landnámu segir frá 

Garðari Svavarssyni og Hrafna-Flóka Vilgerðarsyni sem komu hingað á undan 

landnámsmönnum en kristindómur kemur ekki til sögunnar á Íslandi af alvöru fyrr en 

landnám verður. 

Fyrsti landnámsmaðurinn, Ingólfur Arnarsson, var heiðinn maður og sést það 

bersýnilega í Landnámu þegar hann blótaði goðin og bað fyrir vel heppnaðri ferð yfir hafið til 

Íslands og aukinheldur spyr hann þá hvort ferðin skuli farin yfirleitt. Margar sögur eru af 

heiðnum landnámsmönnum en einnig segir í Landnámu frá kristnum mönnum sem og 

trúlausum auk þess sem einn þeirra, Helgi magri, var „blandinn mjök í trú; hann trúði á Krist, 

en hét á Þór til sjófara ok harðræða“ (Ari fróði Þorgilsson, 2007, ekkert blaðsíðutal). 

Landnámsmennirnir voru því bæði heiðnir og kristnir og gefur það vísbendingu um þá blendni 

í trúmálum sem var algeng á Íslandi fram að kristnitökunni (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1971). 

Eftir landnám byrjuðu erjur á milli nýbúanna og var ljóst að valdaskipulag þurfti til að tryggja 

lágmarksöryggi í landinu. Alþingi var stofnað árið 930 en það sá um deilumál sem upp komu 

sem og lagasetningu (Hjalti Hugason, 2000). 

                                                           
3
 Frum-Landnáma er talin hafa verið skrifuð á fyrri hluta 12. aldar af Ara fróða Þorgilssyni. Frumritið er glatað en 

öldina á eftir var rituð af Styrmi fróða Kárasyni svokölluð Styrmisbók byggð á henni  en hún hefur einnig glatast. 
Fimm bækur voru síðan skrifaðar eftir því handriti sem allar hafa varðveist (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1971). 
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4.1 Kristnitakan 

Meira en hundrað árum eftir landnámið dró til tíðinda á Alþingi. Sumarið 1000 er kristnitakan 

talin hafa orðið en hún er einn afdrifaríkasti atburður sem lýst er í Íslendingabók Ara fróða. Þá 

tóku allir Íslendingar kristna trú á Alþingi það sumar (Hjalti Hugason, 2000). 

Menn á Alþingi skiptust í tvær fylkingar og var Þorgeir Ljósvetningagoði fenginn til 

þess að vera lögsögumaður beggja hópa til þess að sætta menn. Kristnir menn vildu að heiðnir 

létu af blóti, mannfórnum og trúariðkun á falsguði (Hjalti Hugason, 2000). Heiðnir vildu 

halda þessum fornu siðum löglegum á Íslandi og áður en Þorgeir Ljósvetningagoði var 

fenginn til þess að sætta menn lá við því að stríð brytist út á milli kristinna og heiðinna 

manna. Þorgeir lagðist undir feld í sólarhring til þess að íhuga málin. Morguninn eftir bað 

hann menn að koma til Lögbergs þar sem hann kvað: 

En nú þykir mér það ráð, að vér látim og eigi þá ráða, er mest vilja í gegn gangast, og miðlum 

svo mál á milli þeirra, að hvorirtveggju hafi nokkuð síns máls, og höfum allir ein lög og einn 

sið. Það mun verða satt, er vér slítum í sundur lögin, að vér munum slíta og friðinn. (Ari fróði 

Þorgilsson, 2007, ekkert blaðsíðutal) 

Hér sést bersýnilega að kristnitakan á Íslandi var til þess að sætta mismunandi sjónarmið en 

ekki eingöngu vegna nýtilkomins trúaráhuga meirihluta Frónbúa. Heiðnir menn höfðu rétt til 

að blóta á laun og iðka heiðna siði upp að vissu marki. Þó svo að í Heimskringlu og öðrum 

heimildum segi að nær gjörvallt Ísland hafi tekið skírn og kristnir siðir verið teknir upp eftir 

þetta er talið að þetta sé viðbót kristinna sagnaritara seinni tíma. Bæði vegna skorts á klerkum 

og rótgróinna heiðinna siða og hefða verður að telja ólíklegt að allir Íslendingar hafi verið 

skírðir þetta ár. En lögum var breytt á Alþingi þetta sumar og er stuðst við ártalið 1000 og 

talið að kristni verði þá opinberlega þjóðartrú Íslendinga. (Hjalti Hugason, 2000; Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1971) 

4.2 Frá kristnitöku að siðaskiptum 

Íslendingar tóku kristni árið 1000 og sögðu þar með skilið við heiðna siði. Nú á tímum myndi 

sú tegund kristni sem iðkuð var hér vera kölluð almenn-kaþólska eða rómversk-kaþólska og er 

hún fyrirrennari lútherstrúar sem þjóðkirkjan kennir sig við í dag. Í kaþólskri trú er biskupinn 

í Róm, páfinn, talinn vera leiðtogi hennar á jarðríki og lærifaðir í siðferðilegum og andlegum 

málefnum. Þó svo að hann væri yfirmaður íslenskra kirkna að nafninu til gerði hann lítið 

henni til stuðnings næstu hundrað árin (Jón Helgason, 1925). 
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Frá kristnitöku gerðist lítið í málefnum kristinnar kirkju þar sem engir biskupar voru 

hér að staðaldri en þeir sem voru á landinu næstu 50 ár sinntu eingöngu trúboði og höfðu ekki 

fast höfuðból. Fyrsti biskupinn sem var vígður hét Ísleifur Gissurarson, sonur Gissurar hvíta. 

Hann var vígður biskup að Skálholti árið 1056. Sonur hans, Gissur Ísleifsson, tók við 

biskupsembætti föður síns árið 1080. Hann barðist fyrstur fyrir því að kirkjulegur skattur, 

svokölluð tíundt, yrði settur á og var úr að tíundarlögin voru samþykkt á Alþingi árið 

1096/1097
4
. Áður hafði kirkjan þurft að reiða sig á framlög sóknarbarna sinna, gjöld sem voru 

tekin fyrir skírnir, jarðarfarir og legstæði í kirkjugörðum (Hjalti Hugason, 2000). 

Tíundarlögin eru fyrsta opinbera skattheimtan á Íslandi. Bændur og handverksmenn 

greiddu 10% af uppskeru eða framleiðslu sinni til kirkjunnar. Var henni skipt í fernt: 

Fjórðungur fór til presta, fjórðungur til uppbyggingar og viðhalds kirkna, fjórðungur til 

biskups og svo var að lokum fjórðungur ætlaður fátækum. Skattheimtan gerði þjóðkirkjunni 

kleift að renna stoðum undir vald sitt með því að byggja fleiri kirkjur, kaupa landeignir og 

mennta fleiri presta (Hjalti Hugason, 2000). 

Vegna þess hve samofin þjóðkirkjan og hið opinbera var orðið á þessum tíma er 

mikilvægt að skoða hvernig þróunin átti eftir að halda áfram í átt til meira kirkjuræðis hér á 

landi. Íslenskir biskupsstólar höfðu mikil tengsl við Noreg á þessum tíma og þegar 

erkibiskupsstóllinn í Niðarósi í Noregi var settur á fót árið 1152 varð hann þeirra æðsti 

yfirboðari, utan páfastóls (Gunnar F. Guðmundsson, 2000). Hin svokölluðu tvö hús, konungur 

og kirkja, fylgdu sitt hvorum lagabálknum. Veraldlegt yfirvald var hjá konungi á meðan 

andlegt yfirvald var kirkjunnar. Þegar óvissa varð um það hvaða lögum átti að fylgja, biskups 

eða konungs, upphófst togstreita veraldlegs og andlegs valds og bar þónokkuð á því á fyrstu 

öldum eftir kristnitökuna. Kirkjunni er sett í sjálfvald að framfylgja sínum eigin lögum og 

konungur veraldlegum lögum og reglum sínum. Konungur skyldi þó vernda kirkjuna með 

sverði sínu og framfylgja refsingum ef lög biskups hefðu verið brotin (Gunnar F. 

Guðmundsson, 2000). 

Að frumkvæði erkibiskupsins í Noregi var Árna Þorlákssyni Skálholtsbiskupi falið að 

útbúa nýjan kristindómsbálk fyrir Íslendinga veturinn 1272-73. Hann var yfirgripsmikill og 

fjallaði í smáatriðum um réttindi kirkjunnar í málum hennar gagnvart ríkisvaldinu og 

almenningi á Íslandi. Kristinréttur kom út árið 1275 en auk þess að kveða á um heildstæð 

                                                           
4
 Heimildum ber ekki saman hvort árið lögin voru samþykkt. 
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lögvarin réttindi er snerta kirkjuna eyddi hún réttaróvissu er varðaði glundroða sem hafði 

skapast vegna notkunar margra lagabálka um kristindóm (Járnsíða og Kristinréttur Árna 

Þorlákssonar, 2005). Enn á ný sýnir Kristinréttur okkur hina rétthærri kirkju gagnvart 

ríkisvaldinu en í 9. kafla hans segir orðrétt: „Það var lögliga ritað og fullkomliga staðfest á 

Íslandi að þar sem á greindi guðs lög og lands lög; þá skyldu guðs lög ráða.“ (2005, bls. 155). 

Eftir útkomu Kristinréttar var réttur þjóðkirkjunnar kyrfilega tryggður og varð lítil breyting í 

formi lagasetninga og varð hún mun sjálfstæðari stofnun eftir að hafa deilt harðlega við 

ríkisvaldið árhundruðin eftir landnám (Gunnar F. Guðmundsson, 2000; Loftur Guttormsson, 

2000). 

4.3 Siðaskiptin 

Til þess að geta skilið breytingar sem áttu sér stað á Íslandi um miðja 16. öld, þarf að skoða 

atburðarásina á meginlandi Evrópu á þessum tíma. Þýska keisaradæmið var laust samband 

mörg hundruð ríkja og þar á meðal réðu margir biskupsstólar og erkibiskupsstólar ríkjum en 

þeir réðu stórum hluta atkvæða er velja átti keisara. Kaþólsku kirkjunni var mest í mun að 

útrýma allskonar alþýðuspámönnum og predikurum sem töldu sig vera handhafa hins heilaga 

máttar og náði útrýmingin hámarki í lok 15. aldar þar sem galdratilburðum alþýðunnar var 

lýst sem sáttmála við djöfulinn (Loftur Guttormsson, 2000). Kirkjan útbjó svokölluð 

helgimeðul (e. sacramentalia) til þess að kveða niður djöfulleg öfl í heiminum með 

særingaþulum, skriftum og altarissakramenti. Af allri þessari starfsemi spratt upp aragrúi 

möguleika fyrir leikmenn innan kirkjunnar til að taka gjöld fyrir að hjálpa almúganum að 

losna við djöfulleg öfl í hversdagsleikanum. Þetta var meðal þess sem munkurinn Marteinn 

Lúther mótmælti árið 1517. Hann var prófessor í biblíufræðum við háskólann í Wittenberg en 

háskólinn hafði fengið fágætt leyfi páfa til aflátssölu og átti að verða tekjustofn fyrir 

háskólann og hallarkirkjuna í Wittenberg. Kvöldið áður en aflátssalan átti að hefjast í 

Wittenberg negldi hann skjal á kirkjudyrnar í 95 greinum þar sem hann mótmælti því að hægt 

væri að kaupa fyrirgefningu syndanna. Varð þetta til þess að hreyfing innan kirkjunnar varð til 

sem krafðist siðbreytingar og gekk hún undir því nafni. Siðbreyting Lúthers var stofnfest á 

árunum 1525-30 og innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar varð þessi hreyfing að evangelísk-

lúthersku kirkjudeildinni innan kristnidómsins (Kjartan Jónsson, 2005; Loftur Guttormsson, 

2000). 

Á Íslandi var ekki eins ástatt og á meginlandi Evrópu. Þar var fátt lærðra manna innan 

kirkjunnar og utan og hugmyndir manna um hvernig samskipti hins trúaða við almættið ættu 
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að vera ekki jafn langt á veg komnar. Má því segja að akurinn hafi verið óplægður þegar 

siðaskiptin bar að garði á Íslandi um miðja 16. öld og eru þau talin vera tengdari pólítískum 

atburði en einhverskonar evangelískri byltingu innan kaþólsku kirkjunnar (Loftur 

Guttormsson, 2000). 

 

Kristján 3., sem var konungur Danmerkur, Noregs og Íslands, hafði fyrirskipað 

siðaskipti í Danmörku árið 1536 en þau gengu friðsamlega fyrir sig vegna þess hve stór hluti 

landsmanna aðhylltist hana þá þegar. Á Íslandi var Gissur Einarsson vígður fyrsti lútherski 

biskup landsins í Skálholti 1541 eftir dvöl í útlöndum við lútherskan sið en Jón Arason á 

Hólabiskupsstóli hélt áfram kaþólskum sið. Færði hann sig uppá skaftið við fráfall Gissurs 

árið 1548 og gaf út bréf þar sem hann tók sér erkibiskupsvald yfir Íslandi. Haustið 1550 reistu 

Jón Arason og synir hans virki á Hólum og ætluðu sér að heyja síðasta bardaga við fjandmenn 

sína, Danakonung og hvern þann sem fór gegn kaþólskum sið. Svo fór að þeir voru teknir 

höndum eftir umsátur við Hólakirkju. Voru þeir hálshöggnir í Skálholti 7. nóvember 1550 og 

þar með lauk kaþólskum sið á Íslandi. Siðaskiptin á Íslandi voru því meira tengd pólitík en 

trúarsannfæringu en þetta var engu að síður upphaf hinnar evangelísk-lúthersku þjóðkirkju 

sem enn starfar á Íslandi (Loftur Guttormsson, 2000). 

4.4 Frá siðaskiptum að trúfrelsi 

Lúthersk kirkjuskipan var nokkuð frábrugðin þeirri kaþólsku. Siðbreytingin hafði það í för 

með sér að kirkjan festist í sessi sem stofnun, trúfræðsla styrkist meðal alþýðu landsins og 

stjórnmál og trúmál urðu enn samtvinnaðri en áður undir styrkri stjórn konungs. Messur 

skyldu haldnar á móðurmáli til þess að boðskapur hinnar nýju kirkjuskipanar gæti heyrst sem 

víðast og skyldu nú vera haldnar sem verk Guðs fyrir tilstilli safnaðar en ekki framkvæmd 

safnaðar eins og Lúther taldi að hefði verið túlkun miðaldakirkjunnar. Þetta varð til þess að 

messan varð lofgjörð til Guðs en ekki veraldleg framkvæmd manna. Einnig breyttist 

valdaskipan kirkjunnar en nú heyrði hún undir veraldlegt vald konungs en ekki var gerður 

greinarmunur á veraldlegu og andlegu valdi eins og tíðkaðist í kaþólskum sið (Loftur 

Guttormsson, 2000).   

Guðbrandur Skálholtsbiskup Þorláksson þýddi Biblíuna yfir á íslensku og kom hún út 

árið 1584. Tíðindalítið var í starfi kirkjunnar er varðar hið opinbera samanborið við það umrót 

sem átti sér stað á upphafsárum kristinnar menningar á Íslandi. Með því að viðurkenna eina 
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kirkjuskipan umfram aðra átti ríkiskirkjan skyldum að gegna gagnvart konungi. Á 17. öld 

varði ríkiskirkjan þáverandi fyrirkomulag, innrætti almenningi undirgefni gagnvart 

yfirvaldinu og voru biskupar taldir handbendi konungs (Loftur Guttormsson, 2000).  

Upplýsingaöld gerbreytti hugmyndum manna um kristnifræðslu og frjálslynd guðfræði 

tók við af yfirnáttúrulega myndmáli um djöfulinn, helvíti og hirð hans. Ekki var lengur talið 

æskilegt að hræða líftóruna úr fólki og gera það undirgefið drottnurum landsins heldur vék 

gamla táknmálið fyrir siðbætandi texta og frjálslyndum viðhorfum. Í Evrópu hafði 

upplýsingin róttæk áhrif á kirkjuna. Minnkandi kirkjusókn, klofning í nýjar kirkjudeildir og 

átök í samfélaginu einkenndu Danmörku í byrjun 19. aldar. En á Íslandi var málum öðruvísi 

háttað þar sem engin borgarastétt var hér eins og á mörgum stöðum í Evrópu á þessum tíma. 

Hér náðu breytingar hægt og bítandi í gegn fyrir tilstilli áhrifa frá Danmörku en þau komu 

sem tilskipanir frá embættismönnum konungs í kringum 1840 til landsins (Pétur Pétursson og 

Þórunn Valdimarsdóttir, 2000). 

Þróunin í Danmörku var orðin sú um miðja öldina að mikil vakning varð meðal 

píetista sem lögðust gegn ríkiskirkjuforminu og aðhylltust það sem var kallað ný-rétttrúnaður 

en það var hefðbundin túlkun og biblíuföst en gjörólík réttrúnaðinum þar sem rík trúarleg 

tilfinning, innsæi og einstaklingshyggja var í hávegum höfð. Píetismi, sem kallaður hefur 

verið heittrúarstefna, var ósammála þeirri ofuráherslu sem lútherskur rétttrúnaður lagði á 

bókstafstúlkun trúarrita og töldu píetistar  kristilegt líferni missa sín með þeim hætti. Þeir ýttu 

undir meiri fræðslu meðal almennings og  aukna menntun barna til þess að þau gætu lesið 

trúarrit og fræðst um Biblíuna. Með þessu vildu þeir að trúarfræðsla yrði á vörum almennings 

en ekki eingöngu fræðileg stúdía fyrir guðfræðinga og aðra menntamenn. 

 Skynsemin, sem var hampað af upplýsingarmönnum, var ekki talin nóg til þess að 

skilja yfirnáttúrulega hluti og hófust átök í Danaveldi á milli vísindamanna og píetista. 

Íslendingar voru ennþá fastir í gömlum rétttrúnaði og var það ekki fyrr en nokkrir ungir 

námsmenn í Kaupmannahöfn stofnuðu tímaritið Fjölni og þýddu þessar nýjar trúarhugmyndir 

á íslensku að breytinga varð vart. Tómas Sæmundsson, guðfræðingur, og Jónas Hallgrímsson, 

skáld, fóru fyrir Fjölnismönnum og gáfu út tímaritið á árunum 1835-1847. Með tilkomu þess 

var hrundið af stað raunverulegri trúmálaumræðu á Íslandi (Pétur Pétursson og Þórunn 

Valdimarsdóttir, 2000; Morgunblaðið, 1986). Með aukinni umræðu um trúmál tóku að flytjast 

menntamenn frá Kaupmannahöfn til landsins sem höfðu efasemdir um þá bókstafstrúuðu 

guðfræðistefnu sem einkenndi íslenska kirkjumenningu. Þeir heilluðust af frjálslyndri 
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guðfræðistefnu og vísindahyggju sem var að ryðja sér til rúms í Evrópu (Pétur Pétursson og 

Þórunn Valdimarsdóttir, 2000). 

Aukið frjálslyndi í trúmálum með tilkomu Fjölnis og annarra rita um miðja öldina átti 

eftir að undirbúa jarðveginn fyrir það sem myndi koma á Íslandi. Árið 1848 var trúfrelsi 

tryggt í dönsku stjórnarskránni sem batt enda á einveldi konungs. Íslendingar vildu semja sína 

eigin stjórnarskrá þar sem óljóst var hvert hlutskipti Íslands yrði í hinu nýja danska ríki. Eftir 

miklar málalengingar og baráttu fyrir sjálfsákvörðunarrétti Íslendinga varð úr að stjórnarskrá 

fyrir Íslendinga leit dagsins ljós árið 1874 en þá fékk íslenska þingið löggjafarvald ásamt 

konungi og var stjórnarskráin að mestu leyti eins og sú danska (Pétur Pétursson og Þórunn 

Valdimarsdóttir, 2000). 

Í fyrstu stjórnarskrá Íslands er einnig að finna trúfrelsisákvæði sem hefur staðið svotil 

óbreytt fram til dagsins í dag. Evangelísk-lútherska kirkjan sem hafði frá þessum tíma verið 

eina löglega trúarfélag landsins varð nú að þjóðkirkju sem ríkisvaldið átti samkvæmt 

stjórnarskránni að styðja og vernda. Enn var þó mótstaða meðal Íslendinga þar sem óttinn við 

hið óþekkta yfirbugaði réttindi manna og enn var vart við fordóma og erfiðleika á fyrstu árum 

trúfrelsis í landinu. Í umræðum á Alþingi 1877 um borgaralega giftingu í stað kristilegrar voru 

rök manna þau að þörfin væri ekki þjóðleg heldur hefði komið utan úr heimi og gæti dregið úr 

trú almennings og kæft trúaranda hans. Þetta sýnir að Íslendingar voru ennþá að brjótast úr 

viðjum íhaldsemi í trúmálum og það varð ekki fyrr en sett voru lög nr. 4/1886 um 

utanþjóðkirkjumenn að tryggður var réttur fólks sem stóð utan þjóðkirkjunnar til að gifta sig á 

borgaralegan hátt. Önnur trúfélög fóru brátt að skrá sig á Íslandi og voru þar fyrst fríkirkjur, 

kaþólska kirkjan, mormónar og ýmsir aðrir kristnir söfnuðir (Pétur Pétursson og Þórunn 

Valdimarsdóttir, 2000). 
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4.5 Staðan í dag 

Eftir að trúfrelsisákvæði kom í stjórnarskrána þurfti ríkisvaldið í fyrsta sinn að virða rétt 

manna til að skrá sig í annað trúfélag, borga sóknargjöld í önnur trúfélög og ekki síst skrá sig 

úr þjóðkirkjunni. Á 20. öld tók við frjálslynd guðfræði sem var framfarasinnuð og ólík þeirri 

íhaldssömu bókstafstrú sem hafði verið hér við lýði um aldabil. Var þetta ekki síst fyrir tilstilli 

íslenskra menntamanna sem komu frá Evrópu, en þar hafði frjálslyndi í trúmálum farið að 

festa rætur frá því í byrjun 19. aldar. Allt frá því að trúfrelsiákvæði kom í stjórnarskrána fór 

þjóðkirkjan að verða sífellt ósjálfstæðari gagnvart ríkisvaldinu (Arnfríður Guðmundsdóttir og 

Hjalti Hugason, 2010; Pétur Pétursson og Þórunn Valdimarsdóttir, 2000). 

Fyrst um sinn borgaði það sínum starfsmönnum eigin laun en það breyttist svo með 

samningi við ríkisvaldið árið 1907. Eftir því sem árin liðu hafa ríkisvaldið og kirkjan gert með 

sér fleiri samninga og löggjöf verið sett um samband þeirra. Í næsta kafla verður núverandi 

staða þessa sambands skoðuð. 
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5 Lagaleg tengsl ríkis og kirkju 

Allt frá því opinber skattheimta hófst á 11. öld hafa ríkisvaldið og kirkjan tengst nánum 

böndum. Nú eru ákvæði í stjórnarskrá og lögum og samningar við hið opinbera sem kirkjan 

hefur umfram önnur trúfélög. Verður nú farið gaumgæfilega yfir þessi tengsl valdhafans og 

þjóðkirkjunnar á Íslandi. 

5.1 Stjórnarskráin 

Þjóðkirkjan telur sig vera frjálst og sjálfstætt trúfélag en um hana gilda stjórnarskrárvarin 

réttindi umfram önnur trúfélög á Íslandi. Má þar fyrst  nefna 62. grein laga um Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 en þar stendur:  

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti 

styðja hana og vernda. 

 Breyta má þessu með lögum. 

63. greinin fjallar um rétt allra manna til þess að stofna trúfélög og iðka trú sína og 64. greinin 

fjallar um rétt manna til þess að vera ekki mismunað vegna trúarbragða sinna eða skorts á 

trúarbrögðum. Í 65. grein stjórnarskrárinnar er einnig fjallað um jafnrétti í trúmálum en hún 

segir: 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

Það skýtur skökku við að stjórnarskrá landsins skuli vera í mótsögn við sjálfa sig þegar kemur 

að trúarbrögðum. Ef ríkisvaldinu ber skylda til að vernda og styðja þjóðkirkju landsins en gæti 

þess jafnframt að allir skuli vera jafnir fyrir lögum er erfitt að sjá annað en að mismunum eigi 

sér stað á grundvelli trúfélagsskráningar Þó svo að lagalegt jafnrétti sé á Íslandi á meðal fólks 

þegar kemur að trúfélögum hallar á rétt þeirra sem ekki eru meðlimir í þjóðkirkjunni þegar 

ríkisvaldið styður við eitt trúfélag umfram önnur. Með því að styðja við þjóðkirkjuna, eflist 

hún í samfélaginu og þar með hefur jafnrétti trúfélaga raskast. Betur verður hugað að gagnrýni 

á stjórnarskrárákvæði í umræðukafla. Til þess að glöggva sig á lagalegu sambandi ríkis og 

kirkju umfram stjórnarskrá verður að skoða lagaramma þann er gildir um þjóðkirkjuna. 

5.1 Löggjöf, reglugerðir og samningar við hið opinbera 

Núgildandi lög, reglugerðir og samningar við hið opinbera eru lagalegur sem og fjárhagslegur 

grundvöllur fyrir rekstri þjóðkirkjunnar. Lagalegur réttur kirkjunnar var tryggður með 

setningu laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997. Lögin gefa kirkjunni 
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sjálfræði í starfi sínu og gagnvart valdstjórninni en þó ber ríkisvaldinu að styðja og vernda 

kirkjuna samanber 62. grein stjórnarskrárinnar. Stjórnsýsla kirkjunnar er að mestu leyti undir 

henni sjálfri komin með fjölda nefnda er ágreiningsmál koma upp og situr biskup þar efst á 

sama hátt og forsætisráðherra hjá framkvæmdavaldinu.  

Biskup hefur ávallt haldið fram sjálfstæði þjóðkirkjunnar gagnvart ríkisvaldinu en 

samt borið fyrir sig 62. grein stjórnarskrárinnar um verndun og stuðning við hana. 33. grein 

laganna sýnir ágætlega þennan skilning biskups á sambandi ríkis og kirkju: 

Þjónandi prestur þjóðkirkjunnar er hver sá sem á grundvelli köllunar og vígslu gegnir föstu 

prestsstarfi í þjóðkirkjunni. Hann lýtur tilsjón kirkjulegra stjórnvalda í kirkjulegum efnum þótt 

hann gegni launuðu starfi á vegum aðila sem ekki heyra undir þjóðkirkjuna. 

Í framhaldi af þessu má benda á 4. málsgrein 22. greinar laga nr. 70/1996 um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins en samkvæmt lögunum teljast Biskup Íslands, vígslubiskupar, 

prófastar og prestar þjóðkirkjunnar vera embættismenn ríkisins. 

Þjóðkirkjan og sjálfstæði hennar virðist því eiga við á vissum stöðum en þegar þarf að 

borga reikninga og laun eru starfsmönnum hennar tryggð lagaleg réttindi á við 

ríkisstarfsmenn. Þessi tvítalning þjóðkirkjunnar og embættismanna hennar hefur verið 

harðlega gagnrýnd og verða þær raddir æ háværari sem kalla eftir aðskilnaði hennar frá ríkinu, 

lagalega og fjárhagslega, jafnt meðal kristinna og annarra (Hjörtur Magni Jóhannsson, 2010; 

Þórður Ingvarsson, 2009). 

5.1.1 Jarðasölulögin 

Árið 1907 var gerður sá samningur milli stjórnvalda og kirkjunnar sem rekstrargrundvöllur 

hennar hefur byggt á síðan þá. Lög um sölu kirkjujarða nr. 50/1907 tóku gildi 16. nóvember 

sama ár og fólu í sér yfirtöku ríkisins á útvöldum kirkjujörðum til endursölu. Eins og segir í 

15. grein laganna: 

Andvirði seldra kirkjujarða og ítaka skal leggja í sjerstakan sjóð, er nefnist kirkjujarðasjóður, 

og stendur beint undir landsstjórninni. Í þennan sjóð skal enn fremur leggja peningaeign 

prestakalla (Lög um sölu kirkjujarða nr. 50/1907, bls. 316). 

Undanskildar kirkjujarðir voru þó þær er prestar höfðu aðsetur á og jarðir sem ekki þóttu 

hentugar til embættisseturs eða til almenningsnotkunar. Ágóði af sölu jarða fór í tvo sjóði, 

kirkjujarðasjóð og prestlaunasjóð. Hinum fyrri var ætlað að halda utan um eignir 

þjóðkirkjunnar en hinum seinni að borga laun presta. Þessir sjóðir tveir urðu að engu nokkrum 
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árum síðar vegna efnahagsþrenginga og fengu prestar föst laun frá ríkinu uppfrá því 

(Stjórnartíðindi fyrir Ísland, 1907; Þjóðkirkjan). 

Þessi samningur var uppfærður 90 árum seinna þegar gert var samkomulag í Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytinu í ársbyrjun 1997. Með samkomulaginu skuldbatt ríkið sig til þess að 

borga laun presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar en tók við jörðum kirkjunnar í staðinn. 

Undanskilin voru prestsetur og jarðir tengdar þeim en allur ágóði af jarðasölu skyldi nú renna 

beint í ríkissjóð. Með fyrri samningi var ríkið hálfgerður umsýslumaður kirkjunnar í jarðasölu 

og átti að sjá um útgjöld hennar. Með seinni samningi litu aðilar á „samkomulag þetta um 

eignaafhendingu og skuldbindingu sem fullnaðaruppgjör þeirra vegna þeirra verðmæta sem 

ríkissjóður tók við árið 1907“ (Fylgiskjal nr. 3, 1997, ekkert blaðsíðutal). 

Þessir tveir samningar eru grundvöllur rekstrarkostnaðar þjóðkirkjunnar í dag. Deilt 

hefur verið allt frá upphafi um verðmæti jarðanna og hvort þjóðkirkjan hafi notið óeðlilegrar 

fyrirgreiðslu í þessum málum. Ekki hefur verið framreiknað upphaflegt verðmæti jarðanna og 

mögulegt endursöluverðmæti þeirra þar sem aðstæður á Íslandi í byrjun 20. aldar buðu ekki 

uppá sölu slíks landsflæmis. Eini raunhæfi kaupandinn var íslenska ríkið sem ekki gat keypt 

slíkt magn jarða. Þessvegna varð lagasetning árið 1907 raunin þegar fyrirséð var að kirkjan 

gat ekki staðið undir útgjöldum sínum (Brynjólfur Þorvarðarson, 2008; Þjóðkirkjan). 

5.2 Sóknargjöld, sjóðir og önnur ríkisútgjöld vegna þjóðkirkjunnar 

Vegna jarðasölulaganna fluttist útgjaldahlið kirkjunnar yfir til ríkisins. Áður fyrr höfðu 

tíundarlögin í einhverri mynd veitt þjóðkirkjunni tekjur til allra sinna útgjalda í rúm 800 ár. 

Með lögum nr. 40/1909 voru sóknargjöld innleidd og leystu af hólmi tíundina. Samkvæmt 

lögunum skyldu allir 15 ára og eldri borga 1 króna og 50 aura í prestlaunasjóð. Einstaklingar 

utan trúfélaga voru ekki undanskildir en fólk í öðrum kirkjufélögum en þjóðkirkjunni, er 

höfðu fengið konunglega staðfestingu á því, þurftu ekki að borga sóknargjöld (Stjórnartíðindi 

fyrir Ísland, 1909). Nú eru sóknargjöld innheimt í samræmi við lög nr. 91/1987 og eru þau 

nefskattur á hvern meðlim þjóðkirkjunnar yfir 16 ára aldri. Árið 2010 var gjaldið 9204 kr. á 

einstakling en talið er að það muni lækka samkvæmt frumvarpi til fjárlaga ársins 2011 niður í 

8376 kr. (Halldór Gunnarsson, 2010; Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2011, 2010). 

Auk sóknargjalda fær kirkjan árlega úthlutað í þrjá sjóði; Kristnisjóð, Kirkjumálasjóð 

og Jöfnunarsjóð sókna. Þessir sjóðir voru stofnaðir til þess að bæta að hluta til þann tekjumissi 

sem yfirtaka jarða olli kirkjunni árið 1907 (Þjóðkirkjan). Þó er óskilgreint hve mikill 



ER RÉTTLÆTISMÁL AÐ SKILJA AÐ RÍKI OG ÞJÓÐKIRKJU Á ÍSLANDI? 

 

 

23 
 

tekjumissir varð af þessu þar sem aldrei hafa verið gerðir útreikningar um það af hendi 

löggjafans né kirkjunnar (Brynjólfur Þorvarðarson, 2008). 

5.2.1 Sjóðir kirkjunnar 

Kristnisjóður hlýtur lögum nr. 35/1970 og runnu fjármunir prestakallasjóðs og 

kirkjujarðasjóðs sem stofnfjármagn til hans. Hann fær árlega úthlutað úr fjárlögum en árið 

2010 var úthlutun úr fjárlögum 82,2 m.kr. og áætluð úthlutun er 76,3 m.kr. fyrir árið 2011. 

Hlutverk sjóðsins er samkvæmt 21. grein laganna marbreytilegt starf á vegum kirkjunnar, til 

dæmis: framhaldsnám og búferlaflutningar guðfræðinga, æskulýðsstarf og „efling kristinnar 

trúar og siðgæðis meðal þjóðarinnar“ (Þjóðkirkjan). 

Kirkjumálasjóður starfar samkvæmt lögum nr. 138/1993 og segir um fjárveitingu í 2. 

grein laganna: 

Ríkissjóði ber að skila kirkjumálasjóði árlega af tekjuskatti gjaldi er nemur 11,3% af gjöldum 

er renna til þjóðkirkjusafnaða samkvæmt lögum um sóknargjöld. Gjaldið greiðist mánaðarlega. 

Útgjöld ríkissjóðs á árinu 2010 vegna Kirkjumálasjóðs voru 257,4 m.kr. og er áætlað að þau 

verði 233,3 m.kr. á næsta ári. Í 4. grein laganna segir að sjóðurinn skuli standa straum af 

þessum kostnaði við: Kirkjuþing, kirkjuráð, prestastefnu, biskupsgarð, ráðgjafa í 

fjölskyldumálum, söng- og tónlistarfræðslu, starfsþjálfun guðfræðikandídata sem og önnur 

verkefni.  

Jöfnunarsjóður sókna var stofnsettur með lögum um sóknargjöld nr. 91/1987. Var 

hann settur á laggirnar til þess að jafna aðstöðu og styrkja hlut lítilla sókna í landinu sem ekki 

töldu sig geta staðið undir rekstrinum eingöngu með sóknargjöldunum. Samkvæmt 5. grein 

laganna ber ríkissjóði, auk sóknargjalda, „að skila af tekjuskatti gjaldi er nemur 18,5% af 

gjöldum er renna til þjóðkirkjusafnaða skv. 2. og 3. grein í sjóð er nefnist Jöfnunarsjóður 

sókna. Gjald þetta greiðist mánaðarlega.“ Jöfnunarsjóður sókna fékk 333 m.kr. úthlutað úr 

ríkissjóði árið 2010 og fjárlög 2011 gera ráð fyrir 302 m.kr. Kirkjugarðar fá fjárveitingu úr 

ríkissjóði og miðast hún við fjölda greftrana næstliðins árs og stærð kirkjugarða. Fjárlög gera 

ráð fyrir 917,2 m.kr. árið 2010 og áætlað er að 850,7 m.kr. fari í þennan kostnaðarlið næsta ár.  

  



ER RÉTTLÆTISMÁL AÐ SKILJA AÐ RÍKI OG ÞJÓÐKIRKJU Á ÍSLANDI? 

 

 

24 
 

Samtals renna úr ríkissjóði í ár rúmir 4,75 milljarðar kr. en almennur niðurskurður hins 

opinbera hefur minnkað þessa tölu á fjárlagafrumvarpi næsta árs niður í rúma 4,37 milljarða 

kr. eins og sundurliðað er á skýringarmynd hér að neðan (Fjárlög fyrir árið 2010, 2009; 

Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2011, 2010). 

 

Tafla 1. Útgjöld íslenska ríkisins til þjóðkirkjunnar í ár og áætluð útgjöld 

næsta árs (Fjárlög fyrir árið 2010, 2009; Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2011, 2010). 

Útgjaldaliður Fjárlög 2010 

Fjárlagafrumvarp 

2011 

Almennur rekstur 1.367.400.000 kr. 1.278.000.000 kr. 

Kirkjumálasjóður 257.400.000 kr. 233.300.000 kr. 

Kristnisjóður 82.200.000 kr. 76.300.000 kr. 

Kirkjugarðar 917.200.000 kr. 850.700.000 kr. 

Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar 1.800.000.000 kr. 1.632.000.000 kr. 

Jöfnunarsjóður sókna 333.000.000 kr. 302.000.000 kr. 

Samtals 4.757.200.000 kr. 4.372.300.000 kr. 

 

Samantekt 

Þjóðkirkjan nýtur fjárstuðnings frá ríkinu vegna jarðasölulaga sem sett voru 1907 og 

samkomulags sem lögfesti eignayfirfærslu jarðanna til ríkisins endanlega gegn því að borga 

laun starfsmanna kirkjunnar og rekstrarkostnað hennar. Auk sóknargjalda nýtur kirkjan 

fjárstuðnings frá ríkinu til almenns reksturs, kirkjugarða og fjárveitinga til Kirkjumála-, 

Kristni- og Jöfnunarsjóðs sókna sem miðast við viss hlutföll af fjölda meðlima kirkjunnar. 

Almenn útgjöld ríkisins árið 2010 vegna þjóðkirkjunnar voru rúmir 4,75 milljarðar kr. en 

lækka niður í 4,37 milljarða kr. samkvæmt fjárlögum næsta árs. 
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6 Samband ríkis og kirkju á Norðurlöndum 

Hin evangelísk-lútherska þjóðkirkja er ekki einsdæmi á Íslandi en áður fyrr höfðu öll 

Norðurlöndin lútherska ríkiskirkju. Er því mikilvægt að glöggva sig á sambandi ríkis og 

kirkju í þessum löndum þar sem aðstæður eru sambærilegar og menningarleg tengsl mikil. 

Í Danmörku er málum háttað á mjög svipaðan hátt og hér á landi þar sem stjórnarskrá 

Íslendinga var fengin nær óbreytt frá Dönum. Stjórnarskráin hefur trúfrelsisákvæði en kveðið 

er á um stuðning og vernd þjóðkirkjunnar og eru tengslin þar sterkari en hér á landi. 

Þjóðhöfðingi (e. monarch) þarf að vera meðlimur í þjóðkirkjunni. Ríkið innheimtir sóknargjöld 

fyrir þjóðkirkjuna ásamt því að öll ráð hennar eru í höndum þjóðþings og 

kirkjumálaráðuneytis en að auki er þar engin miðstjórn starfandi eins og hér á landi. Danska 

þjóðkirkjan nýtur fjárstuðnings ríkisins umfram önnur trúfélög og var þetta staðfest í 

Hæstaréttardómi þar í landi árið 2007. Samsvarar þetta dómi Hæstaréttar Íslands nr. 109/2007 

gegn Ásatrúarfélaginu um stuðning og vernd við þjóðkirkjuna (Karl Sigurbjörnsson, 2003; 

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, 2010). 

Norska stjórnarskráin kveður á um stuðning og vernd við þjóðkirkjuna. Konungur þarf 

að vera meðlimur hennar og að auki að minnsta kosti helmingur ríkisstjórnarinnar. Ríkið 

greiðir laun og rekstrarkostnað kirkjunnar og er hún réttilega kölluð ríkiskirkja (Karl 

Sigurbjörnsson, 2003; Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, 2010). 

Finnland hefur sérstakt fyrirkomulag en þar eru tvær ríkiskirkjur, evangelísk-lúthersk 

kirkja og rétttrúnaðarkirkja. Ríkið sér um innheimtu sóknargjalda samfara tekjuskatti. Um 

81% íbúa tilheyra lúthersku þjóðkirkjunni á meðan um 1%  Finna eru meðlimir í 

rétttrúnaðarkirkjunni. Lútherska kirkjan hefur sterka stöðu gagnvart ríkisvaldinu þar sem 

engin lög eru sett um hana án samþykkis Kirkjuþings. Einnig getur þjóðþing Finna aðeins 

samþykkt eða hafnað lagafrumvörpum sem koma frá Kirkjuþingi (Karl Sigurbjörnsson, 2003; 

Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, 2010). 

Svíþjóð felldi út ákvæði stjórnarskrár um stuðning og vernd við sænsku þjóðkirkjuna 

árið 2000. Er það því eina Norðurlandaþjóðin þar sem ríki og kirkja eru aðskilin að fullu. 

Engu að síður innheimtir hið opinbera ennþá sóknargjöld með valkvæðum reit á skattskýrslu 

viðkomandi ár hvert. Er þetta einnig réttur allra annarra trúfélaga í Svíþjóð auk þess sem ríkið 

greiðir mótframlag til trúarhreyfinga á grundvelli fjölda meðlima. Þingið setur kirkjunni 

rammalög og greiðir viðhaldskostnað kirkna. Þrátt fyrir aðskilnað ríkis og kirkju er ennþá 
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ákvæði  í stjórnarskrá þess efnis að þjóðhöfðinginn verði að tilheyra lúthersku kirkjunni (Karl 

Sigurbjörnsson, 2003; Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, 2010). 

Á Norðurlöndunum er því þjóðkirkjuákvæði í stjórnarskrá í öllum löndum nema í 

Svíþjóð. Sambandið við ríkisvaldið er misnáið og hafa þjóðkirkjurnar mismikinn 

sjálfsákvörðunarrétt gagnvart ríkisvaldinu.  

7 Vald kirkjunnar 

Sem stærsta trúfélag á Íslandi hefur þjóðkirkjan mikil ítök í samfélaginu. Vald hennar er ekki 

aðeins það sem getið er um í stjórnarskrá og lögum er varða hana heldur er einnig stór hluti af 

valdi hennar óformlegt sem lýsir sér í því að hún hefur meiri áhrif og rétt en önnur trúfélög á 

landinu. Vald (e. authority) mismunandi hópa samfélagsins hefur verið rannsakað í 

félagsvísindum og er Max Weber upphafsmaður þess að flokka yfirvald í þrjá hópa. 

Formlegt vald (e. rational-legal authority) er það sem byggir á reglum og lögum um þá 

sem með völdin fara og er það fest í stjórnarskrá ríkisins. Nútíma lýðræðisríki byggja á 

formlegu valdi og eru embættismenn gott dæmi um það í okkar samfélagi. Hefðarvald (e. 

traditional authority) fæst vegna mikilvægs hlutverks, rótgróinna hefða og siða í samfélaginu. 

Hefðarvald færist á milli kynslóða og eru konungsfjölskyldur gott dæmi um það í nútímanum. 

Þjóðkirkjan hefur mörg einkenni hefðarvalds í íslensku samfélagi en einnig hafa æðstu 

embættismenn hennar margoft lýst rótgrónu hlutverki hennar, kristinni menningu landsins og 

fleiru í þeim dúr í ræðum (Karl Sigurbjörnsson, 2010; Kirkjuþing, 2007). Þriðja valdformið er 

náðarvald en það er einkum tengt leiðtogum á borð við Adolf Hitler sem vinna heil samfélög 

á band með sér. Náðarvald gæti átt við þjóðkirkjuna fyrr á öldum en í nútímanum er náðarvald 

ekki talið ná yfir þjóðkirkjuna (Weber, 2000). 

Mætti skipta valdi kirkjunnar í formlegt vald og hefðarvald samkvæmt skilgreiningu 

Webers  en hugtökin formlegt og óformlegt verða notuð þar sem þau eru þjálli og 

yfirgripsmeiri. Formlegt vald hennar lýsir sér mestmegnis í stuðningi og vernd hins opinbera 

og verður það nú tíundað. 

7.1 Formlegt vald kirkjunnar 

Þjóðkirkjan heyrir undir dómsmála- og mannréttindaráðuneytið. Biskupsstofa er þar talin 

meðal stofnana þess og er Karl Sigurbjörnsson biskup forráðamaður hennar. Biskupsstofa er 
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því ein af stofnunum ráðuneytisins samkvæmt skipuriti þess (Dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytið). 

Biskup Íslands er fulltrúi þjóðkirkjunnar innan ríkisvaldsins og hefur samkvæmt 

lögum nr. 78/1997 margbreytileg réttindi umfram aðra í álíka stöðu. Í 1. grein laganna segir: 

Hann fylgir eftir reglum er kirkjuþing setur, samþykktum kirkjuþings og markaðri stefnu þess 

og prestastefnu og hefur ákvörðunarvald um einstök mál, nema þau heyri undir önnur 

stjórnvöld þjóðkirkjunnar samkvæmt lögum þessum. 

Þar sem málsgreinin er mjög almenns eðlis gefur það honum aukið vægi í vafamálum sem 

lenda á milli löggjafans og þjóðkirkjunnar. Meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar er 

einn af þessum málaflokkum. Í stað þess að leita beint til lögregluyfirvalda með rannsókn 

slíkra mála hefur kirkjan ákvörðunarvald í þessum málaflokki, en ekkert annað trúfélag né 

stofnun hefur álíka völd. Getur kynferðisafbrot til dæmis farið fyrst til fagráðs kirkjunnar og í 

sumum tilfellum eftir það til úrskurðarnefndar og þá fyrst er tekin ákvörðun um að senda það 

til lögregluyfirvalda (Stjórnartíðindi, 2009). 

Menntun guðfræðinga fer fram í guðfræðideild Háskóla Íslands og snýst námið að 

mestu um það að mennta presta fyrir hina evangelísk-lúthersku kirkjuskipan á Íslandi. 

Háskólinn sér um að mennta guðfræðinga en þjóðkirkjan sér um vígslu presta inn í kirkjuna. Í 

guðfræðinámi við Háskóla Íslands eru einungis brautskráðir lútherskir prestar, en ekki eru 

útskrifaðir kaþólskir prestar, múslímskir klerkar né aðrir sérfræðimenntaðir guðfræðingar 

annarra trúarbragða (Háskóli Íslands, 2010). 

Starfatorg.is er vefsíða sem hið opinbera notar til þess að auglýsa laus störf. 

Biskupsstofa er ein af stofnunum Starfatorgsins sem auglýsa þar. Það þýðir að þjóðkirkjan 

hefur rétt umfram önnur trúfélög til að auglýsa störf sín í gegnum vef hins opinbera 

(Starfatorg). 

Aðgengi þjóðkirkjunnar að grunnskólum landsins hefur verið mikið rætt á 

undanförnum misserum en eitt stærsta verkefni kirkjunnar er varða grunnskóla landsins er 

Vinaleiðin. Á vefsíðu kirkjunnar segir: 

Vinaleiðin er verkefni sem var þróað í samvinnu kirkju og skóla í Mosfellsbæ fyrir nokkrum 

árum. Vinaleiðin er framhald þess samstarfs þegar leitað er til kirkjunnar í tengslum við áföll 

og missi. Vinaleiðin er hluti af stoðkerfi þeirra skóla sem bjóða upp á hana (Þjóðkirkjan, 2006, 

ekkert blaðsíðutal). 
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Þjóðkirkjan hefur átt mun greiðari aðgang að grunnskólabörnum en önnur trúfélög og 

hefur verið deilt um það hvort Vinaleiðin sé eingöngu fræðsla eða trúboð í dulbúningi, en það 

er bannað samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2007 og er enn í gildi 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Í nýlegu áliti lögfræðingsins Dóru Guðmundsdóttur (2010) 

sem unnið var að beiðni menntamálaráðuneytisins er gerð úttekt á trúarbragðafræðslu í leik- 

og grunnskólum og tengd álitaefni í samskiptum skóla og kirkju. Hún telur að Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2007 brjóti ekki gegn ákvæðum 2. greinar 1. samningsviðauka 

Mannréttindadómstóls Evrópu með því að vísa til „kristinnar arfleifðar íslenskrar menningar, 

og grunngilda kristins siðgæðis“ (Dóra Guðmundsdóttir, 2010, bls. 34), en hún telur að gæta 

þurfi að því að engin trúarleg innræting eigi sér stað og að sjónarmið meirihlutans verði ekki 

ofaná í íslenskum skólum. Þurfi að gæta að því við skipulag náms og kennslu að fjölhyggja, 

hlutlægni og gagnrýni verði virt, sem og réttindi minnihlutahópa (Dóra Guðmundsdóttir, 

2010). 

Að draga dár að eða smána guðsdýrkun löglegs trúarbragðafélags er ólöglegt 

samkvæmt 125. málsgrein almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Eina trúfélagið sem hefur sóst 

eftir sakfellingu í slíkum guðlastsmálum er íslenska þjóðkirkjan og nýlegasta dæmið er frá 

árinu 1984 þegar gamanritið Spegilinn gerði gys að altarissakramentinu sem þykir helgasta 

athöfn kristinnar menningar og guðsdýrkunar. Var Úlfar Þormóðsson, útgefandi ritsins, 

sakfelldur samkvæmt Hrd. 16/1983 en þar segir: 

Þar sem alkunna er, að altarissakramentið og þátttaka í því er kjarnaatriði evangelisk-lúterskrar 

trúarkenningar og trúariðkunar, telur dómurinn, að birting ofangreinds les- og myndefnis sem 

heild varði við lagagreinina, enda verður birting þessa efnis hvorki talið framlag til 

málefnalegrar umræðu um trúmál né hún talin hafa listrænt gildi. 

Var þetta síðasta sakfelling í guðlastsmáli sem hefur átt sér stað á Íslandi. Sýnir þetta hið 

mikla formlega vald sem þjóðkirkjan hefur ennþá innan stjórnkerfisins. Þó svo meira en 

aldarfjórðungur sé síðan dómurinn féll eru lögin enn í gildi. 

Allar lagabreytingar sem gerðar eru um málefni þjóðkirkjunnar og eru ákveðnar á 

kirkjuþingum eru auglýstar í ritinu Stjórnartíðindi sem birtir allar lagabreytingar sem eiga sér 

stað innan ríkisstofnana. Er ritið gefið út af dóms- og mannréttindaráðuneytinu en 

lagabreytingar meðal annarra trúfélaga er ekki að finna í ritinu (Stjórnartíðindi, 2007). 
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7.2 Óformlegt vald kirkjunnar 

Á meðan lög Alþingis, dómar Hæstaréttar og ýmsar tengingar þjóðkirkjunnar við hið opinbera 

eru auðveldlega staðfestar er erfiðara að sýna fram á hefðarvald kirkjunnar. Það er óformlegt 

og lýsir sér í rótgrónu hlutverki stofnunarinnar sem og hefðum og siðum íslensks samfélags. 

Óformlegt vald kirkjunnar er í formi venja og siða sem hafa skapast vegna þess stóra 

hlutverks sem kirkjan hefur leikið í íslensku samfélagi allt frá kristnitöku.  

Setning Alþingis hefst með guðsþjónustu í Dómkirkjunni ár hvert og hefur skapast 

langvarandi hefð fyrir þessu þar sem hvergi stendur í lögum að málum skuli skipað á þennan 

hátt. Enginn annar valkostur var fyrir þá þingmenn sem ekki voru kristinnar trúar þangað til 

Siðmennt bauð uppá veraldlegan valkost í hugvekju við þingsetningu í maí 2009. Hefur 

Siðmennt boðið uppá þennan valkost á báðum þingsetningum eftir það og hafa nokkrir 

þingmenn nýtt sér hann (Siðmennt, 2010). 

Þjóðkirkjan hefur gott aðgengi að Ríkisútvarpinu sem önnur trúfélög njóta ekki að 

sama skapi. Dagskrá á virkum dögum á Rás 1 hefst á veðurfregnum og strax á eftir þeim er 

ávallt flutt bæn í 10 mínútur áður en önnur dagskrá hefst. Á sunnudögum er ávallt flutt messa 

um morguninn, nær alltaf frá þjóðkirkjunni, en þó kemur fyrir að messur frá öðrum kirkjum 

séu fluttar (Rás 1, 2010) Á stórhátíðum á borð við jól og páska eru messur og bænastundir 

einnig á dagskrá Rásar 1. (Rás 1, 2010). Á síðari árum hefur verið sýnt frá jólatónleikum 

Fíladelfíu-safnaðarins í Ríkissjónvarpinu en önnur trúfélög hafa ekki fengið sama aðgengi að 

dagskrárliðum nema í gegnum fréttaskýringar eða fréttaflutning (Hvítasunnukirkjan 

Fíladelfía; mbl.is, 2004). 

Aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins endurspeglar ítök þjóðkirkjunnar í skólastarfi. 

Í útgáfu hennar sem enn er í gildi segir orðrétt: „Starfshættir í grunnskóla skulu mótast af 

gildum lýðræðislegs samstarfs, kristins siðgæðis og umburðarlyndis“ (Menntamálaráðuneytið, 

2006, bls. 10). 

Þegar Alþingi breytir lögum eða setur ný lög sem snerta þjóðkirkuna á einhvern hátt er 

hún fljót að reyna að hafa áhrif á gang mála. Dæmin eru mýmörg í gegnum tíðina og eitt 

nýlegasta dæmið, sem snertir mannréttindi, er frá hausti 2007. Þá gaf þjóðkirkjan út 

yfirlýsingu á Kirkjuþingi vegna yfirvofandi lagabreytingar Alþingis um staðfesta sambúð 

samkynhneigðra. Þá samþykkti þjóðkirkjan að ef lögum um staðfesta samvist 

samkynhneigðra yrði breytt í þá átt að prestar gætu staðfest hana, væri það hverjum presti í 
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sjálfsvald sett að ákveða á grundvelli trúarsannfæringar sinnar hvort hann myndi staðfesta 

sambúð samkynhneigðra í kirkjum (Karl Sigurbjörnsson, 2007). Biskup Íslands var 

framsögumaður þessarar tillögu  á Kirkjuþingi og vildi aukinheldur ítreka eftirfarandi:  

Mikilvægt er að hugtökunum samvist og hjónaband sé haldið aðgreindum og samfélagið 

viðurkenni mismunandi sambúðarform, en með sömu réttaráhrifum eins og núgildandi lög gera 

ráð fyrir (Karl Sigurbjörnsson, 2007, ekkert blaðsíðutal). 

Alþingi breytti lögum um staðfesta samvist nr. 87/1996 til þess horfs að leyfa handhöfum 

vígsluheimilda að staðfesta samvist sumarið 2008. Fyrr á þessu ári (2010) var hjúskaparlögum 

nr. 31/1993 breytt til fulls og eru nú hjónavígslur samkynhneigðra engum skilyrðum háð á 

Íslandi. Auk þess sem biskup Íslands reyndi að hafa áhrif á löggjafann með samþykkt sinni á 

Kirkjuþingi árið 2007 var hann einnig kallaður til álits á þingnefndarfundum og hafður með í 

ráðum í gegnum allan feril málsins (Alþingi, 2009). Sýnir það ótvírætt hefðarvald kirkjunnar 

þegar kemur að lagabreytingum og lagasetningum löggjafans. 

Samantekt  

Formlegt vald kirkjunnar felst í stjórnarskrárvörðum réttindum sem og í lögvörðum réttindum 

hennar. Þjóðkirkjan nýtur meiri styrkja frá hinu opinbera en önnur trúfélög og hefur 

Hæstiréttur staðfest þennan mismun í dómi sínum nr. 109/2007 með vísun í 62. grein 

stjórnarskrárinnar um stuðning og vernd við þjóðkirkjuna. Biskupsstofa er stofnun samkvæmt 

skipuriti dóms- og mannréttindaráðuneytisins og er biskup yfirmaður hennar og jafnframt 

þjóðkirkjunnar. Aðgengi að skólum er meira en hjá öðrum trúfélögum. Guðlastslög eru enn í 

gildi og hefur þjóðkirkjan ein nýtt sér þau meðal trúfélaga. Þjóðkirkjan auglýsir laus störf á 

opinbera vefsvæðinu Starfatorg.is og ríkið sér einnig um innheimtu sóknargjalda og reiðir 

fram allt fjármagn til reksturs hennar.  

Óformlegt vald kirkjunnar lýsir sér meðal annars í því að setning Alþingis fer fram í 

Dómkirkjunni, Rás 1 flytur morgunbæn á virkum dögum og messu á sunnudögum, í 

grunnskólum skal vinna að „kristnu siðgæði“ samkvæmt námskrá og hafa biskup og prestar 

reynt að hafa áhrif á löggjafann í krafti hefðarvalds kirkjunnar. Biskup nýtur þess einn 

leiðtoga trúfélaga að vera reglulega hafður með í ráðum þegar lögum er breytt eða ný lög sett 

á Alþingi. 
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8 Almenningsálit og opinber umræða 

Samband ríkis og kirkju hefur komið æ oftar til umræðu í samfélaginu á síðustu áratugum og 

er mjög mikil um þessar mundir. Niðurstöður úr könnunum meðal almennings eru góð 

mælistika á það sem er að gerast í samfélaginu auk þess sem breytingar á meðlimafjölda 

kirkjunnar verða skoðaðar. Fjallað verður um innlegg stjórnmálaflokka í umræðunni auk 

skoðana hlutlausra fagaðila og hagsmunaaðila beggja vegna borðs sem hafa mismunandi 

skoðanir á sambandi ríkis og kirkju. 

8.1 Almenningsálit  

Capacent Gallup hefur allt frá árinu 1993 framkvæmt könnun meðal landsmanna um 

aðskilnað ríkis og kirkju. Skoðað verður niðurstöður hennar sem og þróun fjölda meðlima 

þjóðkirkjunnar borin saman við heildarmannfjölda á síðustu tíu árum. Með því að skoða 

þessar niðurstöður er hægt að fá nokkuð góða mynd af því hvernig viðhorf almennings er til 

aðskilnaðar sem og þróun fjölda meðlima þjóðkirkjunnar síðustu ár. 

8.1.1 Fækkun meðlima þjóðkirkjunnar 

Samkvæmt Hagstofu Íslands var heildarmannfjöldi 317.630 í ársbyrjun 2010 og hafði aukist 

frá því árið 2000 úr 279.049 (Hagstofa Íslands, 2010). Meðlimafjöldi þjóðkirkjunnar í 

ársbyrjun 2010 var 251.487 og hafði fjölgað frá því 10 árum áður úr 247.420 (Hagstofa 

Íslands, 2010). Markverðast við þessar tölur er sú gífurlega fækkun meðlima þjóðkirkjunnar 

en frá 2000-2010 fjölgaði um 38.851 á landinu á meðan meðlimum þjóðkirkjunnar fjölgaði 

aðeins um 4.067. Hefur þjóðkirkjumeðlimum fækkað jafnt og þétt á þessum tíu árum eins og 

sjá má á skýringarmynd á næstu blaðsíðu. 
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Mynd 1. Þróun hlutfalls meðlima þjóðkirkjunnar af heildarfjölda landsmanna á árunum 2000-

2010 (Hagstofa Íslands, 2010; Hagstofa Íslands, 2010). 

 

 

Þar sem mælingar eru framkvæmdar í byrjun hvers árs eru ekki til tölur yfir 

þróunina í ár. Mikil hrina úrsagna úr þjóðkirkjunni sem hefur orðið á 

síðustu mánuðum hefur ekki verið tekin saman en tölur fyrir ágústmánuð 

2010 sem gefnar voru út sýna að úrskráningar voru 1.964 samanborið við 

137 mánuðinn á undan (DV.is, 2010). Mun því meðlimum þjóðkirkjunnar 

fækka umtalsvert við næstu mælingu Hagstofunnar í janúarbyrjun 2011. 

8.1.2 Skoðanakannanir  

Viðhorf almennings til aðskilnaðar ríkis og kirkju hefur verið mælt í 

könnunum Capacent Gallup frá árinu 1993 allt til dagsins í dag. Þó svo að 

þjóðkirkjan sé langstærsta trúfélag landsins, með 79% landsmanna, hefur 

meira en helmingur aðspurðra verið hlynntur aðskilnaði í öllum mælingum 

á tímabilinu. Á síðari árum hefur hlutfallið farið stighækkandi, ef frá er talin 

ein könnun
5
 , og í nýjustu könnun Gallup voru 74% þeirra sem tóku afstöðu 

hlynntir aðskilnaði ríkis og kirkju. Má sjá niðurstöður á skýringarmynd á 

næstu blaðsíðu. 

 

                                                           
5
 Könnunin var gerð í desember 2007 og gæti tímasetningin útskýrt að einhverju leyti að færri voru hlynntir 

aðskilnaði. 

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Þróun hlutfalls meðlima þjóðkirkjunnar af 

heildarfjölda landsmanna á árunum 2000-2010



ER RÉTTLÆTISMÁL AÐ SKILJA AÐ RÍKI OG ÞJÓÐKIRKJU Á ÍSLANDI? 

 

 

33 
 

Mynd 2. Þróun hlutfalls þeirra sem eru hlynntir aðskilnaði ríkis og kirkju í 

könnunum Gallup á árunum 1993-2010 (Capacent Gallup, 2010). 

 

 

Skoðanakönnun hefur einnig verið gerð meðal almennings um ánægju með störf biskups og 

hefur orðið umtalsverð breyting á fylgi núverandi biskups frá því hann tók við embætti árið 

1998. Aðeins 42% aðspurðra eru ánægð með störf biskups í byrjun tímabilsins og má það 

skýra að einhverju leyti af ásökunum á hendur Ólafi Skúlasyni vegna kynferðisbrota. Kirkjan 

hefur skipað rannsóknarnefnd um viðbrögð og starfshætti varðandi málið og hefur það ekki 

síst verið vegna gífurlegs þrýsting allstaðar að úr samfélaginu á síðastliðnum mánuðum 

(Kirkjuþing, 2010). Eftir að nýr biskup tók við var ánægja með störf hans mikil eða í 

meðallagi allt þar til um mitt ár 2010. Þá staðfesti dóttir Ólafs Skúlasonar að hann hefði 

misnotað hana í æsku og væri því full ástæða til að taka upp ásakanir á hendur honum á ný. 

Fjölmiðlar vildu fá álit Karls Sigurbjörnssonar, núverandi biskups, á málinu og lét hann 

eftirfarandi orð falla í viðtali við blaðamann: 

Það er mjög erfitt að bregðast við slíkum ásökunum sem koma fram með þessum hætti. Séra 

Ólafur er látinn. Við verðum að muna það og hafa það í huga að enginn mannlegur máttur 

getur dæmt í þessu máli. Það segir einhvers staðar að hinn dauði hefur sinn dóm með sér. Öll 

þurfum við að mæta þeim dómi og því réttlæti um síðir (Karen Kjartansdóttir, 2010, ekkert 

blaðsíðutal). 

Eftir þessi orð biskups fjölgaði gífurlega úrskráningum úr þjóðkirkjunni og hefur ánægja með 

störf biskups aldrei mælst minni frá byrjun mælinga, en einungis 24% eru ánægð með störf 

hans eins og má sjá hér að neðan (Capacent Gallup, 2010). Sigríður Guðmarsdóttir, 

56%

62%

58%

63% 63%
61%

67% 67% 67%

51%

74% 73%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Maí 
'93

Ág. 
'94

Júlí 
'96

Sep. 
'98

Okt. 
'00

Sep. 
'01

Sep. 
'02

Sep. 
'03

Sep. 
'05

Des. 
'07

Nóv. 
'09

Sep. 
'10

Þróun hlutfalls þeirra sem eru hlynntir aðskilnaði ríkis 

og kirkju - þeir sem taka afstöðu



ER RÉTTLÆTISMÁL AÐ SKILJA AÐ RÍKI OG ÞJÓÐKIRKJU Á ÍSLANDI? 

 

 

34 
 

sóknarprestur í Grafarholti,  vildi í kjölfarið að biskup viki vegna fjölda úrsagna úr kirkjunni 

(RÚV, 2010). Fyrrverandi biskupsritari tók í sama streng og sagði það koma til greina að Karl 

Sigurbjörnsson stigi til hliðar (Baldur Kristjánsson, 2010). Biskup situr enn á valdastóli og 

ánægja með störf hans hefur aldrei verið minni meðal almennings. 

Mynd 3. Þróun á ánægju almennings með störf biskups Íslands í könnunum Gallup á árunum 

1997-2010 (Capacent Gallup, 2010). 

 

 

Samantekt 

Meðlimum þjóðkirkjunnar hefur fækkað á síðustu tíu árum um rúm 9% og 74% aðspurðra eru 

hlynntir aðskilnaði ríkis og kirkju. Ánægja með störf biskups hefur hríðfallið úr 85% niður í 

24% í valdatíð Karls Sigurbjörnssonar og bendir allt til þess að veruleg fækkun verði á 

meðlimafjölda þjóðkirkjunnar við næstu opinbera mælingu í ársbyrjun 2011 vegna mikilla 

úrsagna á síðari hluta þessa árs. 

8.2 Stefna stjórnmálaflokka varðandi aðskilnað 

Viðhorf stjórnmálaflokka á Íslandi til málefna kirkjunnar hefur hægt og bítandi farið að hafa 

áhrif á umræðuna á síðustu árum. Áður fyrr var hið sérstaka samband ríkisvaldsins og 

þjóðkirkjunnar talið hluti af íslenskri menningu og naut kirkjan góðs af því fyrirkomulagi. 

Eftir að samfélagið fór að breytast í átt til fjölmenningar hafa æ fleiri viljað hefja umræðu um 

trúfrelsi á Íslandi og samband þjóðkirkjunnar við ríkisvaldið. Stjórnmálamenn hafa þar meðal 
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annars flutt frumvörp um endurskoðun á sambandinu (Ásta R. Jóhannesdóttir, 1996; Össur 

Skarphéðinsson, 2002). 

Mikilvægt er að komast að því hver opinber stefna stjórnmálahreyfinganna er í 

málefnum kirkjunnar þar sem löggjafarvaldið hefur tekið flestar ákvarðanir er varða kirkjuna í 

aldanna rás og munu taka endanlega ákvörðun um hvernig sambandinu skuli háttað í 

framtíðinni. 

Við smíði þessarar ritgerðar voru sendar fyrirspurnir til allra stjórnmálahreyfinga sem 

sitja á Alþingi. Alls voru sendar tvær spurningar í tölvupósti og hljóðuðu þær svo: 

1) Hefur flokkurinn/þinghópurinn mótað sér stefnu um það hvort aðskilnaður ríkis og 

kirkju eigi að eiga sér stað? 

2) Ef svo er, hver er sú stefna? 

Svör bárust frá Framsóknarflokki, Hreyfingunni og Vinstri grænum. Ekki bárust svör 

frá Samfylkingu og Sjálfstæðisflokki.  

Margrét Tryggvadóttir, ein af þremur þingmönnum Hreyfingarinnar, svaraði 

spurningum eftirfarandi: 

Hreyfingin sem slík hefur frekar takmarkaða stefnuskrá og þar er ekkert að finna um 

þjóðkirkjuna. Þeir þrír einstaklingar sem skipa þinghópinn hafa hins vegar mjög ákveðnar 

skoðanir á þessum málum þótt ekki sé um formlega stefnumótun að ræða. Ekkert okkar er í 

þjóðkirkjunni og viljum við aðskilnað þar á milli. Við afgreiðslu síðasta fjárlagafrumvarps 

lögðum við fram breytingartillögu um að trúfélög innheimtu sjálf sóknargjöld en ekki í gegnum 

ríkið (Margrét Tryggvadóttir, 2010, ekkert blaðsíðutal). 

Þingmenn Hreyfingarinnar eru því hlynntir aðskilnaði ríkis og kirkju. 

 Framkvæmdastýra Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs vísaði í ályktun frá 

síðasta landsfundi flokksins þar sem ákveðið var að „stefna skuli að aðskilnaði þjóðkirkju og 

ríkisvalds. Mikilvægt er að stuðla að víðtækri sátt í þjóðfélaginu um samstarf ríkis og 

trúfélaga“ (Auður Lilja Erlingsdóttir, 2010, ekkert blaðsíðutal). 

Framsóknarflokkurinn ályktaði á síðasta flokksþingi sínu í byrjun árs 2009 eftirfarandi 

varðandi samband ríkis og kirkju: 

Áfram verði stutt við öflugt starf þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga. 

Staðinn verði vörður um trúfrelsi og fjölmenningu á Íslandi. 

Stuðlað verði að samráði og samvinnu ólíkra trúarbragða. 

(Einar Gunnar Einarsson, 2010, ekkert blaðsíðutal) 
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Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin hafa  ekki mótað sér opinbera stefnu um samband ríkis 

og kirkju. Ekki er minnst einu orði á trúmál í yfirlýsingum síðustu landsfunda þessara flokka 

frá því á síðasta ári. Þó þykir áhugavert að Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og 

formaður Samfylkingarinnar, hefur tjáð sig opinberlega og sagst hafa íhugað að segja sig úr 

þjóðkirkjunni. Við sama tækifæri var formaður Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson, 

spurður hins sama en sagðist ekki hafa íhugað það. Samkvæmt 62. grein stjórnarskrárinnar ber 

að „styðja og vernda“ þjóðkirkjuna og væri hægt að túlka orð Jóhönnu sem andstæðu þess.  

Þar sem hún lýsti persónulegri skoðun, sem ekki er stefnumótandi, var ekki aðhafst meira í 

málinu (Vísir, 2010). 

Af þeim flokkum sem svör bárust frá eru því Hreyfingin og Vinstri grænir hlynnt 

aðskilnaði ríkis og kirkju en Framsóknarflokkurinn vill halda áfram stuðningi við 

þjóðkirkjuna. 

8.3 Opinber umræða 

Stuðningsmenn þjóðkirkjunnar eru mestmegnis á þeirri skoðun að sambandi hennar og 

ríkisins skuli ekki breytt. Þó eru sumir sem vilja aðskilnað á grundvelli sanngirni og trúfrelsis 

en aðrir telja að ríkið sé skuldbundið til þess að styðja við þjóðkirkjuna vegna 

stjórnarskrárákvæðis og samninga ríkisins við kirkjuna. Má til að mynda sjá gott dæmi um 

ríkjandi viðhorf meðal presta þjóðkirkjunnar í predikun Gunnlaugs Stefánssonar (2010) sem 

komst svo að orði í Bústaðakirkju 3. október: 

Þá er fullyrt æ ofan í æ í fjölmiðlum, að kirkjan sé ríkisstofnun og fréttafólk spyr í síbylju hvort 

ekki eigi að aðskilja ríki og kirkju. Það ríkir trúfrelsi í landinu og kirkjan er sjálfstætt trúfélag 

að lögum, á í samstarfi við ríkið með gagnkvæmum samningum eins og gildir um mörg frjáls 

félagasamtök, lýtur eigin stjórn og fjarhagslegs sjálfstæðis, en rækir þjónustu sína við alla 

landsmenn, óháð búsetu og trúfélagsaðild. Prestarnir eru starfsfólk Þjóðkirkjunnar, en ekki 

ríkisins og eru nú skipaðir af [b]iskupi, en ekki ráðherra eins og áður (Gunnlaugur Stefánsson, 

2010, ekkert blaðsíðutal). 

Röksemdir Gunnlaugs eru sumar langsóttar eða hreint og beint rangar. Prestar eru 

ríkisstarfsmenn með lögvarin réttindi og fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunnar er vafasamt 

orðalag í þessum efnum þar sem allur rekstur er kostaður af ríkinu. Ekki er það tilgangur 

höfundar þessarar ritgerðar að bera saman styrkveitingar til frjálsra félagasamtaka en þó þykir 

nokkuð ljóst að styrkir til þjóðkirkjunnar annars vegar og frjálsra félagasamtaka hins vegar 

eru ekki samanburðarhæfir.  Samkvæmt sundurliðun fjárlaga 2010 fyrir styrki allra ráðuneyta 

til frjálsra félagasamtaka á Íslandi eru þeir 1391,7 milljónir króna. Einnig eru þar meðtalin 

sprotafyrirtæki sem ríkisvaldið á hlut í, verkefni sem hvetja til aukins hagvaxtar og styrkir til 
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ríkisstofnana. Hæsti styrkurinn er til aðgerðaáætlunar fyrir börn með ofvirkni og hljóðar uppá 

33,7 milljónir. Er því ekki samanburðarhæft að blanda styrkjum þjóðkirkjunnar saman við 

upphæðir sem renna til frjálsra félagasamtaka (2009, bls. 165-176). 

Áhugaverðast í orðfæri Gunnlaugs, sem og margra stuðningsmanna kirkjunnar, er 

notkun hans á hugtakinu sjálfstætt trúfélag. Æðstu stjórnendur kirkjunnar hafa einnig gerst 

sekir um að afvegaleiða umræðuna með vísvitandi misnotkun á hugtakinu (Karl 

Sigurbjörnsson, 2010; Kirkjuþing, 2007). Tengipunktar ríkisins við kirkjuna eru á of mörgum 

stöðum ef skilgreining þjóðkirkjunnar sem sjálfstætt trúfélag á að geta staðist. Vissulega 

stendur í 2. málsgrein 1. greinar laga nr. 78/1997 um stöðu stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar að hún sé „sjálfstætt trúfélag á evangelísk-lútherskum grunni“ en spurningin er 

ekki sú hvort það sé sjálfstætt vegna þess að það standi í lögum, heldur felst það í skilningi 

orðsins. Sjálfstætt trúfélag getur ekki verið öðrum háð með svo marga hluti, eins og raunin er 

í sambandi ríkis og kirkju. Þjóðkirkjan getur kallað sig sjálfstætt félag í ljósi þess að hún hefur 

sjálfsákvörðunarrétt um margt umfram aðrar stofnanir ríkisins en ef fjárhagslegur og lagalegur 

aðskilnaður verður ekki að veruleika er notkun stuðningsmanna hennar á hugtakinu röng. 

Árni Svanur Daníelsson, prestur hjá Biskupsstofu, segir í frétt á Vísir.is: „Skiptar 

skoðanir eru um það innan þjóðkirkjunnar hvort hún eigi að vera jafn nátengd ríkinu og nú er“ 

(Lóa Pind Aldísardóttir, 2010). Þrátt fyrir þessi orð prestsins hefur verið erfitt að finna 

ummæli þjóðkirkjupresta sem mæla fyrir aðskilnaði ríkis og kirkju. Prestar annarra trúfélaga 

hafa þó lagt orð í belg varðandi aðskilnað ríkis og kirkju og hefur Hjörtur Magni Jóhannsson, 

fríkirkjuprestur í Reykjavík, verið harðorður um samband ríkisins og þjóðkirkjunnar. 

Fríkirkjupresturinn telur samning ríkis og kirkju undirstrika óréttlæti í trúfrelsismálum, sem 

og að kirkjur í lútherskum sið eigi að reka án afskipta frá ríkinu. Hann vill aðskilnað ríkis og 

kirkju á Íslandi og telur samning íslenska ríkisins við þjóðkirkjuna siðlausan og ganga gegn 

kristnum gildum: 

Tilgangur samningsins var ekki sá að viðhalda kristnum sið eða trúarlífi. Tilgangurinn var 

tryggja ákveðinni embættismannastofnun og starfsmönnum hennar áframhaldandi forréttindi 

um ókomin ár. [...] Starfsmenn stofnunarinnar segja að fyllilega sé nú greint á milli ríkis og 

kirkju! Jú – hér hefur milljarðafé verið fært á milli stofnana, frá ráðuneyti upp á Biskupsstofu, 

skilgreiningum hagrætt og auglýsingaskiltum breytt eins og hjá bönkunum. En sá veruleiki sem 

blasir við er nákvæmlega sá sami og áður. Sérhvert ár fær eitt „sértrúarfélag ríkisins“ heilu 

milljarðana af almannafé, sturtað í sína sjóði. Mismununin sem í þessu felst setur allt tal um 

trúfélagafrelsi á svið fáránleikans. 

Ákvörðunartaka og vald hefur verið fært frá söfnuðunum sem eiga að vera sjálfráða 

grunneiningar kirkjunnar samkvæmt Lúter. [...] Allstaðar í hinum kristna heimi þrífst kristni 

best án afskipta ríkiskirkna (Hjörtur Magni Jóhannsson, 2010, ekkert blaðsíðutal). 
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Gunnlaugur Stefánsson, sóknarprestur í Heydölum, gagnrýnir þessi orð Hjartar Magna og 

telur að lútherskar kirkjur þurfi að standa saman gegn gagnrýnisröddum í samfélaginu. Segir 

hann í Fréttablaðinu í aðsendri grein 25. nóvember 2010:  

Ef ágreiningur er á milli kirkjudeildanna væri nær að setjast niður og ræða þau mál, komast að 

niðurstöðu svo friður ríki. [...] Vegið er að kristinni menningu um þessar mundir í þjóðlífinu, 

lýðskrum og innanát ágerist sem elur á sundrungu og ósamlyndi (Gunnlaugur Stefánsson, 

2010, ekkert blaðsíðutal).  

Telur hann að þó svo þjóðkirkjan njóti styrkja umfram önnur trúfélög, sem Hjörtur Magni 

benti réttilega á í grein sinni, sé þetta ágreiningur sem hægt sé að útkljá með því að 

kirkjudeildirnar ræði málin. Óskandi væri að aðrir þegnar landsins fengju boð um álíka fund 

með starfsmönnum þjóðkirkjunnar um þessi málefni. 

Auk þess að snúast um samband ríkis og kirkju hefur umræðan verið mikil að 

undanförnu um ályktun mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar sem gengur mjög langt í því að 

skilja trú frá skólastarfi. Í meginatriðum eru heimsóknir starfsmanna trúfélaga í skóla í 

trúarlegum tilgangi bannaðar, fermingarfræðsla skuli fara fram utan skólatíma, ferðir í 

bænahús bönnuð á skólatíma og tryggt að fagaðilar annist sáluhjálp. Í niðurlagi ályktunarinnar 

segir: 

Til grundvallar þessum ákvörðunum er sá vilji Reykjavíkurborgar að tryggja rétt foreldra til að 

ala börn sín í þeirri trúar- og lífsskoðun sem þeir kjósa og tryggja þar með trúfrelsi þeirra. 

Foreldrar eiga að geta treyst því að börn þeirra verði ekki fyrir trúarlegri innrætingu í starfsemi 

borgarinnar. Með því vinna starfsmenn Reykjavíkurborgar samkvæmt mannréttindastefnu 

hennar og mannréttindasáttmála sem Ísland hefur undirgengist (mbl.is, 2010, ekkert 

blaðsíðutal). 

Margir málsvarar þjóðkirkjunnar hafa gagnrýnt þessa ákvörðun mannréttindaráðs 

Reykjavíkurborgar. Bjarni Karlsson, prestur og stjórnmálamaður, sagði á bloggi sínu: „Þessar 

tillögur fela í sér óábyrgan flótta frá viðfangsefnum fjölmenningarsamfélagsins og lítt dulda 

andúð á kristilegu starfi sem sæmir ekki veraldlegu yfirvaldi“ (Bjarni Karlsson, 2010, ekkert 

blaðsíðutal) og kallaði Þórhallur Heimisson, prestur, mannréttindaráð „öfgamenn“ í kjölfar 

ályktunarinnar (Þórhallur Heimisson, 2010, ekkert blaðsíðutal). 

Gagnrýni annarra trúfélaga og trúfrelsisamtaka snýst einnig um mismunun 

ríkisvaldsins á meðal þegna þess. Stjórnarskrárákvæði 62. greinar er þar sterkasta vörn 

þjóðkirkjumanna en nú verður farið í  gagnrýni fræðimanna, þingmanna og félagasamtaka á 

þetta ákvæði. 
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8.4 Gagnrýni á stjórnarskrárákvæði  

Margir hafa gagnrýnt ákvæði stjórnarskrárinnar er varða þjóðkirkjuna. Lögfræðingurinn Björn 

Þ. Guðmundsson telur að þar sem 62. greinin segi ekki nákvæmlega í hverju það felist að 

„styðja og vernda“ þurfi almenni löggjafinn að segja nánar til um það. Að hans mati kemur þó 

stuðningur og verndun bæði fram í menningarlegum sem og fjárhagslegum efnum. Kristin 

fræði eru kennd í barnaskóla, ríkið heldur uppi kennslu fyrir presta þjóðkirkjunnar og 

almannafriður er boðaður á helgidögum hennar (Björn Þ. Guðmundsson, 1973). 

Ásta R. Jóhannesdóttir, núverandi forseti Alþingis, tók undir álit Björns varðandi 

orðalag greinarinnar og lagði til hvort ekki væri rétt að leggja hana af. Í tillögu til 

þingsályktunar sem hún flutti á Alþingi vorið 1996 með Jóhönnu Sigurðardóttur, núverandi 

forsætisráðherra, kemst hún að orði: 

Ekki hefur verið skilgreint hvað felst í áskilnaði ákvæðisins um stuðning og vernd 

ríkisvaldsins. Stuðningur ríkisvaldsins hefur hins vegar birst í því að hin evangelísk-lúterska 

kirkja nýtur lögverndar, svo og í ákveðnum efnahagslegum réttindum umfram önnur trúfélög. 

Trúfrelsi telst vera meðal allra mikilvægustu borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda hvers 

lýðræðisríkis. Lögvernduð sérstaða eins trúarsafnaðar umfram aðra raskar eðlilegu jafnvægi í 

skoðanamyndun fólks, sérstaklega efnahagslegi þátturinn. Efnahagsleg forréttindi eins 

trúarsafnaðar samræmist ekki nútímaskilningi á trúfrelsi. Spyrja má hvort slíkt fyrirkomulag sé 

brot á hinum mikilvægu mannréttindum sem felast í réttinum til trúfrelsis. Kanna þarf hvort 

ekki er rétt að afnema 62. gr. stjórnarskrárinnar og skipa ákvæðum 63. og 64. gr. meðal annarra 

almennra mannréttinda (Ásta R. Jóhannesdóttir, 1996, ekkert blaðsíðutal). 

Einnig má nefna tillögu Össurar Skarphéðinssonar, núverandi utanríkisráðherra, til 

þingsályktunar um breytingar á stjórnarskrá frá 130. löggjafarþingi Alþingis. Þar nefnir hann 

mikilvægi kristinnar menningar í íslensku samfélagi en bendir á að samfélagið sé nú 

fjölmenningarlegt og þurfi að skoða „hvort ekki sé tímabært að breyta ákvæðum stjórnarskrár 

um samband ríkis og kirkju“ (Össur Skarphéðinsson, 2002, ekkert blaðsíðutal). Í tillögu sinni 

tekur hann undir orð biskups Íslands sem sagði á Kirkjuþingi þetta sama ár: „Hér vantar í raun 

ekki mikið upp á að ríki og kirkja séu aðskilin. Nefna má það skilnað að borði og sæng. Mér 

sýnist sem kirkjan þurfi meðvitað að búa sig undir að til lögskilnaðar komi“ (Morgunblaðið, 

2002, ekkert blaðsíðutal). 

Félagasamtökin SARK
6
 hafa einnig gagnrýnt 62. greinina á þeim forsendum að hún 

brjóti gegn mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og stuðningur og verndun 

evangelísk-lúthersku þjóðkirkjunnar sé mismunun á grundvelli trúarbragða (Sameinuðu 

þjóðirnar, 1998; SARK, 2005). 

                                                           
6
 Samtök um aðskilnað ríkis og kirkju. 



ER RÉTTLÆTISMÁL AÐ SKILJA AÐ RÍKI OG ÞJÓÐKIRKJU Á ÍSLANDI? 

 

 

40 
 

Formaður Siðmenntar
7
 telur að afnema þurfi 62. greinina um stuðning og vernd 

þjóðkirkjunnar þar sem hún samrýmist ekki 63.-65. grein stjórnarskrárinnar. Auk þess sem 

breyta þurfi 64. grein svo hið opinbera sjái ekki lengur um innheimtu sóknargjalda fyrir 

trúfélög (Þorvaldur Örn Árnason, 1995). 

  

                                                           
7
 Félags siðrænna húmanista á Íslandi. 
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9 Niðurstöður 

Í byrjun ritgerðarinnar var fræðilegur heimspekikafli um þróun hugmynda um aðskilnað 

trúarbragða frá ríkisvaldinu. Í köflunum hér að ofan hefur samband ríkis og þjóðkirkju verið 

rekið svo hægt sé að svara spurningunni hvort rétt sé að skilja að ríki og kirkju. 

Helsta niðurstaða ritgerðarinnar er að rétt sé að skilja að ríki og kirkju. Í vestrænu 

lýðræðisríki brýtur það gegn grunngildum samfélagsins að sambandi ríkis og kirkju sé háttað 

líkt og hér á landi. Réttast væri að ríkisvaldið hefði sem minnst tengsl við trúarhreyfingar til 

þess að allir þegnar samfélagsins njóti jafnréttis þegar kemur að réttindum þeirra. Með 

hugmyndum Marteins Lúthers um aðskilnað ríkisvalds og kirkju fór af stað þróun 

heimspekilegs rökstuðnings hugtaksins sem endar á hugmyndum Mill um frelsi 

einstaklingsins og Rawls um réttlátt samfélagsfyrirkomulag. Áður var kirkjan yfirvald í 

siðferðismálum en með rökstuðningi upplýsingarmanna um skynsemi mannsins og veraldlegt 

siðferðismat þurfti ekki lengur leiðbeiningar kirkjunnar í andlegum málum. 

 Niðurstaðan er ekki einungis byggð á jafngildissjónarmiðum heldur er mismunun á 

fjárhagslegum forsendum óréttlát og er hún einnig ástæða þess að aðskilnaður skuli eiga sér 

stað.  

Vegna sögu þjóðkirkju í íslensku samfélagi er fullkomlega ljóst að þjóðkirkjan skipar 

stóran menningarlegan sess með um 80% landsmanna innan vébanda sinna. En þó svo að 

meirihluti landsmanna sé meðlimur í þjóðkirkjunni veitir það ekki réttinn til þess að viðhalda 

sambandi við ríkið. Helstu hugmyndir Marteins Lúthers, sem lúthersk kirkjumenning er 

byggð á, var sú að aðskilja ríkisvaldið frá kirkjunni, þar sem hún væri ekki hluti af valdsviði 

þess.  

Áhugavert er að sjá að á Norðurlöndum er álíka samband á milli löggjafans og 

þjóðkirkju í öllum löndum nema einu. Öll hafa þau einnig trúfrelsisákvæði í stjórnarskrá en 

þar sem samband kirkjunnar hefur verið tekið fram yfir frelsi einstaklinga í þessum 

lýðræðissamfélögum væri réttast að breyta því þar einnig. Þó svo að trúfrelsi sé raunverulegt í 

þessum löndum er aldrei hægt að tala um jafnrétti  þar sem einu trúfélagi er hyglað af 

ríkisvaldinu. Ef þjóðkirkjan væri lýðræðisleg stofnun með formlegt vald
8
 væri hægt að 

samþykkja samband hennar við ríkisvaldið. En þar sem hún er ekki ein af stofnunum 

                                                           
8
Sjá skilgreiningu í Webers á formlegu valdi í 7. kafla.  
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vestrænna lýðræðisríkja líkt og löggjafarvald til dæmis getur samband ríkis og kirkju ekki 

talist réttlátt. 

Fjárhagslegar forsendur skipta miklu máli  í þeirri niðurstöðu að rétt sé að skilja að ríki 

og kirkju. Á grundvelli jarðasölusamninga hefur ríkisvaldið kostað til reksturs og kostnaðar 

þjóðkirkjunnar frá 1907, áður voru tíundarlög í gildi í rúm 800 ár. Ríkisvaldið hefur því séð 

um innheimtu á sóknargjöldum í rúm 900 ár fyrir þjóðkirkjuna. Auk þess fá tveir sjóðir 

aukaframlag frá ríkisvaldinu sem eru 29,3% af upphæð sóknargjalda. Er því nær þriðjungi 

bætt ofaná sóknargjöld, sem eru valkvæm, en þar liggur mismunurinn. Þó svo samningur gildi 

á milli ríkisvalds og þjóðkirkju varðandi rekstrarkostnað þarf sá samningur ekki að vera 

réttlátur og það samkomulag þarf ekki að hafa verið gert á jafnréttissjónarmiðum.  

Vert er að benda á að þeir sem eru hlynntir aðskilnaði ríkis og kirkju mælast nú 74% í 

könnunum á almenningsáliti auk þess sem tveir stjórnmálaflokkar á Alþingi hafa opinberlega 

látið það í ljós að þeir vilji stefna að aðskilnaði ríkis og kirkju. 

Erfitt getur þó orðið að skilja að ríki og kirkju meðal annars vegna sterks lagaramma 

sem hefur mótast á síðustu áratugum. Ríkið hefur skuldbundið sig til þess að borga rekstur 

þjóðkirkjunnar og erfitt gæti verið að rifta þeim samningi.  

Það væri því réttlátt að skilja að ríki og þjóðkirkju á Íslandi en spurningin hvort það sé 

mögulegt bíður svars. 
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10.4 Viðauki 

 

Viðauki 1 – Póstar stjórnmálahreyfinga 

Sæl, 

 

Ég heiti Sindri og er að skrifa BA-ritgerð mína um tengsl þjóðkirkjunnar og hins opinbera. 

 

Mig langaði að spyrja eftirfarandi: 

 

1) Hefur stjórnmálaflokkurinn/þinghópurinn mótað sér stefnu um það hvort aðskilnaður ríkis og kirkju 

eigi að eiga sér stað? 

 

2) Ef svo er, hver er sú stefna? 

 

Með fyrirfram þökk, 

Sindri Siggeirsson 

Frá: Margrét Tryggvadóttir 

Sent: 2. nóvember 2010 12:33 

 

Sæll Sindri, 

 

Hreyfingin sem slík hefur frekar takmarkaða stefnuskrá og þar er ekkert að finna um þjóðkirkjuna. 

 

Þeir þrír einstaklingar sem skipa þinghópinn hafa hins vegar mjög ákveðnar skoðanir á þessum málum 

þótt ekki sé um formlega stefnumótun að ræða. Ekkert okkar er í þjóðkirkjunni og viljum við 

aðskilnað þar á milli. Við afgreiðslu síðasta fjárlagafrumvarps lögðum við fram breytingartillögu um 

að trúfélög innheimtu sjálf sóknargjöld en ekki í gegnum ríkið. 

 

Bestu kveðjur, 

 

Margrét Tryggvadóttir 

þingmaður Hreyfingarinnar 

 

Frá: Auður Lilja Erlingsdóttir 

Sent: 2. nóvember 2010 11:21 

Sæll Sindri. Á landsfundi Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs árið 2009 var samþykkt ályktun 

um jafnrétti og frelsi í trúmálum þar sem m.a. kemur fram að stefna skuli að aðskilnaði þjóðkirkju og 

ríkisvalds. Hér er ályktunin í heild sinni: 

 jafnrétti og frelsi í trúmálum 
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Landsfundur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, haldinn að Hótel Nordica 20.-22. mars 2009 

ályktar að stefna skuli að aðskilnaði þjóðkirkju og ríkisvalds. Mikilvægt er að stuðla að víðtækri sátt í 

þjóðfélaginu um samstarf ríkis og trúfélaga. 

Landsfundurinn leggur til eftirfarandi aðgerðir til að stuðla að jafnrétti og frelsi í trúmálum Íslendinga: 

1) Breyta skal ákvæðum laga um aðild að trúfélögum á þann veg að sjálfkrafa skráning barns í trúfélag 

móður  við fæðingu verði afnumin. Framvegis verði samþykki beggja forsjáraðila, ef þeir eru tveir, að 

liggja fyrir til þess að barn sé skráð í trúfélag þegar það er yngra en svo að því sé heimilt að sjá um 

trúfélagsskráningar sínar sjálft.  

2) Afnema skal 125. grein almennra hegningarlaga, lög um guðlast, sem hljóðar svo: „Hver, sem 

opinberlega dregur dár að eða smánar trúarkenningar eða guðsdýrkun löglegs trúarbragðafélags, sem 

er hér á landi, skal sæta sektum eða [fangelsi allt að 3 mánuðum].1) Mál skal ekki höfða, nema að 

fyrirlagi saksóknara.”  

3) Lífsskoðunarfélög sem gegna sama félagslega hlutverki og trúfélög öðlist sömu lagalegu réttindi og 

þau. 

4) Virða ber réttindi foreldra til þess að ráða trúaruppeldi barna sinna.  

5) Það skulu vera ein hjúskaparlög á Íslandi.  

Með bestu kveðju 

Auður Lilja Erlingsdóttir 

framkvæmdastýra 

Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs 

Frá: Einar Gunnar Einarsson 

Sent: 3. nóvember 2010 14:45 

Á síðasta flokksþingi framsóknarmanna, janúar 2009, var gerð eftirfarandi ályktun um trúmál: 

Markmið 

Þjóðin þekki rætur sínar, menningararf og þau siðrænu gildi sem hún hefur byggt samfélag sitt á 

um aldir. Þessi siðrænu gildi eru að miklu leyti sprottin úr kristnum jarðvegi enda hefur kristin 

kirkja haft mótandi áhrif á menningu þjóðarinnar undanfarin þúsund ár. 

Leiðir 

• Áfram verði stutt við öflugt starf þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga. 

• Staðinn verði vörður um trúfrelsi og fjölmenningu á Íslandi. 

• Stuðlað verði að samráði og samvinnu ólíkra trúarbragða. 

mbk/einar gunnar



 

 
 

 

 


