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Inngangur 

Ég sat prúðbúinn í fermingarveislu frænda míns með kaffibolla í annarri hendinni og var að fara 

teygja mig í diskinn með rjómatertunni þá settist maður við hliðina á mér og spurði mig á ensku 

hvort ég væri í guðfræði. Ég játaði því og við tóku heilmiklar umræður um trú og trúarbrögð. 

Hann sagðist vera frá Ameríku en hefði búið á Íslandi í nokkur ár. Hann sagði mér að margir 

Ameríkanar væru mjög uppteknir af trú og trúarbrögðum en það fyndist honum Íslendingar 

ekki vera. „Hvernig stendur á því“ , spurði hann mig, „að Ameríkanar spyrja hvern annan um 

það hvaða trúdeild þeir tilheyri, en Íslendingar vilja frekar vita um það hvaða stjórnmálaflokk 

þeir styðja?“  

Af hverju tala Íslendingar frekar um stjórnmál eða veðrið en minnast varla á trúmál? Getur 

verið að Íslendingar séu ekki trúarlega þenkjandi eða hefur þessi umræða verið óþörf þar sem 

flest allir eru skráðir í þjóðkirkjuna? Fólk er orðið mun meðvitaðra um trúarskoðanir sínar og 

skráir sig í önnur trúfélög ef því líkar betur við áherslurnar þar eða þá standa utan trúfélaga. Í 

Bandaríkjunum hefur aldrei verið þjóðkirkja eða þjóðartrúarbrögð og því er fólk mun 

meðvitaðra um trúmál sín. En þrátt fyrir ólíkar skoðanir í trúmálum og þann fjölda þjóðarbrota 

sem er í Bandaríkjunum, þá stendur þjóðin saman sem ein heild. Ekki eru það stjórnmálin sem 

sameina, enda oft hörð átök á milli demókrata og repúblikana. Því hefur verið haldið fram að 

það sé sérstök gerð af trúarbrögðum, svokölluð Þjóðríkistrú (e. Civil Religion), sem sé ástæðan 

fyrir samheldni Bandaríkjamanna. Því lék mér forvitni á því að komast að því hvort slíka trú sé 

að finna hér á landi.  

Þjóðríkistrú getur m.a. orðið til þegar fólk með mismunandi bakgrunn, t.a.m. 

trúarbakgrunn, kemur saman til þess að vinna að velferð þjóðar sinnar. Þá þarf að finna 

eitthvað sem sameinar fólkið í þessari vinnu. Eitthvert tákn t.a.m. sem hefur meiri merkingu en 

önnur tákn. Þetta tákn þarf að vera það öflugt að það snerti innstu hjartarætur og verði að 

helgitákni. 

En þjóðríkistrú er ekki aðeins að finna í Bandaríkjunum. Hana er að finna á fleiri stöðum um 

allan heim en þó ekki í öllum löndum. Þótt hópar sækist eftir því að koma fram og sýna sig með 

táknrænum hætti, þá gera það ekki allir með skírskotun í hið yfirskilvitlega. Aðeins sumir hópar 

gera athafnir sínar að helgum atburðum og einhverjir hópar búa til guðfræði úr sínum eigin 

pólitísku mýtum eða goðsögum.1 

En er þá þjóðríkistrú að finna á Íslandi? Markmiðið hér er að rannsaka hvort finna megi 

vísbendingar um það hvort þjóðríkistrú sé að finna hér á landi. Ef svo reynist vera, þá verður að 

                                                           
1
 Robert N. Bellah o.a., Varieties of Civil Religion 1980, s. 121 
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skoða hvernig hún er sýnileg og hvenær. Byrjað verður á því að fjalla almennt um trú og 

trúarbrögð þar sem farið verður í útskýringar og skilgreiningar á þessum hugtökum. Greint 

verður frá því hvað fræðimennirnir Emilié Durkheim, Friedrich Schleiermacher og Paul Tillich 

segja um trú og trúarbrögð. Fjallað verður um tilurð þjóðríkistrúarinnar, hver það var sem setti 

fyrstur fram kenninguna um þjóðríkistrú og á hverju hann byggir þær. Þegar hér er komið við 

sögu er farið að tala um guð, bæði með stórum og litlum staf en það er gert til þess að 

aðgreina hinn kristna Guð, sem skrifaður er hér með stórum upphafsstaf, og einhvern 

ótiltekinn guð, eða guði, sem verður hér skrifaður með litlum upphafsstaf.  

Einnig verður fjallað um Robert N. Bellah sem er einna þekktastur fyrir það að hafa sett 

fram kenninguna um bandaríska þjóðríkistrú (e. American Civil Religion). Í lok kaflans er svo 

aðeins fjallað um táknmyndir, sem er eitt það mikilvægasta í þjóðríkistrúnni, en fjallað verður 

betur um táknmyndir síðar.  

Fjallað verður mun ítarlegar um Bandaríska þjóðríkistrú í kafla þrjú og greint frá atburðum, 

stöðum og hlutum sem hafa haft mikil áhrif á þjóðríkistrúna í Bandaríkjunum og má þar með 

nefna bandaríska fánann sem hefur gríðarlegt vægi innan Bandarísku þjóðríkistrúarinnar.  

Að lokum eru trúmál á Íslandi skoðuð og íslensk þjóðríkistrú. Fyrst verður byrjað á því að 

fjalla um það hvernig trúmálum er háttað á Íslandi. Skoðað verður m.a. hvað stjórnarskráin 

segir um trúmál og hvert hlutverk þjóðkirkjunnar er hér á landi. Því næst er hin íslenska 

þjóðríkistrú skoðuð, hvenær hún kom fram og m.a. hverjar séu helstu hetjurnar og 

táknmyndirnar innan trúarinnar. Að lokum er skoðað hvort sú trú sem þjóðkirkjan boðar sé 

hugsanlega þjóðríkistrú okkar Íslendinga og hvort íslensk þjóðríkistrú sé í raun til. 

Trú og trúarbrögð 

Trú og trúarbrögð eru hugtök sem erfitt er að útskýra og lengi hefur verið deilt um það hvað 

hugtökin trú og trúarbrögð fela í sér. Þegar orðið trú er skoðað koma fram ýmsar skilgreiningar. 

Í grein sem Sigurður Árni Þórðarson birtir á trú.is segir hann meðal annars þetta um trú:  

Trúin er skuldbindandi og lífsmótandi samband, en ekki einhver innri tilfinning eða innri 
stemming. [...] trú er gjarnan tengd bæn. Hvað er bæn, jú samtal við Guð. Bænin er mál 
tengsla. [...] Trú er það, að innlifast hinum guðlega vilja og leita lífshátta, sem ríma við 
þann vilja. Trú er það að vera beintengdur inn í elsku Guðs og þiggja þaðan mörk fyrir 
eigin neyslu, hugsun, tilfinningar, þarfir og störf. [...] Trú er annað hvort trú til Guðs, 
samband við Guð eða ekki.2  

                                                           
2
 Sigurður Árni Þórðarson, Trú eða óregla. 
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Í Nýja testamentinu, nánar tiltekið í Hebreabréfinu, er orðið trú (πίστις) skilgreint á þennan veg: 

„Trúin er fullvissa um það sem menn vona, sannfæring um þá hluti sem eigi er auðið að sjá.“3 

Einnig kemur fram í sama bréfi: „Ógerlegt er að þóknast Guði án trúar því að sá sem vill nálgast 

Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er leita hans.“4 

 Umræðan um trúarbrögð hefur farið á flug síðustu áratugi þar sem trúarflóra heimsins 

hefur farið stækkandi og áhugi á þessu málefni færst í aukana. Skilgreining á hugtakinu 

trúarbrögð felst í túlkun einstaklinga á hlutverki trúarbragða í samfélaginu. Á Vesturlöndum er 

t.d. mikil áhersla á prédikanir og trúfræðslu en í öðrum menningarheimum skipta helgisiðirnir 

meira máli, það er trúarleg reynsla og samfélagið sem myndast í kringum trúna. Trúarbrögð og 

trúarskoðanir eru síður en svo óhlutstætt hugtak og eru ekki aukaatriði í lífi fólks. Fólk notar 

trúna til þess að taka ákvarðanir, útskýra atburði og skipuleggja atburði.5 

Vegna þessa þarf að huga að mörgu þegar skilgreina á hugtakið trúarbrögð. Útskýringin þarf 

að vera nógu víðfeðm til þess að ná yfir allar gerðir af trúarbrögðum en þarf einnig að vera 

nógu þröng til þess að útiloka allt það sem líkist trúarbrögðum en er það í raun ekki. Meredith 

B. McGuire bendir á það í bók sinni Religion: The Social Context að hjálplegt sé að nálgast 

félagslega útskýringar (eins og á trúarbrögðum) sem stefnu (e. Strategy) frekar en sannleika. 

McGuire nefnir tvær aðalstefnur sem notaðar eru til þess að skilgreina trúarbrögð. Það eru 

innihaldsskilgreining (e. Substantive definition) og hlutverkaskilgreining (e. Functional 

definition). 

Innihaldsskilgreining leitast við að skilgreina hvað trú er með því að búa til tegundir 

trúarbragða og tegundir þess sem er ekki trúarbrögð. McGuire tekur dæmi frá Melford Spiro 

þar sem hann notar innihaldsskilgreiningu á trúarbrögðum: „An institution consisting of 

culturally patterned interaction with culturally postulated superhuman beings.“ Það sem Spiro 

á við með stofnun (e. Institution) er félagslegt sameiginlegt mynstur af hegðun og 

trúarhugmyndum.6 Þetta á mjög vel heima í innihaldsskilgreiningu, þar sem Spiro leggur 

áherslu á ofurmannlega veru sem er önnur útskýring á völdum einnar veru yfir annarri, vera 

sem getur hjálpa eða skaðað aðra en þó verið undir áhrifum frá manninum.7 

Innihaldsskilgreiningin á trú hefur margt til brunns að bera. Hún hefur þann kost að hún er mun 

afmarkaðri en hlutverkaskilgreiningin. Hún er einnig mun afdráttarlausari um innihald 

                                                           
3
 Hebreabréf 11.1. 

4
 Hebreabréf 11.6. 

5
 Meredith B. McGuire, Religion. The Social Context 2002, s. 16. 

6
 Meredith B. McGuire, Religion 2002, s. 9. 

7
  op. cit.: s. 10. 
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trúarbragða og er svolítið skorin og klippt. Innihaldsskilgreining nýtist mjög vel til rannsókna í 

stöðugu samfélagi, þar sem lítið er af félagslegum vandamálum og vandamálum tengdum 

fjölmenningu.8  

Hér verður á hinn bóginn stuðst við hlutverkaskilgreiningu á trúarbrögðum. 

Hlutverkaskilgreining útskýrir hvað trúarbrögð gera fyrir viðkomandi einstakling og/eða hóp. 

Mannfræðingurinn Clifford Geertz notaðist við hlutverkaskilgreiningu þegar hann útskýrði 

trúarbrögð. Hann sagði að trúarbrögð væru 

 a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods 
and motivations in men by formulating conceptions of general order of exisitence and 
clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and 
motivations seem uniquely realistic.9  

Þessi útskýring Geertz leggur áherslu á nokkur mikilvæg félagsfræðileg hugtök og það 

mikilvægasta er þáttur merkingarinnar en sameiginlegar merkingar (tákn) eru í eðli sínu 

félagslegur atburður. Það sem hér skiptir máli eru þessi sameiginlegu tákn eða merkingar. 

Samkvæmt Geertz túlkar fólk atburði og reynslu sem merkingarfulla með því að tengja það við 

stærra plan. 

Eitt það sem auðkennir trúarlegar hlutverkaskilgreiningar er félagsleg tileinkun á hinu helga 

eða heilaga. Þar sem hið ofurmannlega í innihaldsskilgreiningunni vísar til hins eðlislega í 

hlutnum (eða manneskjunni) sem er dýrkaður, þá á hið helga við um viðhorf dýrkendanna í 

hlutverkaskilgreningu.10 Vettvangur hins helga er í höndum hóps trúenda sem ákveður hvað sé 

heilagt og heldur því frá hinu veraldlega með reglum og helgisiðum samkvæmt Émilie 

Durkheim. Helgisiðir eru samansafn af gjörðum sem eru iðkaðar með táknrænum hætti. Þá er 

merki (t.d. skjaldarmerki) eða kennileiti (t.d. Þingvellir) umbreytt í stað sem er dýrkaður og 

borin mikil lotning fyrir.11 Vegna þessa getur margt talist heilagt, eins og kerti, talnabönd, 

bækur, vatn og olía. Þetta á líka við um fána, merki, frídaga og fleira tengt landi og þjóð.12 

Hlutverkaskilgrening á trúarbrögðum inniheldur allt það sem innihaldsskilgreiningin hefur 

en er mun víðsýnni. Geertz segir t.d. að hlutverkaskilgreining á trúarbrögðum feli það í sér að 

hægt sé að gefa sér það að íþróttin golf séu trúarbrögð. Þá á hann ekki við það að spilarinn leiki 

af ástríðu, heldur að golfíþróttin sé tákn einhvers sem er hafið yfir allt það sem viðkomandi 

gerir. Paul Tillich útskýrir það sem hann kallar The Ultimate Concern en um þetta hugtak verður 

                                                           
8
  op. cit.: s. 10. 

9
  op. cit.: s. 11.  

10
 op. cit.: s. 12. 

11
 op. cit.: s. 17. 

12
 op. cit.: s.12. 
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fjallað síðar. Það sem hægt er að fella undir hlutverkaskilgreiningu sem trúarbrögð er meðal 

annars Marxismi, spíritismi, þjóðernishyggja, guðleysi og íþróttir.  

Hlutverkaskilgreining hentar mun betur en innihaldsskilgreining þegar fjallað er um 

fjölmenningarsamfélög og á þeim svæðum þar sem trúarbrögð breytast. Hún hvetur 

rannsakanda til þess að gefa allri trúarflórunni gaum í félagslegu samhengi.13 Það sem 

hugsanlega skemmir fyrir hlutverkaskilgreiningunni er að hún heldur því fram að samfélag sé 

þarft og þessi ályktun segir að samfélagið hafi að gegna ákveðnu félagslegu hlutverki sem 

aðeins er hægt að finna í trúarbrögðum og er þar átt við sameiginlega trú, gildi og 

skuldbindingar. Þetta verður til þess að samfélag getur þrifist án þess að trúarbrögð komi við 

sögu samkvæmt hlutverkaskilgreiningu á trúarbrögðum.14 

Þessi víðsýni, sem finna má í hlutverkaskilgreiningu á trúarbrögðum, hefur m.a. verið 

gagnrýnd með þeim rökum að ef farið sé eftir slíkum skilgreiningum, þá sé hægt að túlka allt 

það sem maðurinn gerir sem trúarbrögð. Rannsakendur þurfa því að sýna fram á það að 

viðkomandi fyrirbæri sem dregið er í efa að sé trúarlegt sé það í raun og veru. Þeir sem hallast 

að hlutverkaskilgreiningu á trúarbrögðum þurfa því að sýna fram á það að hlutur eða merki gefi 

þátttakendum merkingu, tilgang og hvatningu. Sumir hópar mótmæla þó ákveðið 

staðhæfingum um það að þeir ástundi trúarbrögð. Þetta má meðal annars sjá hjá indíánum í 

Ameríku. Þeir segja að ýmsar athafnir þeirra snúist ekki um trúarbrögð heldur lífstíl.  

 

Afhelgun 

Settar hafa verið fram kenningar um það að trú og trúarbrögð séu að líða undir lok. Fræðimenn 

eins og Bryan R. Wilson (d. 2004) hafa haldið því fram að með skynsemishyggjunni og 

vísindahyggjunni þurfi manneskjan ekki lengur á trúarbrögðum að halda. Þessi hnignun hefur 

verið kölluð afhelgun.  

Afhelgun er ekki nýtt fyrirbrigði í heimi fræðanna. Auguste Comte (1798-1857) sagði meðal 

annars að þjóðfélagið væri búið að færast frá stigi guðfræðinnar, gegnum frumspekina og væri 

núna á stigi vísindanna. Í bókinni Choice and Religion: A Critique of Rational Choice Theory 

setur Steve Bruce fram kenningu sem margir afhelgunarsinnar samþykkja: 

The road from religion in the great European cathedrals to religion as personal 
preference and individual choice is a road from more to less religion. From the Millde 

                                                           
13

 op. cit.: s. 12. 
14

 op. cit.: s. 12. 
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Ages to the end og the twentieth century, religion in Europe (and its offshot settler 
societies) has declined in power, prestige and popularity.15  

Það er þó ekki hægt að alhæfa um að það sé afhelgun sem valdi því að trúarleg hnignun hafi  

átt sér stað í samfélaginu. Aðrar kenningar hafa verið settar fram um það af hverju trúin og 

trúarbrögð hafa átt svo mjög undir högg að sækja. Hér verður greint stuttlega frá þrem þeirra 

helstu. 

Fyrst má nefna aðgreiningu. Áður fyrr sá kirkjan um félagslega kerfið og var miðpunktur 

samfélagsins. Í dag hafa stofnanir og fyrirtæki tekið yfir flest af þessu. Sálfræðingar hafa tekið 

yfir hlutverk sálugæslu presta og sjúkrahús sem rekin eru af kristnum hópum hafa verið tekin 

yfir af venjulegum sjúkrahúsum sem eru ótengd trúarstofnunum. Prestar sinna enn sálugæslu 

og sjúkrahús tengd kristni eru líka enn til en þetta er þó allt í miklu minni mæli. Heilsustofnanir 

eru komnar með mikil völd yfir félagslega geiranum og standa nánast í sömu sporum og kirkjan 

á miðöldum.16  

Önnur nálgun snýr að því að minni samfélög hafa þurft að gefa eftir gagnvart stærri 

stofnunum. Þetta má meðal annars sjá þar sem staðarkirkjur hafa ekki aðeins þurft að „keppa“ 

um þátttöku í viðburðum við aðrar trúarstofnanir heldur einnig við sjónvarp, íþróttir, stjórnmál 

og aðra fjöldaviðburði. Því stærri sem viðburðirnir eru, því léttvægari virðist kristnin vera í 

hugum fólks. Trúin er fyrir sumum enn snar þáttur í lífinu en er ekki lengur þessi miðpunktur í 

samfélaginu sem hún var áður fyrr.17 

Þriðja nálgunin tengist einkalífi og sjálfstæði. Það virðist vera að færast í aukana að fólk líti á 

trú og þá sína trú sem einkamál. Trú sem einkamál er greinileg hér á landi. Fólk er ekki að 

gaspra um trúarskoðanir sínar þó það mæti í kirkju. Það má segja að í Skandinavíu ríki einhvers 

konar einka-mótmælenda-húmanisk trú sem viðurkennd trúarbrögð.18 

Ein aðalástæða minnkandi trúaráhuga samkvæmt afhelgunarsinnum er fjölhyggja. Margar 

lífsskoðanir hafa komið fram með auknum fólksflutningum á milli landa og heimsálfa. Flest 

samfélög ætlast til þess að fólki með mismunandi lífsskoðanir sé sýnd virðing. Um leið skapast 

rúm til þess að kynnast þessum skoðunum sem verður til þess að ein trúarbrögð einoka ekki 

ríkjandi skoðanir í samfélaginu. Önnur ástæða sem afhelgunarsinnar nefna er skynsemishyggja. 

Fólk í dag meti og í raun heimti rökrétta hugsun. Með slíkri hugsun verða trúarbrögð eitthvað 

sem telst órökrétt.  

                                                           
15

 op. cit.: s. 286. 
16

 op. cit.: s. 286-287. 
17

 op. cit.: s. 287.  
18

 op. cit.: s. 287. 
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Fram hafa komið kenningar gegn afhelgunarkenningu afhelgunarsinna. Daniéle Hervieu-

Léger viðurkennir ekki afhelgun í þeirri mynd sem afhelgunarsinnar vilja halda fram. Hún setur 

fram þá kenningu að afhelgun valdi því ekki aðeins að áhrif trúarstofnana verði minni, heldur 

einnig að ný trúarbrögð myndist.19  

Einnig hafa verið settar fram „afafhelgunarkenningar“ (e. Desecularisation). Þar eru menn 

eins og William Bainbrigde, Rodney Strak og Peter Berger helstu stuðningsmenn 

afafhelgunarkenningarinnar. Peter Berger hefur meðal annars ritstýrt bókinni The 

Desecularization of the World (1999). Þar heldur hann því fram að þegar trúarstofnanir verða 

úreltar, þá deyi þær ekki út heldur aðlagist nýjum aðstæðum. Afhelgun í þeirri mynd sem 

afhelgunarsinnar tala um er því ekki til, þó alltaf eigi einhver afhelgun sér stað.20 

 

Émilie Durkheim 

Félagsfræðingurinn Émilie Durkheim fæddist í Frakklandi árið 1858. Hann kom úr 

gyðingafjölskyldu og faðir hans var rabbíni. Durkheim var yfirlýstur guðleysingi og leit ætíð á sig 

sem raunhyggjumann. Hann útskrifaðist með doktorsgráðu frá École Normale háskólanum í 

París. Eftir að hafa farið til Berlínar og Bordeaux fékk Durkheim stöðu við Sorbonne háskólann í 

París árið 1902. Þar skrifaði Durkheim sitt frægasta verk The Elementary Forms of the Religious 

Life (Les Formes élémentaires de la vie religieuse) sem kom út árið 1912. Þessi bók er talin ein 

áhrifamesta félagsfræðirannsókn sem gerð hefur verið um trúarlíf.21Durkheim taldi trúarbrögð 

vera einhvers staðar á milli hins helga og hversdagslega. Í bókinni útskýrir hann trúarbrögð svo: 

Trúarbrögð eru kerfi hugmynda og athafna sem varða helga hluti það er að segja 
fyrirbæri sem aðgreind hafa verið með bannhelgi, og sameinar alla þá sem lúta því í 
siðrænt samfélag sem kalla mætti kirkju.22  

Émilie Durkheim lést árið 1917.  

Durkheim var á þeirri skoðun að trúarbrögð væru ekki aðeins guðstrú. Guðstrú væri aðeins 

ein birtingarmynd trúarbragða. Í þessu samhengi fjallaði Durkheim um aðgreiningu hins 

veraldlega frá hinu heilaga og taldi það vera eitt aðaleinkenni allra trúarbragða.23 Þó svo að 

                                                           
19

 Daniéle Hervieu-Léger, „Secularization and Religious Modernity in Western Europe.“ Religion, 
Mobilization, and Social Action 1998, s. 17-21. 
20

 Peter L. Berger (ritstj.), The Desecularization of the World 1999, s. 3. 
21

 Anthony Giddens, Sociology 2001, s. 537. 
22

 Émile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life 1995, s. 44: „A religion is a unified system of 
beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden – beliefs and 
practices which unite into one single moral community called a Church, all those who adhere to them.“ 
23

 Émile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life 1995, s. 21-22. 
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tilvist mannsins sé grundvölluð á trú, þá þurfi það ekki að eiga við um guðstrú. Trúarbrögð séu 

birtingarmyndir viðkomandi þjóðfélaga og því þeirra sköpun. Vegna þróunarinnar frá 

frumstæðum trúarbrögðum yfir í heimstrúarbrögð og þjóðríkistrú, þá telur Durkheim að öll 

samfélög þurfi að halda athafnir með reglubundnum hætti til þess að endurstaðfesta 

sameiginlega merkingu og meginhugmyndir.24 Vegna þessa gerði Durkheim engan greinarmun 

á minningarhátíðum, eins og páskum og jólum. Það sama má segja um hátíðir í þjóðríkistrú, 

eins og þjóðhátíðardaginn og þakkargjörðardaginn.25 Það var því ályktun Durkheim að þar sem 

táknin skýri raunveruleikann og staðsetji manninn í honum, séu þau forsenda samfélagsins. 

Táknin séu notuð af hinum trúuðu sem fyrirmyndir til þess að skipuleggja lífið. Trúarbrögð voru 

því þannig upphaf rökhugsunar en vísindin og heimspekin ávöxtur þeirra.26  

Durkheim var mjög gagnrýndur af kirkjunnar mönnum fyrir skoðanir sínar og leit kaþólska 

samfélagið í Frakklandi á efni bókarinnar sem guðlast. Það þótti forkastanlegt að helgisiðir og 

trú kaþólsku móðurkirkjunnar væru borin saman við og jafnvel sögð upprunnin í sóðalegri 

hjátrú frumstæðra villimanna. Guðleysingjar voru einnig ósáttir við skoðanir Durkheim, því 

hann hélt því fram að ekkert falskt eða blekkjandi væri við trúarbrögð. Ef þau væru ekki sönn, 

þá hefðu þau ekki lifað svona lengi og hlutverk þeirra væri að uppfylla þarfir mannanna. Hann 

sagði einnig að nánast allt væri sprottið út frá trúarbrögðum, þar á meðal lög, siðferði, listir og 

jafnvel vísindi, eins og fyrr var sagt. Hagfræðileg starfsemi væri nánast það eina sem ekki 

tengdist trúarbrögðum.27 Skoðanir Durkheim voru á öndverðum meiði við skoðanir annarra 

raunhyggjumanna um hlutverk trúarbragða.  

 

Friedrich Schleiermacher 

Guðfræðingurinn og heimspekingurinn Friedrich Schleiermacher fæddist árið 1768 í Prússlandi. 

Hann var kominn af mikill kalvinskri prestaætt og faðir hans og báðir afar voru prestar. 

Schleiermacher stundaði nám hjá bræðralaginu í Herrnhut. Hann snéri baki við heittrúarstefnu 

bræðralagsins og hélt í guðfræðinám í Halle árið 1787. Eftir skólagönguna vann Schleiermacher 

sem prestur, fræðimaður og kennari. Það var svo árið 1810 sem Schleiermacher fékk 

                                                           
24

 Gunnar Stígur Reynisson, Ekki bara leikur. Knattspyrna: Lífstíll og menning eða trú? 2009, s. 25. 
25

 Meredith B. McGuire, Religion 2002, s. 201. 
26

 Gunnar Stígur Reynisson, Ekki bara leikur. 2009, s. 25. 
27

 Frank Parkin, Durkheim 1992, s. 42-43. 
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prófessorstöðu við nýstofnaðan háskóla í Berlín og stöðunni gegndi Schleiermacher í 25 ár, eða 

þangað til hann lést 66 ára að aldri.28 

Schleiermacher hefur verið nefndur faðir nútíma mótmælendaguðfræði. Hann lagði ávallt 

mikla áherslu á samfélagsþátt trúarlífs og að maðurinn ætti að vera í samfélagi við aðra þegar 

rækta ætti trúna. Vegna þessa var kirkjufræði stór hluti af lífi Schleiermacher en hann áleit að 

trúin mótaði samfélagið. 

Schleiermacher hélt því fram að afstaða mannsins til veruleikans mótaðist af 

frelsistilfinningu og svo því að tilheyra öðrum. Það að tilheyra öðrum tengdist því að vera háður 

æðra valdi. Hann taldi það ómögulegt að skilgreina manninn sem óháða veru sem stæði ein og 

óstudd. Maðurinn væri félagsvera. Hann væri fæddur inn í heiminn sem samfélagsvera og væri 

fylgt inn í veröldina af öðrum mönnum til stigvaxandi frelsis. Samkvæmt Schleiermacher 

byggist frelsið á þeirri skoðun að maðurinn sé háður einhverju sem er honum hærra eða æðra 

og öflugra. Það gefur honum kraft og frelsi til athafna. Hér eru trúarbrögðin í aðalhlutverki.29 

Árið 1799 gaf Schleiermacher út bókina Um trúarbrögðin: Ræður handa menntamönnum 

sem fyrirlíta þau.30 Í bókinni varar hann við því að flokka trúna og inntak hennar með skynsemi 

og vilja, eða eins og hann nefnir það í bókinni; frumspeki og siðfræði. Þeir erfiðleikar og 

fordómar sem trúaðir ganga í gegnum séu tilkomnir vegna heimspekilegra vangaveltna, 

þ.e.frumspeki og siðfræði, en þessu hafi verið hrært saman við trúna. Afleiðingarnar séu þær 

að maðurinn eigi erfitt með að greina trú frá siðaboðum og háspekilegum vangaveltum. 

Schleiermacher gerir þó skýran greinarmun þarna á milli.31 

Samkvæmt honum eru bæði heimspeki og siðfræði afleiðing trúar eða trúarbragða en ekki 

skilyrði þeirra. Þetta sjáist ekki því trúarbrögðin komi aldrei fram í sinni tærustu mynd. Það sé 

alltaf búið að eiga við þau með siðfræði og heimspekilegum vangaveltum.32  

Friedrich Schleiermacher fjallaði einnig um þjóðkirkjuhugtakið en hann barðist mjög gegn 

þeim ásökunum sem kirkjan varð fyrir í kjölfar frönsku byltingarinnar. Í bók sinni Um 

trúarbrögðin tekur Schleiermacher fyrir mikilvægi kirkjunnar sem stofnunar fyrir trúna. Vildu 

fylgismenn upplýsingarinnar að trúin yrði takmörkuð við einkalífið. Schleiermacher var því ekki 

sammála og sagði að manninum væri það náttúrulegt að vera í samfélagi með öðru fólki. Það 

að leyfa manneskjunni ekki að tjá sig og vera í samfélagi með öðrum væri árás á mennskuna. 

                                                           
28

 Friedrich Schleiermacher, Um trúarbrögðin. Ræður handa menntamönnum sem fyrirlíta þau 2007, s. 
11-18. 
29

 Friedrich Schleiermacher, Um trúarbrögðin 2007, s. 41-42. 
30

 Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter  ihren Verächern.  
31

 Friedrich Schleiermacher, Um trúarbrögðin 2007, s. 42.  
32

  op. cit.: s.  43. 
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Maðurinn þyrfti samtalið til þess að dýpka trú sína, því hið skrifaða orð næði ekki utan um það 

sem trúin væri. Trúin væri í samfélaginu rétt eins og hún væri á blaði.  

Schleiermacher benti á það að skemmtun og hlátur væri sjaldan að finna í guðþjónustum, 

því eðli guðfræðinnar og trúarinnar væri þannig að það væri ekki hægt að fjalla um hana á 

léttvægan hátt, því Guð og umræðan um hann æli alltaf af sér hátíðleika og alvöru. Umræðan 

um trú krefðist því skýrrar hugsunar og góðrar framsetningar. Vegna þessa og skýrs málfars, 

mælskulistar og skynsemi, þá þyrfti að þjálfa og mennta ákveðna menn til þess að skýra og 

túlka trúararfinn að mati Schleiermacher. Áheyrandinn hlustaði svo í þögn og sýndi Guði 

þannig virðingu sína. Vegna þessa yrðu trúaðir menn að fá að rækta trú sína í samfélagi við 

aðra trúaða.33 

Dr. Sigurjón Árni Eyjólfsson skrifaði inngang að íslenskri þýðingu Um trúarbrögðin og segir 

hann meðal annars þetta um kirkjuskilning Schleiermacher:  

Samkvæmt skoðun Schleiermachers byggist trúarsamfélagið á prestskap allra trúaðra. 
Hver hefur sína náðargjöf sem hann eða hún getur notað til að styðja aðra, því að allir 
eru hjálpar þurfi. Þessi sameiginlega þörf manna tengir söfnuðinn saman. Í hinni sönnu 
kirkju er því enginn yfir annan hafinn. Kirkjan er samfélag trúaðra þar sem menn deila 
sameiginlegri trúarreynslu í tali, tónum og myndum. Almennur prestskapur gildir þó að 
einungis einn sé valinn til að sinna prestsþjónustu í söfnuðinum, bera ábyrgð á boðun og 
helgihaldi, sálgæslu og fræðslu.34 

Schleiermacher fjallaði einnig um aðskilnað ríkis og kirkju. Honum fannst að aðalvandinn væri 

sá að kirkjan væri rekin eins og ríkiskirkja en ekki sem þjóðkirkja. Hún ætti að vera hin þjónandi 

kirkja allrar þjóðarinnar en væri þess í stað tæki í höndum ríkisvaldsins. Hugmynd 

Schleiermacher um þjóðkirkju var sú að fyrirkomulag kirkjunnar mótaðist af sjálfstæði hennar 

gagnvart ríkisvaldinu. Hún tæki virkan þátt í þjóðlífinu, þ.e. mótun samfélagsins, og menningu 

þess. Kirkjan ætti að vera opin stofnun. Schleiermacher hélt því fram að hlutverk kirkjunnar 

myndi njóta sín best í þjóðkirkjuhugsuninni. Hann vildi losa meðlimi kirkjunnar undan þeim 

fjötrum sem ríkið hafði lagt á þá og undan þeirri játningarbindingu sem ríkið krafðist af 

starfsmönnum hennar og meðlimum. Einnig fannst Schleiermacher ekki rétt að stjórnkerfi 

ríkisins og lagskipting yrði notuð innan kirkjunnar. Þetta sagði hann vegna þess að hann leit svo 

á að aðgreining leikra og lærðra væri óeðlileg og gegn því evangelíska frelsi sem kirkjan gengist 

við. Eins fannst honum það ekki rétt að hin sýnilega kirkja væri látin sinna ýmsum verkefnum 

                                                           
33

 op. cit.: s. 53-54. 
34

 op. cit.: s. 55.  
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frá ríkinu sem kæmu henni í raun ekkert við, væru ekki viðkomandi trúnni og henni framandi.35 

Þrátt fyrir þá erfiðleika sem kirkjan gekk í gegnum á þeim tíma sem Schleiermacher skrifaði 

bókina Um trúarbrögðin, þá taldi hann bjarta tíma framundan hjá kirkjunni og í trúnni. Hann 

sagði að framfarir myndu verða það miklar að hægt yrði að fara sinna andlegum málefnum 

meira og þannig væri hlúð að trúnni, og þar kæmi kirkjan til hjálpar. 

 

Paul Tillich 

Lúterski guðfræðingurinn og heimspekingurinn Paul Tillich fæddist árið 1886 í Þýskalandi og var 

faðir hans prestur og síðar biskup í Neumark og Berlín. Í Berlín lagði Tillich stund á guðfræði og 

heimspeki en einnig nam hann í Tübingen og Halle. Eftir að hafa gegnt stöðu herprests í fyrri 

heimstyrjöldinni og starfað sem kennari í Berlín, Marburg, Dresden og Frankfurt fékk Tillich boð 

um að koma til New York og kenna í hinu virta guðfræðiháskóla Union Theological Seminary. 

Hann kenndi svo eftir það við Harvard áður en hann fékk stöðu við Háskólann í Chicago, þar 

sem hann var prófessor til dauðadags.36  

Það sem Paul Tillich er einna þekktastur fyrir er hugtakið The Ultimate Concern. Það sem 

skipti manneskjunni mestu máli þegar uppi sé staðið og sé undirstaða fyrir lífi manneskjunnar. 

Hugtakið hefur verið þýtt á marga vegu og getur þýtt m.a. hin æðstu gildi, hin hinstu gildi og 

með ýtrustum hætti. Tillich sagði meðal annars að trú væri eitthvað sem manneskjan léti sig 

varða með ýtrustum hætti. Það að trúa væri virkt ferli sem breyttist við mismunandi aðstæður. 

Sjálf mannsins mótaðist sem sagt í þessu virka ferli.37 Tillich vísaði í Gamla testamentið í 

Deauteronomium 5.6, þar sem stendur: „Þú skalt elska Drottin, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, af 

allri sálu þinni og af öllum mætti þínum.“ Hann sagði að þetta vers væri það sem The Ultimate 

Concern táknaði og út frá þessu versi væri hugtakið sprottið.38  

Tillich skoðaði þjóðerniskennd út frá The Ultimate Concern og hélt því fram að 

þjóðerniskennd væri þar sem þjóð með sameiginlega menningu og sögu gæti orðið það 

upphafin að hún fengi guðlegt yfirbragð. Þetta gæti komið fram þegar mikilfengleiki þjóðar 

væri sýndur, m.a. í þjóðsöng, ættjarðarljóðum, með þjóðfána og fleiru. Íbúar landsins mynduðu 

tengsl við hinn sögulega veruleika, bæði fortíðar og nútíðar, með því að taka virkan þátt í lífi 

þjóðarinnar. Saga hverrar þjóðar væri eitt öflugasta og besta dæmi um The Ultimate Concern 
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 Sigurjón Árni Eyjólfsson, Hugvísindaþing 2005 : erindi af ráðstefnu Hugvísindadeildar og 
Guðfræðideildar Háskóla Íslands 18. nóvember 2005 2006, s. 263-264. 
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 Gunnar Kristjánsson, Kirkjuritið 1986, s. 45-46.  
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enda kæmu áhrif þjóðerniskenndar glöggt fram í sögu hverrar þjóðar. Tillich bar 

þjóðerniskenndina saman við heiðna og kristna trú. Þjóðerniskennd sem The Ultimate Concern 

væri hægt að líkja við heiðna trú. Heiðin trú væri þannig gerð að það væri ekki hægt að aðskilja 

trúna frá sögu þjóðar eða menningu hennar. Gildin breyttust ef miklar breytingar yrðu í 

samfélaginu. Ef herjað væri á menningu samfélagsins og hún tæki stakkaskiptum, þá væri mjög 

líklegt að trúin hætti að hafa merkingu. Kristin trú hegðaði sér aftur á móti öðruvísi. Hún væri 

hafin yfir samfélagið og stæði því betur að vígi en heiðnin og önnur svipuð trúarbrögð.  

Tillich hélt því fram að ómeðvitaðir þættir hefðu mikil áhrif á trúna en væru þeir orðnir of 

fyrirferðamiklir væri ekki lengur um trú að ræða. Það væri vegna þess að trú væri frelsi í eðli 

sínu. Þetta frelsi fæli í sér möguleika til athafna á eigin vegum. Tillich sagði að sú skoðun manna 

að trú og frelsi væru andstæður þyrfti að breyta. Trú væri frjáls og því helsta einkenni 

sjálfstæðs vilja og athafna og þess vegna mætti segja að trú og frelsi væri einn og sami 

hluturinn.39 

 

Tilurð þjóðríkistrúar 

Þjóðríkistrú er mikilvægur hluti af trúarflórunni. Hún setur fram þá hugmynd að trú geti 

myndast vegna sameiginlegra þátta, þrátt fyrir að um ólíka hópa sé að ræða. Þjóðríkistrú er 

samansafn sagna, hugmynda, athafna og tákna sem tengja saman fortíð, nútíð og framtíð 

samfélagsins og sameina þegnana í eitt heildstætt þjóðfélag.40 Þjóðríkistrúin er hafin yfir 

kirkjudeildir og þjóðfræðileg (e. Ethnical) og trúarleg mörk. Hún er í raun sameiningartákn 

fólks. Þjóðríkistrúin hefur sína helgisiði þar sem meðlimirnir minnast merkilegra atburða og 

endurnýja hollustu sína við samfélagið. Slíkir helgisiðir verða trúarlegir á þann hátt að fólkið, 

eða í raun þjóðin, álítur sig hærra sett en annað fólk eða aðrar þjóðir.41 Þjóðríkistrúin hefur svo 

einnig sínar hetjur, goðsagnir og dýrlinga líkt og önnur trúarbrögð. 

Þá verður fjallað um hvað tveir helstu fræðimenn þjóðríkistrúarinnar hafa fram að færa. 

Þetta eru þeir Jean-Jacques Rousseau og Robert N. Bellah.  
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Jean-Jacques Rousseau 

Sá sem setti fyrst fram hugtakið þjóðríkistrú var fransk-svissneski heimspekingurinn Jean-

Jacques Rousseau (d. 1778). Hugtakið setti hann fram í bókinni Du contrat social ou Principes 

du droit politique sem kom út árið 1762. Bókin hefur verið þýdd á íslensku  undir heitinu 

Samfélagssáttmálinn. Rousseau ólst upp í Genf þar sem Kalvinismi réði ríkjum en hlaut þó 

menntun hjá frönskum kaþólikkum. Ólíkt öðrum heimspekingum á tíma upplýsingarinnar sá 

Rousseau tilgang í trúnni og vildi halda í hana. Þrátt fyrir það var bók hans fordæmd af 

kirkjunnar mönnum fyrir guðlast og var Rousseau ekki vært í Frakklandi eða í heimabæ sínum 

Genf. Enda þótt aðeins einn hluti bókarinnar fjallaði um þjóðríkistrú,42 þá snérust deilurnar nær 

eingöngu um þann hluta. Í vörn sinni sagði Rousseau að í þjóðríkistrú væri ríkið tilbeðið og það 

ætti sér hvergi rætur í kristinni trú. Í bókinni fjallaði hann meðal annars um það að 

trúarkenningar þjóðríkistrúarinnar ættu að vera einfaldar og fáar. Þær segðu t.d. frá tilveru 

guðs, komandi lífi, umbun fyrir dyggð og refsingu illvirkja og útilokun á guðfræðilegu 

umburðarleysi.43 Þó svo að Rousseau hafi fyrstur manna sett fram nafnið þjóðríkistrú, þá hefur 

þessi trú eða kenning verið lengur til. Það er ljóst að svipaðar hugmyndir voru hafðar uppi í 

menningarumræðu í Bandaríkjunum á 18. öldinni. Það má meðal annars sjá í sjálfsævisögu 

Benjamíns Franklín. 

Í ofangreindri bók fjallaði Rousseau um það hvernig hægt væri að ná frelsi í borgaralegu 

þjóðfélagi. Það sem hann átti við með frelsi var það líkamlega frelsi þegar maðurinn heftir í 

raun hegðun sína til þess að vera gjaldgengur í samfélagi sínu. Með því að gefa upp á bátinn 

þetta líkamlega frelsi eða hegðun, þá áynni maðurinn sér það að geta hugsað rökrétt. 

Maðurinn gæti því skoðað eigin þrár og langanir og lært út frá því að hugsa siðferðislega. 

Rousseau sagði að siðferði virkaði eingöngu í borgaralegu þjóðfélagi.  

Rousseau skipti bók sinni í fjórar minni bækur. Í fjórðu og síðustu bókinni fjallaði hann um 

þjóðríkistrú. Hann sagði að þegar samfélög hafi verið að myndast hafi enginn konungur ríkt, 

heldur hefðu það verið guðir sem voru dýrkaðir. Hvert og eitt ríki hafði sinn guð sem bar 

ábyrgð á fólki ríkisins. Þetta breyttist þegar kristin trú kom fram á sjónarsviðið. Farið var að 

boða konungsríki á himnum, guðsríki, í staðinn fyrir á jörðu niðri. Það var ekki lengur svo að 

mismunandi guðir væru bundnir við mismunandi ríki. Nú var hinn kristni Guð dýrkaður af 

mörgum ríkjum og vegna þessa hætti kirkjan og ríkið að vera hið sama og myndaðist spenna 

þar á milli.  

                                                           
42

 Í íslensku þýðingunni er Civil Religion þýtt sem borgaraleg trúarbrögð. 
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 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn 2003, s. 248. 
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Rousseau skilgreindi trúarbrögð á þrjá mismunandi vegu. Fyrst nefndi hann trúarbrögð 

manna sem tengdu einstaklinginn við guð. Rousseau var mjög hrifinn af þessari tegund af 

trúarbrögðum en taldi að hún myndi skaða ríkið. Sannkristinn maður hugsaði aðeins um hið 

andlega eða trúarlega og myndi sinna því hlutverki sem ætlast væri til af honum, svo að hann 

uppskæri hið góða, trúarlega séð. Ríki þyrfti þó borgara sem gerðu allt fyrir ríki sitt svo að það 

yrði öruggt og sterkt.44 

Önnur gerðin er það sem Rousseau kallaði trúarbrögð borgara en það væru opinber 

trúarbrögð hvers ríkis, þ.e.a.s. ef þau væru til staðar. Hér á Íslandi er það evangelísk-lúthersk 

kirkja. Þessi trúarbrögð væru full af trúarkenningum og athöfnum. Þau geymdu sameiginleg 

áhugamál ríkis og kirkju, þar sem föðurlandsást væri sýnd, sem og guðleg hræðsla við lög. 

Rousseau sagði þó að þetta væru spillt trúarbrögð, þar sem hinum réttu og einlægu 

trúarbrögðum væri skipt út fyrir opinber trúarbrögð sem geymdu trúarlegar athafnir. Einnig 

ælu þessi trúarbrögð af sér ofbeldi og umburðarleysi gagnvart öðrum þjóðum.  

Rousseau tengdi svo þriðju gerðina meðal annars við kaþólsku kirkjuna sem honum var 

mjög illa við. Í þessari gerð væri reynt að setja fram tvær gerðir af lögum, ein trúarleg og önnur 

borgaraleg. Við þetta mynduðust mótsagnakenndar athugasemdir sem yrðu til þess að hvorki 

borgaraleg né trúarleg lög yrðu virt eða iðkuð. 

Rousseau lagði það til að fyrstu tvær gerðirnar ættu að sameinast. Þá myndi einvaldurinn 

eða sá sem stjórnaði aðeins hafa völd yfir því sem skipti almenning máli, svo lengi sem það 

hefði ekki áhrif á hagsmuni og skoðanir fólksins. Þá væri fólki frjálst að dýrka hvað sem það 

vildi. Allir borgarar ættu þó að sinna skyldu sinni gagnvart þjóðríkistrúnni með tilveru guðs, trú 

á líf eftir dauða, réttlæti handa öllum, útilokun á trúarlegu umburðarleysi og heilagleika 

laganna sem ætti að koma í veg fyrir ágreining á milli mismunandi trúarbragða.45 

Hugmyndin um þjóðríkistrú er að stórum hluta byggt á menningu fornra tíma samkvæmt 

Rousseau. Nánast allir menningarheimar þess tíma hefðu haft mýgrút guða og goðsagna til 

þess að útskýra uppruna sinn og síns hóps. Guðir þessa fólks væru í raun foreldrar þeirra og 

verndarar. Fólk af sama kynstofni eða ættflokki dýrkuðu sama guðinn í raun til þess að 

aðgreina sig frá utanaðkomandi aðilum. Það má því segja að á þessum tímum hafi guðirnir 

verið til þess að halda og styrkja tengslin og hefðirnar hjá hverjum og einum hópi fyrir sig. 
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Rousseau benti á að þetta kæmi fram í Gamla testamentinu þegar Móse talar um Guð Ísraels 

sem þjónaði þeim tilgangi að efla tengslin sem sameina ættkvíslir Ísraels.46 

Kristnin væri öðruvísi á þann hátt að hún væri evangelísk trú. Um leið og lærisveinar Jesú 

fóru að gera allar þjóðir að lærisveinum hans, þá hætti kristnin að vera menningarlegt fyrirbæri 

eða bundið við einn kynþátt sem batt hann saman. Sameiningartáknið væri boðað þannig að 

það væri ekki að finna á jörðu heldur eftir dauðann í ríki Guðs á himnum. Rousseau vissi að það 

þýddi ekki að reyna skipta út kristinni trú í staðinn fyrir gömlu ættkvíslatrúna. Kristnin var orðin 

það sterk og með mikil ítök að það myndi aldrei ganga. Rousseau var greinilega mjög á móti því 

hvernig þróun kristninnar var orðin, þá sérstaklega hjá kaþólsku kirkjunni. Sjálfur aðhylltist 

hann einkatrú.47 

Með þjóðríkistrú vildi Rousseau sameina hugmyndina um góðan ríkisborgara og trú. Í 

Samfélagssáttmálanum heldur hann því fram að löggjafar í fyrndinni hafi gefið lögum guðlegan 

uppruna svo að fólkið myndi halda að lögin kæmi frá guði svo að það væri líklegra að það 

myndi fara eftir þeim.48 Það má svo geta þess að í frönsku byltingunni voru hátíðir eins og 

Hátíð hinnar guðlegu veru (e. The Festival of the Supreme Being) sem að stórum hluta er byggð 

á og innblásin af umfjöllun Rousseau um þjóðríkistrú. 

 

Robert N. Bellah 

Robert N. Bellah er bandarískur félagsfræðingur, fæddur árið 1927. Hann er prófessor emeritus 

frá Harvard og hefur skrifað fjölda greina og bóka. Hans helstu verk eru Religious Evolution 

(1964) og Civil Religion in America sem hann skrifaði árið 1967. Bellah fékk mikil viðbrögð við 

greininni um þjóðríkistrúna í Bandaríkjunum og hefur hann eftir það, ásamt öðrum 

fræðimönnum, skrifað þó nokkuð út frá þessari grein. Þegar Bellah skrifaði um þjóðríkistrú tók 

hann aðallega fyrir hina Bandarísku þjóðríkistrú. Í skrifum sínum kemur það nokkuð bersýnilega 

í ljós að hann sækir mikið í Durkheim og kenningar hans. Með kenningar Durkheim í forgrunni 

komst Bellah að því að það kæmi ekki á óvart að menningarheimar upphæfu ríkjandi gildi og þá 

atburði, gripi og persónur sem tengdust gildunum. En einnig að neita því harðlega að um væri 

að ræða ákveðna þjóðartrú og skýra það frekar með þjóðernishyggju. 
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Í greininni sagði hann að þó svo að þjóðríkistrúin væri sprottin frá kristninni, þá væri hún 

alls ekki kristin.49 Það gæti verið erfitt að staðsetja þjóðríkistrúna en það mætti segja að hún 

væri mitt á milli þjóðtrúar og ríkistrúar. Hún væri aðeins þróaðri en þjóðtrúin, þar sem hún 

næði til alls samfélagsins. Innan þjóðtrúar væri ekkert yfirnáttúrulegt yfirbragð. Hún væri 

svæðisbundin eða þjóðleg trúarbrögð sem þrifust undir hatti skipulagðra trúarbragða en næði 

samt ekki á þann hátt að hafa kennisetningar eða vera iðkuð skipulega. Það væru oftast 

frammámenn og/eða stjórnmálamenn sem iðkuðu þjóðríkistrúna. Þjóðríkistrúin kæmist þó 

ekki alveg jafn langt og ríkistrú. Ríkistrú hefði ríkiskirkju með prestum og væri samband 

ríkistrúarinnar við yfirvöld nokkuð formlegt. Þjóðríkistrúin hefði aftur á móti leiðtoga sem væru 

einungis leikmenn en ekki lærðir líkt og prestar. 

Bellah gaf út bókina The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial árið 1975. 

Þar tók hann saman greinar og ritgerðir sem fjalla aðallega um Bandaríska þjóðríkistrú. Í 

bókinni setti hann fram kenningar sem hafa verið gagnrýndar af fræðimönnum. Hann sagði að 

hvert og eitt samfélag ætti sér sameiginlegan siðferðislegan skilning um gott og illt, rétt og 

rangt, þegar kæmi að manneskjunni og þátttöku hennar í samfélaginu. Þessi sameiginlegi 

siðferðislegi skilningur ætti að hvíla á trúarlegum grunni sem gæfi skýringu á heiminum svo að 

þessi siðferðislegi skilningur fengi merkingu. Það sem Bellah hefur meðal annars verið 

gagnrýndur fyrir er hefja upp velgengni nytjastefnunnar í Bandaríkjunum,50 í þeirri merkingu að 

viðhalda skuldbindingu við reglur samfélagsins, og klofningstilhneiging sem myndi koma ef 

reynt yrði að búa til nýja og heildstæða trú í Bandríkjunum. Í tímaritinu Journal for the Scientific 

Study of Religion hélt Prófessor Robert E. Stauffer því aftur á móti fram að þessi siðferðislegi 

skilningur væri eðlislægur í Bandaríkjunum, sem og öðrum samfélögum þar sem greinilegar 

byltingar hafa átt sér stað, að þjóðarmerking væri bæði augljós og oft endurtekin. Byltingar 

þyrftu mikil og stór, goðsagnakennd tákn sem veittu innblástur og hvatningu. Þessi tákn yrðu 

síðan lög í stjórnarfyrirkomulagi en einnig gætu þessi tákn verið fyrirmynd fyrir mat á óefndum 

loforðum í byltingunni.51 Einnig gagnrýndi Stauffer þá hugmynd að þjóðríkistrú væri 

nauðsynleg í öllum samfélögum. Gagnrýni á kenningu Durkheim og hvernig Bellah notar hana, 

snýst ekki um það að nytjastefna geti komið í staðinn fyrir hugmynd þjóðríkistrúarinnar, heldur 

meira um það að þetta hafi þegar gerst í Bandaríkjunum eða muni gerast. Stauffer benti fólki á 

                                                           
49

 Robert N. Bellah. Dædalus 1988, s. 104. 
50

 Nytjastefnan gengur út á það að sú hegðun sem hver og einn einstaklingur  ástundi, stuðli að sem 
mestri almennri hamingju. John Stuart Mill segir að hamingja sé fólgin í því að ánægjan sé meiri en 
sársaukinn. Kenningin um nytjastefnuna er undir þeim hatti siðfræðinnar sem dæmir réttmæti hegðunar 
út frá afleiðingum þeirra, andstætt því sem dæmir hegðun sem rétta eða ranga óháð afleiðingum. 
51

 Robert E. Stauffer, Journal for the Scientific Study of Religion 1975, s. 393. 



21 
 

það að skoða önnur lönd í þessu samhengi, þar á meðal Svíþjóð, þar sem hann taldi að engin 

þjóðríkistrú væri ríkjandi. Það væri vegna þess að engin bylting hefði átt sér stað þar, en þar 

væri aftur á móti að finna vel virka vitsmunalega en um leið mannúðlega samfélagslega 

uppbyggingu.52 

 

Táknmyndir 

Innan þjóðríkistrúarinnar er að finna það sem hefur verið kallað táknmyndir. Þær eru að finna 

út um allt, hvort sem þær teljast trúarlegar táknmyndir eða ekki. Táknmyndir eru þau tákn sem 

hafa einhverja merkingu fyrir einstakling eða hóp og geta verið hlutir eða manneskjur. 

Táknmyndin er eitthvað sem einkennir eitthvað land, tímabil og annað þvíumlíkt. Í kringum 

táknmyndir myndast svo alls kyns helgisiðir. Þetta má m.a. sjá í kringum íslenska fánann og 

hvernig hann er meðhöndlaður. Hann á að vera brotinn saman á vissan hátt og þegar er verið 

að draga hann að húni, þá verður hann að fara alla leið upp í topp, líka þegar flaggað er í hálfa 

stöng, því þá er byrjað á því að draga hann upp í topp og svo á að færa hann niður í hálfa stöng. 

Fáninn er einnig álitinn það helgur að hann má ekki snerta jörðina. 

Táknmyndir þurfa ekki endilega að tákna eitthvað gott eða vera eitthvað fallegt, þetta sést 

ef til vill einna best nú eftir hrunið. Þegar farið var að skoða hvað einkenndi góðærið kom 

margt til greina. Fólk sér eflaust hinn unga íslenska bankamann sem hluta af táknmynd 

góðærisins eða Ferrari jeppann sem hinn ungi íslenski bankamaður spókaði sig á. 

Guðmundur Oddur Magnússon, Goddur, prófessor við Listaháskóla Íslands fjallaði um 

táknmyndir í fyrirlestraröð sem haldin var á vegum ÍNOR og Reykjavíkurakademíunnar í 

samstarfi við Háskólann á Bifröst. Sem helstu táknmyndir þjóðarinnar nefndi hann 

skjaldamerkið, fánann, fjallkonuna og fálkann. Hann sagði þessi tákn hanga saman við fæðingu 

þjóðarinnar.53 Það má því segja að hér hafi myndast táknmyndir fyrir þjóð í mótun. Táknmyndir 

eru hlaðnar tilfinningum og þær höfða til alls annars en vitsmuna að mati Godds og fara þessar 

táknmyndir beint í hjartað. Goddur sagði einnig að á þeim tíma sem skjaldamerkið var í vinnslu, 

þá hafi tilgangurinn verið sá í raun að helga og upphefja. Táknmyndir hafa einmitt það hlutverk 

að upphefja eitthvað og gera það heilagt. Það vill líka gerast að táknmyndir verða það heilagar 

að það megi ekki hrófla við þeim. Þetta sést til dæmis með þjóðfána okkar Íslendinga og 
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skjaldarmerki. Goddur segir að á síðustu 15 árum hafi afhelgunin vaxið gífurlega gangvart 

táknmyndunum og stjórnvöld horfi algjörlega framhjá því.54 

 

Bandarísk þjóðríkistrú 

Þjóðríkistrú er ekki einsleit trúarbrögð. Þjóðríkistrúin birtist með mismunandi hætti í hinum 

ýmsu löndum. Þótt þjóðríkistrúin hafi náð að skjóta rótum víðast hvar í heiminum, þá eru 

þjóðir með mismundandi áherslur í trú sinni og er hún misvel sjáanleg. Þetta ræðst oft af því 

hvað þjóðin hefur gengið í gegnum frá stofnun ríkisins eða þjóðarinnar, hvort þjóðin hafi verið 

undir kúgun eða hvort hún þurfti að berjast fyrir sjálfstæði sínu. Margt spilar inn í þegar þjóðir 

eru að finna sér sameiginlegt „tótem“ en tótem-hugtakið er upprunalega komið frá Durkheim. 

Tótem er einhvers konar heilagur hlutur fyrir hóp af fólki, upphaflega eitthvað dýr eða jurt, 

sem hefur sérstaka merkingu fyrir viðkomandi hóp. Samsömun hópsins við „tótem“ eflir 

samstöðu innan hans, þar sem allir tengjast því bæði vegna sameiginlegs nafns og vegna 

almenns viðurkennds gildismats.  Í Bandaríkjunum er þjóðríkistrúin einna auðsjáanlegust og 

„tótem-in“ mjög greinileg.  

 

„One Nation under God“ 

Bandaríki Norður-Ameríku, eða Bandaríkin, hafa ætíð státað sig af trúfrelsi og jafnrétti allt frá 

stofnun ríkisins 4. júlí 1776. Í sjálfstæðisyfirlýsingunni sem markar upphaf Bandaríkjanna segir 

meðal annars: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

Liberty and the pursuit of Happiness.“55  

Í byrjun 20. aldar flykktist fólk hvaðanæva að úr heiminum til Bandaríkjanna til þess að 

setjast þar að og hefja betra líf í nýju landi. Með nýju fólki kom mikið af nýjum hefðum, siðum 

og trúarbrögðum. Þessir innflytjendur dreifðu sér um öll Bandaríkin og mynduðust mörg 

þjóðarbrot. Bandaríkin voru orðin fjölmenningarsamfélag þar sem algjört trúfrelsi ríkti. Hver 

hópur kom með sín trúarbrögð og lífsskoðanir. Hvergi í heiminum er að finna jafnmörg 

trúarbrögð á einum stað og virðast þau öll dafna vel. Þegar svona margir mismunandi hópar 

eru samankomnir á einum stað geta ekki allir átt samleið. Þjóð getur ekki lifað lengi ef hver er í 
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sínu horni með sína siði, hefðir og trú. Það sem haldið hefur Bandríkjunum saman virðist vera 

þjóðríkistrú. Þjóðríkistrúin í Bandaríkjunum hefur náð ótrúlegri fótfestu og vinsældum. 

Þjóðríkistrúin hefur orðið það stór að hún hefur hlotið eigið nafn, Bandarísk þjóðríkistrú (e. 

American Civil Religion). Mikið hefur verið skrifað um Bandaríska þjóðríkistrú og sá sem hefur 

hlotið mesta athygli fyrir skrif sín er Robert N. Bellah sem fyrr var sagt var frá. Bellah skrifaði 

grein árið 1967 sem bar nafnið Civil Religion in America þar sem hann fjallaði um það hversu 

þjóðríkistrúin í Bandaríkjunum væri vönduð og stofnanavædd meðfram hinni kristnu trú þar í 

landi. 

Bellah skoðaði allar innsetningarræður forseta Bandaríkjanna frá og með George 

Washington. Allir forsetarnir áttu það sameiginlegt að þeir töluðu um guð í ræðum sínum en 

þó ekki hinn kristna guð. Bellah nefnir John F. Kennedy sérstaklega en Bellah segir að hann hafi 

ekki minnst á einhver sérstök trúarbrögð í ræðu sinni. Hann talaði ekki um Jesús Krist eða 

Móse, eða kristna kirkju og þá alls ekki hina kaþólsku kirkju. Það eina sem hann talaði um var 

hugmyndin um guð, eitthvað sem flest allir Bandríkjamenn geta samsamað sig með en þessi 

guðshugmynd er svo almenn fyrir fólk að hún verður nánast merkingarlaus.56 

Það er nokkuð ljóst að stjórnmál tengjast trúarbrögðum á margan hátt. Það sama á við um 

Bandaríska þjóðríkistrú sem og þjóðríkistrú yfir höfuð. Bellah segir að þetta sé aðallega vegna 

ríkjandi hefða og vitnar í Aalexis de Tocqueville sem segir: „The greatest part of British America 

was peopled by men who, after having shaken off the authority of the Pope, acknowledged no 

other religious supremacy: they brought with them into the New World a form of Christianity 

which I cannot better describe than by styling it a democratic and republican religion.“57 Einnig 

kemur Bellah inn á það að í bandarískum stjórnmálum sé það fólkið sem fari með valdið, en 

óbeint og stundum beint hefur valdið verið fært eða eignað guði. Þetta sást meðal annars 

þegar George Bush yngri var spurður um það hvort hann ætlaði að leita aðstoðar föður síns 

varðandi það hvernig ætti að eiga við Írak. Bush svaraði: „You know he is the wrong father to 

appeal to in terms of strength. There is a higher father that I appeal to.“ Það má segja að þessi 

útskýring Bush og þetta stjórnmálalega vald sé bein vísun í það sem stendur á peningaseðlum 

Bandaríkjamanna; In God we trust, eða þegar er verið að heita á bandaríska fánann og sagt er 

„under God“.58 

Það er nokkuð ljóst að guðshugmyndin og hugmyndin um það að guð sé hið æðsta vald er 

búin að vera lengi við lýði í bandarískum stjórnmálum. Þetta má sjá þegar 
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sjálfsstæðisyfirlýsingin er lesin en þar kemur guð fyrir fjórum sinnum. Bellah segir að í síðustu 

tveimur tilvitnunum sé átt við Guð Biblíunnar.59 Bellah segir einnig að ræður, orð og gjörðir 

fyrstu forseta Bandaríkjanna og þeirra manna sem stofnuðu Bandaríkin árið 1776 hafi mótað 

ásýnd og tón þjóðríkistrúarinnar í Bandaríkjunum og hefur þessi tónn haldist eftir það. Svo 

virðist vera að mikið sé leitað í kristna trú en Bellah segir að þjóðríkistrúin sé alls ekki kristin 

trú.60 Sér til stuðnings segir Bellah að hvorki George Wahington né John Adams hafi talað um 

Krist í sínum ræðum. Guð þjóðríkistrúarinnar er í átt til únítarisks guðs sem er strangur, 

fastheldinn á lög, skipulag og réttindi, frekar en að vera guð kærleikans. Þó að hann líti út fyrir 

að vera deiskur, þá stendur hann ekki álengdar og horfir á. Hann er virkur og tekur þátt og eru 

Bandaríkin honum sérstaklega hugleikin. Það má því segja að Bandaríkin séu hið nýja Ísrael eða 

nýja Jerúsalem. Í þessi tilliti vísar Bellah í seinni innsetningaræðu Thomas Jefferson árið 1805, 

þar sem hann segir: „I shall need, too, the favor of that Being in whose hands we are, who led 

our fathers, as Israel of old, from their native land and planted them in a country flowing with 

all the necessaries and comforts of life.“61 Hér er það Evrópa sem er Egyptaland, Bandaríkin er 

fyrirheitna landið og er það Guð sem leiðir fólk sitt í nýtt samfélag sem á að vera öðrum 

þjóðum fyrirmynd.62 

Þetta stef verður svo gegnumgangandi í þjóðríkistrúnni í Bandaríkjunum. Stefið má einnig 

sjá í innsetningarræðu John F. Kennedy og svo aftur hjá Lyndon B. Johnson er hann segir:  

They came here--the exile and the stranger, brave but frightened--to find a place where 
a man could be his own man. They made a covenant with this land. Conceived in justice, 
written in liberty, bound in union, it was meant one day to inspire the hopes of all 
mankind; and it binds us still. If we keep its terms, we shall flourish.“ 63 

Það eru nokkrir atburðir sem hafa haft meiri áhrif en aðrir á þjóðríkistrú Bandaríkjamanna. Þar 

má nefna meðal annars Borgarastríðið frá 1861-1865. Með stríðinu komu ný stef inn í 

þjóðríkistrúna, sérstaklega eftir dauða Abraham Lincoln. Þessi nýju stef fólu í sér dauða, fórn og 

endurfæðingu samkvæmt Bellah. Þessi stef er öll að finna í lífi og dauða Lincoln. Einnig kemur 

þetta fram í Gettysburg ávarpinu sem Bellah hefur kallað „Nýja testamenti“ Lincoln. Bellah 

vitnar í Robert Lowell sem segir að þessi stef komi fram í orðum Lincoln og þá sérstaklega 

notast hann við ímyndir nýs lífs. Hann notar orð eins og „honored dead“, „brought forth“, 

„conceived“, „created“ og „and a new birth of freedom“. Lowell segir einnig að Gettysburg 
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ávarpið sé bæði táknrænn þáttur og hafi einhvers konar sakramentisskilning. Með orðum 

sínum gaf hann mönnunum á vígvellinum það táknræna mikilvægi sem þeir þurftu á að halda. 

Einnig segir Lowell að það sem Lincoln hafi skilið eftir sig fyrir Bandaríkjamenn hafi verið 

hugsjón Jefferson um frelsi og jöfnuð í bland við hinn kristna sakramentisskilning um dauða og 

upprisu.64 Bellah finnst það rétt hjá Lowell að benda á tengingar við kristnina. Hann bendir þó á 

að tengingin sé við hina kristnu trú en ekki við hina kristnu kirkju og tekur dæmi úr ávarpinu sér 

til stuðnings þar sem segir: „... those who here gave their lives that nation might live“. Það 

virðist einnig hafa komið snemma fram að Lincoln hafi verið gerður að kristgervingi og sagði 

William Herndon samstarfsmaður Lincoln og ævisöguritari hans: „... I believe that Lincoln was 

God‘s chosen one.“ Með „píslarvættisdauða“ Lincoln, sem hafði kristið yfirbragð þess sem gaf 

allt sitt fyrir málstaðinn eins og segir í ávarpinu „...gave the last full measure of devotion“, varð 

fórnarstefið sem varð mikilvægt í Bandarískri þjóðríkistrú. 65Líf Lincoln, ræður hans og gjörðir 

eru einkennandi fyrir þjóðríkistrú Bandaríkjanna og dýrling innan þjóðríkistrúarinnar. Aðrir 

dýrlingar eru meðal annars frægustu forsetar Bandaríkjanna (til dæmis Washington, Kennedy 

og Franklin D. Roosevelt), alþýðuhetjur (m.a. Davy Crooket og Charles Lindbergh) og 

stríðshetjur (t.a.m. MacArthur og Theodore Roosevelt).  

Bellah telur að margar borgaralegar athafnir hafi tekið á sig trúarlega mynd og þar má nefna 

minningardaginn (e. Memorial Day), þjóðhátíðardag Bandaríkjanna (4. júlí) og innsetningu 

forseta Bandaríkjanna. Allir þessir dagar upphefja ágæti þjóðarinnar og einingu hennar. 

Annar atburður sem hefur haft gífurlega mikla merkingu fyrir Bandaríska þjóðríkistrú er 

árásin á Tvíburaturnana 11. september 2001. Í árásinni týndu um 3000 manns lífi og sat nánast 

öll heimsbyggðin límd við sjónvarpsskjáinn þegar turnarnir hrundu. Þó það sé ekki liðin langur 

tími frá árásunum, þá er strax farið að líta á Ground Zero66 sem heilagan stað. Þetta sést einna 

best í könnun sem var gerð af Public Religion Research Institute í ágúst 2010, en þar kom fram 

að 56% Bandaríkjamanna líta á Ground Zero sem helgan stað.67 Það er nokkuð ljóst að þessi 

atburður mótaði heila kynslóð í Bandaríkjunum og mun einnig móta komandi kynslóðir. Vegna 

þess hve mikil áhrif þessi atburður hafði, þá er ljóst að þessi staður verður helgur, rétt eins og 

Gettysburg varð helgur staður fyrir Bandaríkjamenn. Þetta má sjá hjá Barak Obama þegar hann 

vitnaði í Gettysburgávarp Lincoln er hann flutti minningarræðu 10 árum eftir atburðina þann 
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11. september árið 2001. Þá lýsti hann Ground Zero sem „hallowed ground“. Nú þegar hefur 

verið ákveðið að byggja minnismerki um þá sem létust í Tvíburaturnunum en í Gettysburg eru 

mörg minnismerki sem eru tákn fyrir þá sem létust (fórnardauða) í stríðinu. Sá minnisvarði sem 

reistur verður á rústum Tvíburaturnana mun hafa gríðarlega merkingu. Hann verður hlaðinn 

gildum, hugarástandi og hvatningu. Ground Zero mun verða staður þar sem fólk mun koma 

saman vegna minninganna um þá sem létust og mun það verða kjarninn í því hvað er að vera 

Bandaríkjamaður.  

Ef Ground Zero er helgur staður er nokkuð ljóst að 11. september verður helgur dagur. Þeir 

sem létu lífið munu verða og eru þegar orðnir píslarvottar. Þetta er aðeins hægt að skilja á 

trúarbragðafræðilegan hátt, en þó ekki út frá einhverjum sérstökum trúarbrögðum heldur 

almennt. Þessi skilningur hjá gyðingum, kristnum, múslimum og öðrum Bandaríkjamönnum um 

það að Ground Zero sé heilög jörð og 11. september sé heilagur dagur sameinar fólkið í 

þjóðríkistrú. Það er því hægt að segja að 11. september í allri sinni „dýrð“, bæði sem 

áþreifanlegur og óáþreifanlegur atburður sýni Bandaríkjamönnum hvað það er að vera 

Bandaríkjamaður. Þeir sem dóu þennan dag í turnunum hafa gert Ground Zero að það 

heilögum stað að hann getur enn örvað Bandaríkjamenn til þess að fylgja sínum gildum, 

hugmyndum og trú.68  

Annað sem hefur orðið að sameiningartákni eftir 11. september og þannig orðin hluti af 

Bandarísku þjóðríkistrúnni er krosslaga stálbiti sem fannst í rústum Tvíburaturnana. Þessi 

stálbiti sem er rétt rúmlega 6 metrar að hæð varð tákn vonar í hugum margra 

Bandaríkjamanna sem unnu að björgun við Ground Zero og að hreinsunarstarfi þar. Bitinn er 

nú staðsettur í safni um þessi voðaverk á þeim stað þar sem turnarnir stóðu og er bitinn nú 

orðinn að helgigrip. Bitinn hefur verið mjög umdeildur enda þykir hann líkjast mjög hinum 

kristna krossi. Kaþólski presturinn Séra Brian Jordan hefur verið í forystu þeirra sem vildu 

varðveita krossinn. Fyrir honum er krossinn táknrænn fyrir kristindóminn; fórn, tap og 

endurnýjun, og söng Jordan messur við krossinn vikum saman. Fólk af ólíkum trúarbrögðum 

tók þar þátt.69 

Hér hefur verið minnst á tvo staði, Ground Zero og Gettysburg, sem eru helgir staðir í 

augum Bandaríkjamanna óháð því á hvað þeir trúa að öðru leyti. Til eru margir aðrir staðir um 

öll Bandaríkin sem hafa svipaða merkingu fyrir íbúa landsins. Þar má nefna Rushmore fjallið í 

Suður-Dakóta, þar sem búið er að höggva andlit fjögurra forseta Bandaríkjanna í fjallshlíðina. 
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Það eru andlit George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham 

Lincoln. Einnig má nefna Washington minnisvarðann í höfuðborginni Washington. 

Minnisvarðinn er reistur til minningar um George Washington, fyrsta forseta Bandaríkjanna.70 

Fæðingarstaðir forseta hafa einnig fengið sérstaka merkingu sem og minnisvarðar um stríð og 

aðrir sérstakir staðir og fara Bandaríkjamenn þangað í hálfgerðar pílagrímsferðir. Öll þessi atriði 

eru ef til vill ekki eins trúarleg hjá til dæmis Rómversk-kaþólskum en þau eru samt sérstök og 

ekki skal vanhelga þau. 

Bandaríski fáninn er á sérstökum stalli í hugum flestra Bandaríkjamanna. Fánanum er 

flaggað eins oft og hægt er og það má sjá hann hangandi utan á einbýlishúsum margra íbúa 

landsins. Verslanir og opinberar byggingar flagga honum einnig oft. Það er ekki hægt annað en 

að sjá fánann hvert sem farið er í Bandaríkjunum. Þjóðsöngur Bandaríkjanna er saminn eftir að 

höfundurinn sá fánann reistan við Fort McHenry eftir sigur Bandaríkjamanna á Bretum.71 Í 

stríðum berjast Bandríkjamenn ávallt með fánann að húni. Það er því hægt að segja að þeir 

berjist fyrir fánann. Litið er á fánann sem helgan hlut og gera þeir mikið í því að sýna hann hvar 

sem komið er. Það má því segja að fáninn sé orðinn að trúartákni fyrir Bandaríkjamenn og hina 

Bandarísku þjóðríkistrú. 

 

Trúmál á Íslandi 

 

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti 
styðja hana og vernda (62. grein). 

 

Trúfrelsi á íslandi hefur ríkt síðan árið 1874 með tilkomu stjórnarskrárinnar. Í greinunum 

tveimur þar sem fjallað er um trúfrelsi er áherslan tvíþætt, annars vegar frelsi til þess að stofna 

trúfélög og iðka trúna, og hins vegar að enginn skuli missa borgaraleg og þjóðleg réttindi vegna 

trúarskoðana sinna. Inntak greinanna hefur lítið breyst frá árinu 1874, þó orðalagið hafi verið 

uppfært og núna sé um að ræða greinar 63-6472 en árið 1874 voru þetta greinar 46-4773. Sú 
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viðbót „iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins“ veldur því að allir geta iðkað trú 

sína óháð tíma og rúmi sem var í raun óhugsandi hjá stjórnvöldum hér áður fyrr.  

Þó stjórnarskráin segi til um trúfrelsi, þá kemur það einnig fram að ríkisvaldið styðji við og 

verndi hina evangelísku-lúthersku kirkju sem er þjóðkirkja á Íslandi. Þetta felur það í sér að 

ríkisvaldið borgar laun flestallra presta á landinu, vegna samnings á milli ríkis og kirkju. Þeir 

prestar sem þiggja laun frá ríkisvaldinu eru því ríkisstarfsmenn. Ríkisvaldið skiptir sér þó ekkert 

af því hvaða prestar eru ráðnir í söfnuðina. Það er í höndum hvers safnaðar að ráða sinn prest. 

Einnig stjórnar hver söfnuður sínu fjármagni, hversu miklu hann ver í rekstur, byggingarkostnað 

og viðhald.  

Menning Íslendinga er samofin kristinni trú. Rúm 1000 ár eru síðan Þorgeir Ljósvetningagoði 

kom undan feldinum og lagði það til að á Íslandi yrðu ein lög og einn siður. Heiðnir mættu þó 

blóta enn á laun. Eftir þetta var farið markvisst í það að kristna landið og var það kaþólskt fram 

á miðja 16. öld, en þá urðu siðaskipti. Þrátt fyrir það að kristin trú sé búin að vera þetta lengi 

við lýði, þá hefur heiðin trú alltaf lifað með þjóðinni. Í byrjun árs 2011 voru 0,6 % þeirra 

landsmanna sem voru 18 ára og eldri skráð í Ásatrúarfélagið.74 Einnig hefur trú á álfa og 

huldufólk verið sterk á meðal Íslendinga. Það er því hægt að segja að trú Íslendinga hafi alltaf 

verið mikil, þó svo að trú hafi lengi verið og sé enn einkamál hvers og eins.  

Kannanir um trúarlíf Íslendinga sýna að vel yfir helmingur svarenda eru trúaðir. Í könnun 

sem var gerð árið 200475 sögðu tæp 70% að þeir væru trúaðir, rétt rúm 19% að þeir væru ekki 

trúaðir og rúm 11% sögðust ekki vera viss. Af þessum tæpum 70% sem sögðust vera trúuð 

töldu rúm 76% sig vera kristin. Það er því mikill meirihluti sem segir sig vera kristna á Íslandi. 

Kristnin hefur mótað samfélagið og enn þann dag í dag mótast samfélagið af kristnum hefðum. 

Trúarhugmyndir Íslendinga skírskota oftast til boðskapar kristninnar um kærleika. Þessi 

kærleiksboðskapur kristninnar og mannúðarstefna eru ekki greind í sundur heldur tengja flestir 

þetta saman. Þeir sjá Jesú Krist sem boðbera kærleiksboðskaparins, en eiga erfitt með það að 

tjá hugmyndir sínar um Guð. Sögurnar um það hvernig Jesú læknar, huggar og lífgar í Nýja 

testamentinu eru ofarlega í huga og verður Jesús einhvers konar ímynd hins líknandi og 

verndari þeirra sem minna mega sín. Einhverjir eiga þó í erfiðleikum með að lýsa yfir stuðningi 
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við kenningar kirkjunnar en játa þó hiklaust að þeir séu kristinnar trúar. Margir virðast því trúa 

þeim kenningum sem henta þeim best. Þetta er í takti við það sem frjálslynda guðfræðin 

boðaði í upphafi 20. aldar, en hún setti samvisku mannsins ofar trúarlærdómi kirkjunnar. Einnig 

má finna tengingu við sósíalismann en hann vildi að trúmál yrðu einkamál hvers og eins.76  

Margir frídagar Íslendinga eru sprottnir út frá kristinni trú, páskar og jól eru þar einna helst. 

Á þessum hátíðisdögum er kirkjusókn mikil og víðast hvar fullsetnar kirkjur. En þar sem 

Íslendingar virðast líta á trú sína sem einkamál er kirkjusókn á öðrum dögum takmörkuð. Í 

könnuninni frá 2004 kemur fram að rúm 22% trúa á sinn persónulega hátt og gefur það 

vísbendingu um litla sókn í almennar guðsþjónustur á vegum kirkjunnar. Þeir sem sækja 

almennar guðsþjónustur einu sinni í mánuði eða oftar eru 10% af þjóðinni og 43% segjast 

aldrei sækja almenna guðsþjónustu.77 

Þó nokkuð mörg trúfélög eru á landinu og er þjóðkirkjan fjölmennasta trúfélagið. Þar á eftir 

kemur kaþólska kirkjan. Þessar upplýsingar eru samkvæmt tölum frá Hagstofunni um fjölda í 

trúfélögum 1. janúar árið 2011. Það má geta þess að þeir sem kjósa að standa utan trúfélaga 

eru fleiri en þeir sem eru í kaþólsku kirkjunni.  

Miklar breytingar hafa orðið á Íslandi undanfarna áratugi. Byggð hér á landi hefur farið úr 

því að vera einsleitt bændasamfélag, þar sem um 80% landsmanna bjuggu í dreifbýli í kringum 

aldamótin 1900, yfir í að það að einungis 5% landsmanna búi í dreifbýli um síðustu aldamót. 

Einnig hefur fjölbreytni og val í trúarefnum breyst með minnkandi heimi á þann hátt að 

ferðaleiðir styttast og samskipti á milli landa hafa aukist. Með auknum samskiptum hefur bæst 

við trúarflóru landsins og Ísland er orðið alþjóðasamfélag. Hér á landi býr fólk frá öllum 

heimsálfum og tekur það með sér sínar trúar- og lífsskoðanir en einnig hafa Íslendingar verið 

duglegir við það að taka með sér hinar og þessar hefðir og trúarskoðanir sem þeir hafa kynnst á 

ferðalögum. 

Skólakerfið á Íslandi er byggt upp á kristnum grundvelli. Árið 1974 voru sett lög um 

grunnskóla sem síðar urðu að aðalnámskrá grunnskóla. Þar stendur m.a.: „Starfshættir í 

grunnskóla skulu mótast af gildum lýðræðisleg samstarfs, kristins siðgæðis og 

umburðarlyndis.“78 Það að kristið siðgæði sé tekið sérstaklega fram sýnir hvað kristin trú hefur 

verið mótandi afl í íslenskri sögu og menningu. Háværar raddir hafa þó heyrst á undanförnum 

árum sem hafa mótmælt tengingu kristninnar og skólastofnana. Þessar raddir náðu þó nýjum 
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hæðum haustið 2010 þegar mannréttindaráð Reykjavíkur setti fram mjög svo umdeilda bókun. 

Hún fjallaði um trúfræðslu í skólum og var það lagt fram að nánast allt sem væri trúartengt ætti 

ekki heima í skólum borgarinnar, Gideonfélaginu var meinað að gefa skólabörnum Nýja 

testamentið og vettvangsferðir skólanna í kirkjur voru aflagðar. Sé könnunin frá 2004 skoðuð, 

þá sést þar að meirihluta svarenda, eða 72%, finnst sú kristnifræðsla sem er kennd í dag vera 

hæfileg að magni en tæp 19% þeirra segja hana of litla.79 Þó breytingar hafi orðið mætti eflaust 

vel gera betur í því að kynna önnur trúarbrögð og standa skólarnir sig þar sjálfsagt misjafnlega 

vel. Það er ljóst að hér er um mjög eldfimt málefni að ræða sem erfitt verður að ná sátt um. 

 

Þjóðkirkjan á Íslandi 

Hugtakið þjóðkirkja kom fyrst fram hér á landi árið 1874 þegar Danakonungur gaf út fyrstu 

íslensku stjórnarskrána. Áður var kirkjan ríkiskirkja og undir valdi konungs. Í dag og undanfarna 

áratugi hefur verið talað um ferfalt samband eða tengsl á milli ríkis og þjóðkirkju, en þessi 

fjögur atriði eru stjórnarskrárbundið, lagalegt, stjórnunarlegt og fjárhagslegt samband.  

Þegar talað er um stjórnarskrárbundin tengsl er átt við það sem kemur fram í 

stjórnarskránni um samband ríkis og þjóðkirkju þar sem þjóðkirkjan er ekki lengur eina 

trúfélagið í landinu og líka túlkuð sem sjálfstætt trúfélag. Vegna þessa er mikilvægt að það sem 

komi fram í kirkjuskipaninni sé túlkað mjög þröngt samkvæmt prófessor Hjalta Hugasyni. Sé 

það ekki gert og þjóðkirkjuskipanin túlkuð vítt, þá er líklegt að þjóðkirkjuskipanin og þá 

þjóðkirkjan geti notið óeðlilegra forréttinda.80  

Lagalegu tengslin felast aðallega í þjóðkirkjulögunum sem samþykkt voru árið 1997. Þessi 

lög kveða einnig á um stjórnunarleg og fjárhagsleg tengsl ríkis og þjóðkirkju. Stjórnunarlegu 

tengslin snúast meðal annars um það að dóms- og kirkjumálaráðuneytið, nú 

innanríkisráðuneytið, sjái til þess að þjóðkirkjan og stofnanir innan hennar brjóti ekki lög 

stjórnarskrárinnar. Fjárhagstengslin varða meðal annars laun biskups, presta og starfsmanna 

biskupsstofu.81  

En hvað er átt við með hugtakinu þjóðkirkja og hentar þetta þjóðkirkjufyrirkomulag 

Íslendingum í dag? Dr. Gunnar Kristjánsson flutti erindi á málþingi sem haldið var í Skálholti 

síðsumars 2009. Í þessu erindi sagði hann að þjóðkirkjan væri hugsjón sem væri byggð á 

kenningu Martin Lúther um hin almenna prestdóm. Hugsjónin byggist á þeirri lýðræðislegu 
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vitund um kirkju þar sem sóknarbörnin eru ábyrg og fullfær um það að bera boðskapinn áfram 

og vera fulltrúar þess málstaðar sem kirkjan varðveitir, sem er málstaður Jesú Krists.82  

Þjóðkirkjan á Íslandi festi sig í sessi með frjálslyndu guðfræðingunum í kringum aldamótin 

1900. Gunnar heldur því þess vegna fram að frjálslynda guðfræðin sé guðfræði þjóðkirkjunnar 

en þegar fór að halla undan fæti hjá frjálslyndu guðfræðinni var sjálfskilningi þjóðkirkjunnar 

stefnt í voða. Þau tengsl sem mynduðust á milli þjóðkirkjunnar og frjálslyndu guðfræðinnar 

þykja nokkuð augljós í því ljósi að hugtakið þjóðkirkja (Volkskirche) og það sem liggur á bakvið 

það hugtak er komið frá Friedrich Schleiermacher. Þjóðkirkjuhugtakið varð til á tíma 

siðbótarinnar og var ætlað að móta nýja áætlun um uppbyggingu kirkjunnar eftir að 

upplýsingin hafði farið eins og eldur um sinu um alla Evrópu.  

Það eru þó ekki allir á þeirri skoðun að þjóðkirkja sé við lýði hér á landi eða hafi einhvern 

tímann verið. Hjalti Hugason dregur mjög í efa að hér á landi hafi nokkurn tímann verið 

þjóðkirkja því hún hafi verið stofnuð að erlendri fyrirmynd vegna þjóðfélagsbreytinga, 

lýðræðisþróunar og kirkjulegrar vakningar af ýmsu tagi sem var í gangi í útlöndum. Samkvæmt 

Hjalta er hin íslenska kirkja ekkert annað en lögfræðilega séð uppmýkt form af ríkiskirkju. Hann 

segist ekki hafa séð að ummæli ýmissa kirkjunnar manna samrýmist hugarfari þjóðkirkju.83 

Þetta geti þó átt við þegar þjóðkirkja merki þjóðlega kirkju sem hafi þróast í takt við þjóðina, 

mótast með henni og móti líka þjóðfélagið að einhverju leyti. Því er þó þannig varið að 

upprunaleg merking orðsins vísar til valdahlutfalla innan þjóðkirkjunnar sem áttu að vera önnur 

en innan ríkiskirkjunnar.84 

Það er í raun og veru ekki hægt að segja að það sé hrein þjóðkirkja á Íslandi. Því hefur verið 

haldið fram að þjóðkirkjan á Íslandi sé frekar blöndun af þjóðkirkju og ríkiskirkju, einhvers 

konar hefðbundin norræn ríkis-/þjóðkirkja.  

 

Hvað segja Íslendingar? 

Hvert er hlutverk kirkjunnar í dag og hver er hinn eiginlegi íslenski kirkjuveruleiki? 

Kirkjuveruleiki þýðir í raun þær aðstæður sem kirkjan, í þessu tilfelli íslenska þjóðkirkjan, býr 

við í raun og veru. Kirkjan þarf ætíð að vera í sjálfsskoðun og þarf einnig að reyna að sjá hvernig 
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hinn íslenski borgari sjái kirkjuna fyrir sér. Við þessa skoðun koma þrjú hugtök einkum við sögu 

að mati Hjalta Hugasonar. Þessi hugtök eru ímynd, raunmynd og sjálfsmynd.85  

Séu þessi þrjú hugtök skoðuð almennt má segja að fyrirbærið sjálfmynd sé að sönnu mjög 

innhverft. Sjálfsmyndarhugtakið er aðallega notað um tilfinningu einstaklings fyrir sjálfum sér. 

Það er því hægt að segja að það sé ekki hægt að tala um sjálfsmynd þegar talað er um fyrirtæki 

eða stofnanir. Hjalti telur þó að kirkjan geti leyft sér það og hafi gert það í gegnum aldirnar. 

Hann bendir á sálminn „Kirkjan er oss kristnum móðir“ sér til stuðnings. Sé 

sjálfsmyndarhugtakið sett í tengsl við þjóðkirkjuhugmyndina, þá fjallar sjálfsmyndin um 

guðfræðilega túlkun kirkju á því hvað hún í raun og veru sé undir hinu stofnanalega yfirborði. 

Ímyndarhugtakið hefur víðtæka skírskotun í sálfræðina en er samt félagsfræðilegs eðlis. 

Ímyndin er úthverf, ólíkt sjálfsmyndarhugtakinu, og er það vegna þess að ímyndin nær yfir þá 

mynd sem einstaklingurinn vill að umhverfið hafi af honum. Ímyndin er þess vegna miðill sem 

notaður er til þess að koma einhverjum á framfæri. Undanfarin ár hefur ímyndin komið sterkt 

inn og þá sérstaklega fyrir þá sem lifa opinberu lífi. Hjá kirkjunni hefur ímyndarvinna staðið 

lengur yfir en ímyndarhugtakið sjálft hefur verið til. Ímyndarsmíð kirkjunnar fer fram á mörgum 

sviðum en þó aðallega á efri stigum stofnunarinnar og í stjórnkerfi hennar. Út frá 

þjóðkirkjuhugmyndinni snýst ímyndin um réttarfarslega stöðu og formgerð 

kirkjustofnunarinnar, eins og hún er skilgreind af stjórnvöldum í lögum og hugsanlega 

stjórnarskrá. Hér er í raun og veru átt við stefnumörkun þjóðkirkjunnar.86  

Þegar komið er að raunmyndinni er það öfugt við fyrri tvö hugtökin, en raunmyndin er 

mótuð í smiðju félagssögunnar sjálfrar, að minnsta kosti í þeirri merkingu sem átt er við hér. 

Það sem átt er við er að það sé ekki hægt að stýra sögu þjóðfélagsins og kirkjunnar á meðan 

hún gerist, nema að mjög litlu leyti. Það er því hægt að segja að raunmynd og ímynd séu 

tvenns konar sjónarhorn á söguna. Ímyndin sýni heiminn eins og hinir valdamestu vilji að fólk 

sjái hann á meðan raunmyndin sýni að hversu miklu leyti ímyndin varð að veruleika. Til þess að 

útskýra raunmynd betur vitnar Hjalti í bækling sem þjóðkirkjan gaf út fyrir nokkrum árum. Þar 

er talað er um það að trúmál séu oft talin einkamál hér á landi og að margir álíti kirkjuna 

þjónustustofnun sem ríkið haldi uppi, helgisiðastofnun til þess að gæða lífinu lit og hljóm. Það 

má segja að hér sé um að ræða raunmynd íslensku þjóðkirkjunnar, enda líta margir á kirkjuna 

sem einhvers konar þjónustustofnun á vissum hátíðisdögum. Raunmyndin tekur á sögulegum 
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aðstæðum þar sem hún vísar til stað- og tímabundinnar myndar kirkjunnar út frá 

þjóðkirkjuhugmyndinni. 

Sé þetta dregið saman sýnir ímyndin hvaða opinberu stöðu kirkjan fær með lögum. Ímyndin 

gefur þó ekkert upp um það hvort kirkjan rísi undir því að vera raunverulegur farvegur 

trúarlegrar glímu þeirrar þjóðar þar sem hún er staðsett, eða hvert samband hennar við 

þjóðina er á þeirri stundu. Þar inn í grípur raunmyndin. Sjálfmyndin liggur svo ætíð á sviði 

vonarinnar, trúarinnar eða hugsjónarinnar og er því drifkraftur í öllu starfi þjóðkirkjunnar.87  

Eftir að Hjalti hafði lesið í könnun sem prófessorarnir Pétur Pétursson og Björn Björnsson 

framkvæmdu, þá kemst hann að því að raunmynd íslensku þjóðkirkjunnar í lok 20. aldar sé sú 

að Íslendingar séu mjög trúuð þjóð í samanburði við aðrar Norðurlandaþjóðir. Hjalti segir þó að 

aðeins um 50% þeirra sem fylgi þjóðkirkjunni eigi verulega samleið með henni þegar talað er 

um trúarskoðanir. Það séu svo enn færri, eða um 12%, sem iðka trú sína reglubundið innan 

þjóðkirkjunnar. Það má því ef til vill segja að á meðal trúaðra Íslendinga rúmist frekar mikil 

einstaklings- og afstæðishyggja. Það er því hægt að velta því fyrir sér hvort Íslendingar séu í 

raun kristnir í hefðbundnum skilningi. Það fer þó alltaf eftir kirkjuskilningi hvers og eins. Úr því 

sem Hjalti túlkaði hélt hann því fram að raunmynd íslensku kirkjunnar sé mjög lík þeim 

aðstæðum sem fyrirfinnast í öðrum ríkjum Norðurlandanna. Það eru þó viss sérkenni á 

trúarlegri raunmynd Íslendinga að hún einkennist meira af almennum og nafnlausum 

trúaráhuga og dultrú en gengur og gerist hjá öðrum Norðurlandabúum. Samkvæmt því sem 

kom fram í könnunni má álykta að fjöldaaðild Íslendinga og annarra Norðurlandabúa að 

þjóðkirkjum landanna gefi ranga mynd stöðu kirknanna og sambandi þeirra við þjóð sína.88 

Það að stór hluti þeirra sem svöruðu könnun Björns og Péturs sögðust ekki vera kristnir en 

samt finna til samkenndar með kirkjunni og þónokkur stór hópur svarenda fyndi litla eða enga 

samkennd með kirkjunni en vildi samt að hún yrði áfram í tengslum við ríkið, sýnir fram á það 

að stórum hluta þjóðarinnar finnst kirkjan gegna ákveðnu hlutverki sem er ekki bundið 

algerlega lútherskri kirkjudeild og sé jafnvel óháð henni sem kristinni kirkju. Pétur og Björn 

setja fram þá tilgátu að meirihluti þjóðarinnar, hvort sem það eru trúaðir eða ekki, hafi 

„trúarlega“ afstöðu til þjóðfélagsins, menningar og þjóðernis, sem komi fram í jákvæðri afstöðu 

til kirkjunnar. Þetta valdi því að þessi „þjóðfélagslega“ trú hafi það hlutverk að sameina 
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landsmenn og styrkja þá í vissu um ágæti þjóðarinnar, sérkenni, einkenni og tilgang hennar á 

alþjóðavettvangi.89 

 

Íslensk þjóðríkistrú 

Þjóðríkistrú fyrirfinnst ekki í öllum löndum og má nefna í því samhengi Svíþjóð. En þar sem hún 

finnst, þá hefst hún á einhverjum tímapunkti. Pétur Pétursson segir í grein sinni Civil Religion in 

Iceland að ef þjóðríkistrú sé að finna á meðal Norðurlandaþjóðanna, þá hafi hún skotið fyrst 

rótunum og farið að myndast á því tímabili þegar breytingar urðu miklar í samfélaginu og fóru 

úr því að kirkjan hafði forræðið yfir í það að ríkið tók við og stjórnaði þannig margbreytileika 

menningarinnar. Norræn þjóðríkistrú er þannig ekki algerlega aðgreind frá ríkinu. Pétur segir 

að innan veggja ríkisins megi finna einhver merki þjóðríkistrúarinnar. Þetta gerist vegna þess að 

helstu stofnanir viðkomandi ríkis verða valtar og festulausar vegna skorts á sameiginlegum 

lögum. Grunnlína þjóðríkistrúar er skuldbinding fólks við ýmsa hópa, stofnanir og félagsleg svið 

sem snúa að samfélaginu.90 

Það má samt ekki rugla þjóðríkistrúnni saman við þjóðtrú (e. folk religion) sem fyrr hefur 

verið minnst á. Það hefur alltaf verið spenna á milli þjóðtrúar og kirkjutrúar, þar sem þeir lærðu 

innan kirknanna líta á þjóðtrú sem hjátrú en ekki sem eiginleg trúarbrögð. Það er þó hægt að 

segja það að á staðbundnu stigi, þá geti helgisiðir þjóðtrúar haft borgaralega virkni.  

Pétur heldur því fram að aðgreining ríkis og kirkju sé ein aðalforsenda þess að þjóðríkistrú 

geti þrifist en hún er nokkurn veginn óháð ríkinu sem og kirkjunni. Miklar breytingar hafa orðið 

í samskiptum ríkis og kirkju hér á landi undanfarna áratugi. Árið 1997 fékk kirkjan meiri völd til 

þess að stjórna sínum eigin málum og segja má að ríkið komi að málefnum kirkjunnar að mjög 

litlu leyti, sem felst meðal annars í því að forsetinn setur biskup Íslands.  

Stjórnmál tengjast oftast að einhverju leyti þjóðríkistrú og Ísland er þar enginn eftirbátur. 

Pétur segir að ef þjóðríkistrú sé 20. aldar fyrirbrigði á Íslandi, þá sé trú, tákn og gildi samofin 

sögu þjóðarinnar og þá sérstaklega uppbyggingu ríkisins. Þetta sést meðal annars þegar 

siðbótin kom til landsins og skipt var yfir í evangelíska-lúterska kirkjuskipan í staðinn fyrir þá 

kaþólsku. Við þessa breytingu varð biskup og aðrir prestar hluti af konunglegu stjórnsýslunni í 

Danmörku. Þegar kom svo að sjálfstæðisbaráttu Íslendinga voru prestar helstu fylgismenn Jón 

Sigurðssonar og allan sinn stjórnmálaferil treysti Jón á þá til þess að koma á tengslum við 
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heimamenn á hverjum stað um allt land. Jón var ekki sá eini sem gerði þetta, því eftirmenn 

hans notuðu sömu aðferð og allt til ársins 1916 voru prestar þriðjungur allra þingmanna á 

Íslandi.  

Þeir prestar sem voru samtímamenn Jóns voru upp til hópa þjóðernissinnaðir og studdu 

sjálfstæðisyfirlýsingar hans, þó svo að kirkjan sjálf væri á öðru máli, enda var hún í höndum 

konungs. Allt til ársins 1904 sat Jón Sigurðsson á þingi fyrir hönd konungsins og átti því að tala 

fyrir hönd danska stjórnkerfisins og styðja við stefnumál þess. Í því fólst að Ísland var aðeins 

hluti af danska ríkinu. Pétur spyr því hvað þessi tvöfalda staða presta, sem voru þjóðernissinnar 

en um leið starfsmenn Danakonungs, hafi merkt fyrir kirkjuna. Hún hafi haft þá merkingu að 

kirkjutrúin var gerð nánast óvirk þegar sjálfstæðisbarátta Íslands stóð sem hæst. Á þessum 

tíma höfðu prestar gífurleg völd innan samfélagsins og þeir prestar sem voru þjóðernissinnaðir 

gátu að einhverju leyti stýrt hjörð sinni í þá átt sem þeir vildu. Kirkjutrúin sjálf var þó ekki tengd 

beint, hvorki við aðskilnað frá Danaveldi eða áframhaldandi vist undir Danakonungi. Pétur 

setur því fram þá kenningu að vegna þessa sé lítið um biblíuímyndanir í íslenskri þjóðríkistrú.91 

Til eru margar útgáfur af þjóðríkistrú. Þetta sést mjög vel þegar borin er saman á 

þjóðríkistrú Íslendinga og Bandaríkjamanna. Bandaríkjamenn leggja áherslu á dýrð Guðs og 

mikilmennsku þjóðarinnar, á meðan Íslendingar leggja áherslu á mikilmennsku Guðs en 

lítilmennsku þjóðarinnar. Íslendingar eru stoltir af því að vera lítil þjóð og sást það vel í 

góðærinu. Við erum lítil þjóð með risastórt hjarta og eftir góðærið sást þetta ef til vill enn betur 

þegar þjóðin hafnaði Icesave lögunum og sögðu margir að þeir myndu ekki láta kúga sig. 

Bandaríkjamenn sjá þetta á annan hátt. Það er ekki nóg með það að land þeirra sé stórt að 

flatarmáli, heldur eru þeir stærstir í öllu og samkvæmt þeim, þá útvaldi guð þá af öllum þjóðum 

sem sína sérlegu sendisveit og í því felst mikilmennskan. Verkefni Bandaríkjanna er sem sagt að 

koma á frelsi og lýðræði á meðal allra þjóða heimsins. Þetta gera Bandaríkjamenn í nafni guðs. 

Það að berjast í nafni guðs er eitthvað sem Íslendingar þekkja ekki, enda hafa þau ekki verið 

mörg stríðin sem Íslendingar hafa háð. Einnig má sjá mun á því hvernig Íslendingar og 

Bandaríkjamenn líta á sínar þjóðríkistrúarhetjur. Bandaríkjamenn tengja sinn frelsara við hinn 

líðandi þjón Drottins92 á meðan Íslendingar tengja Jón Sigurðsson, sem ávallt er talinn 

„Messías“ okkar Íslendinga, engan veginn við Biblíuna. Þó hefst 17. júní ávallt á messu áður en 
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blómsveigur er lagður að styttu Jóns við Austurvöll. Með þessu hefur kirkjan orðið hluti af 

þjóðríkistrú Íslendinga.93 

 

Jón Sigurðsson og aðrar hetjur þjóðríkistrúarinnar  

Allt frá dánardegi sínum árið 1879 og jafnvel á meðan hann var á lífi hefur Jón Sigurðsson verið 

talinn einhvers konar pólitískur Messías íslensku þjóðarinnar. Jón var bjargvættur þjóðarinnar, 

hann sameinaði þjóðina undir einn hatt gegn oki Danaveldis. Á aldarafmæli Jóns, þann 17. júní 

1911, kom hollusta þjóðarinnar fram í greinilegri þjóðríkistrú samkvæmt Pétri Péturssyni. 

Einnig hefur sú hefð myndast að ýmsir ráðamenn þjóðarinnar leggi blómsveig að leiði Jóns á 

fæðingardegi hans. Á 200 ára afmæli Jóns var það Elsa Hrafnhildur Yeoman, forseti 

borgarstjórnar Reykjavíkurborgar, sem lagði blómsveig með hátíðlegum hætti að leiði Jóns í 

Hólavallagarði við Suðurgötu. 

Margt og mikið hefur verið skrifað um Jón og frú Vigdís Finnbogadóttir sagði meðal annars í 

hátíðarræðu sinni sem hún flutti þann 17. júní 1980 á Hrafnseyri, fæðingarstað Jóns:  

Allar lýsingar á Jóni Sigurðssyni eru hrífandi. Hann hafði allt það í fari sínu sem laðar að 
sér fólk og fékk það til að hugsa til hans sem vinar, hlýju í svipmiklu fasi og kraft sem 
samtíðarmenn hans trúðu á og treystu og ekki að ósekju. Nú hefur einnig fæðingarstaður 
hans eignast vitnisburð um það í heimildarríku minningarsafni og fagurri kapellu, sem er 
helguð honum.94  

Ræða sagnfræðingsins Jón Jónssonar, sem hann flutti við aldarafmæli Jóns Sigurðssonar árið 

1911, segir þó allt um það fyrir hvað Jón stendur í hugum Íslendinga. Jón Jónsson sagði meðal 

annars þetta um Jón Sigurðsson: „Hann er hvorttveggja í senn ímynd þjóðarinnar og fyrirmynd 

þjóðarinnar [...] eg sagði, að Jón Sigurðsson hefði verið og væri fyrirmynd þjóðarinnar, 

fyrirmynd hennar í öllum þeim kostum, er góðan Íslending og góðan mann megi prýða ...“95 

Það sýnir hvað Jón hefur verið Íslendingum ofarlega í huga í gegnum áratugina að Háskóli 

Íslands var stofnaður á aldarafmæli Jóns og svo var lýðveldið Ísland stofnað á afmælisdegi Jóns, 

þann 17. júní  1944.  

Frú Vigdís Finnabogadóttir, forseti Íslands frá árinu 1980 til ársins 1996, var lengi vel andlit 

íslensku þjóðarinnar. Hún var fyrsti þjóðkjörni kvenforseti lands í heiminum og varð hún fljótt 

fyrirmynd kvenna á Íslandi sem og allrar þjóðarinnar og er það enn þann dag í dag, þó styr hafi 

staðið vegna kyns hennar í kosningabaráttu hennar og á fyrstu árum hennar í embætti. Þjóðin 
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varð stolt af Vigdísi og varð um leið stolt af sjálfri sér. Friðrik Pálsson framkvæmdarstjóri komst 

þannig að orði um Vigdísi í apríl 2005: 

Hún varð sameiningartákn þjóðarinnar og hún var glæsilegur fulltrúi okkar á erlendum 
vettvangi við kynningu á þjóðinni í heild, menningu hennar og stöðu. Það gerði hún af 
miklu stolti, en þó þeirri einlægni, sem fylgir orðum þeirra sem trúa. Hún vissi að hún gat 
verið stolt af sinni þjóð og hún kom því vel á framfæri.96  

Kvenréttindi sem og kynjaréttindi voru Vigdísi ofarlega í huga á meðan hún var í embætti og 

það sama má segja um tungumál og menningu. Eftir að hún lét af embætti hefur Vigdís verið 

dugleg við að styðja við bakið á og styrkja tungumál, rannsóknir og menningu, bæði hér á 

Íslandi sem og út í heimi. Vigdís hefur ætíð hvatt fólk til þess að rækta sitt móðurmál en samt 

að læra önnur tungumál og kynna sér menningu annarra landa, því það tengi þjóðir og 

einstaklinga sem og víkki sjóndeildarhringinn. Tungumálamenntun, að sögn Vigdísar, stuðlar að 

umburðarlyndi og friðsamlegum samskiptum og gegnum það eflist lýðræðið, eða eins og Vigdís 

orðar það: „Tungumál eru lykill að heiminum.“97 Það var svo árið 1988 að Vígdís var gerð að 

velgjörðarsendiherra tungumála hjá menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO. 

Árið 2001 samþykkti Vigdís að stofnun á vegum Háskóla Íslands yrði kennd við hana og ber sú 

stofnun nafnið Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum. Markmið 

stofnunarinnar er að efla rannsóknir og tungumálakennslu og vekja athygli á mikilvægi 

tungumála og menningarlæsis. Landrækt var Vigdísi líka hjartfólgin og líkti hún jarðyrkju við 

uppeldi barna og sagði að ræktun landsins væri nátengd mannyrkju. Í innsetningarræðu sem 

hún flutti þegar hún var endurkjörin árið 1988 sagði hún meðal annars: 

Þeim fjölgar stöðugt sem gera sér ljóst að landið sem við tókum í arf á kröfu til þess að 
við ræktum það og varðveitum, færum því aftur þann gróður sem það hefur misst, og 
beitum til þess allri þekkingu og öllu því hugviti sem við eigum. Þannig gjöldum við 
landskuld okkar við alnar og óbornar kynslóðir. Vel kann það að vera dómur okkar að 
liðnar kynslóðir hafi stundum gengið nær landinu en hollast hefði verið en við hljótum 
líka að geta skilið að þær áttu ekki annarra kosta völ. Þá afsökun eigum við ekki og 
arftakar okkar munu ekki fyrirgefa okkur á þeim forsendum. Því við eigum að vita hvað 
við erum að gera, þekkja bæði land okkar og fiskimið, kosti þeirra og þol.98  

Það er óhætt að segja að Vigdís sé sveipuð ljóma sem fáir hafa og nærvera hennar sé þannig að 

fólki þykir gott að vera í kringum hana og þrái að styðja við bakið á henni. Vigdís er komin á 

þann stall hjá þjóðinni að það má setja hana jafnfætis Jóni Sigurðssyni. Þó svo að það sé búið 

að hefja Vigdísi upp á þann virðingarstall sem hún er á nú, þá hefur hún alltaf haldið sinni 
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mannlegu hlið og hefur ætíð talað röddu fólksins og látið sig málefni þjóðarinnar varða eftir að 

embætti hennar lauk.  

Dr. Sigurbjörn Einarsson (d. 2008) biskup hefur ávallt verið ofarlega í hugum fólks sem uppi 

var á 20. öldinni og lengur. Hann var biskup á árunum 1959-1981. Eftir að hann lét af embætti 

sinnti hann kennslu, ritstörfum og öðrum verkefnum. Þess má geta að Sigurbjörn á 54 sálma í 

nýjustu útgáfu sálmabókarinnar frá árinu 1997. Um ævina gegndi hann fjölmörgum félags- og 

trúnaðarstörfum. Hann var gerður að heiðursdoktor í guðfræði við Háskóla Íslands og 

Winnipeg en einnig var hann heiðursfélagi Prestafélags Íslands. Sigurbjörn var einn 

afkastamesti prédikari síðustu aldar og sinnti þeirri köllun sinni allt fram á síðasta dag. En 

Sigurbjörn var ekki aðeins maður hinnar trúandi stéttar, hann var maður fólksins þó hann hafi 

oft verið umdeildur. Sigurbjörn var harður andstæðingur þess að her myndi setjast að hér og 

að Íslendingar myndu ganga í Atlantshafsbandalagið. Var Sigurbjörn sagður vinstrisinnaður og 

var m.a. kallaður „Hinn smurði Moskvuagent“ á forsíðu Morgunblaðsins. Þessi skoðun átti þó 

eftir að breytast, eins og sjá má hjá Þorsteini Pálssyni, fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins og 

þáverandi ritstjóra Fréttablaðsins, í leiðara Fréttablaðsins í september 2008: 

En áhrif hans helguðust ekki af embættisstöðunni. Hún er í sjálfu sér eins konar 
aukahlutverk þegar áorkan hans á samfélagið er vegin og metin. 

Með öðrum orðum var það ekki biskupsskrúðinn sem varð til þess að fólk lagði fremur 
við hlustir þegar hann talaði en aðrir menn. Það var andagift hans og skýrt íslenskt 
tungutak sem greiddi götu hans að huga og hjarta þjóðarinnar.  
Trúlega er rétt að hann hafi komist nær hjartarótum fleiri Íslendinga en nokkur 
samferðamaður hans. Einu gilti hvort menn fylgdu trúarskoðunum hans, höfðu um þær 
efasemdir eða létu þær sér í léttu rúmi liggja. Hann átti erindi við alla. Þannig var hann 
miklu meira en kirkjuleiðtogi. Í Sigurbirni Einarssyni var einnegin merkisberi íslenskrar 
menningar. Vel má vera að leyndardómurinn að baki áhrifavaldi orða hans felist í þeim 
einfalda veruleika að hann var alla tíð trúr uppruna sínum. Í honum var einhver merkileg 
blanda þeirrar hógværðar og lágu bursta sem einkenna skaftfellska sveitamenningu og 
mustera heimsmenningarinnar.99 

Arfur Sigurbjörns mun seint gleymast og það mun verða leitað í orð hans á komandi árum 

þegar þörf er fyrir góð og viturleg orð. Nú þegar hefur verið gefið út ritverk með prédikunum 

eftir hann og eflaust eiga eftir að koma út fleiri bækur með ritverkum hans í framtíðinni.  

Í hinu litla Íslandi býr stórt hjarta. Við Íslendingar viljum sýna að við séum bestir þrátt fyrir 

smæð okkar. Við gerum þetta með því að standa saman á bakvið okkar fólk í því sem það tekur 

sér fyrir hendur. Undirritaður skrifaði ritgerð fyrir nokkrum árum þar sem hann spurði hvort 

knattspyrnan væri orðin hin nýju trúarbrögð mannsins. Hægt er að vera sammála því að 
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knattspyrna skipi stóran sess í lífi okkar Íslendinga, enda er þetta sú íþrótt sem er mest stunduð 

hér á landi. Sumir vilja halda því fram að knattspyrna sé þjóðaríþrótt okkar Íslendinga. Þó eru 

margir ósammála þeirri skoðun og fussa og sveia yfir því hvað fótbolti fær mikinn tíma í 

sjónvarpinu og riðli allri dagskrá Ríkissjónvarpsins. Það er þó ein íþrótt sem hefur sloppið við 

þetta að mestu. Það er sú íþrótt sem Íslendingar geta sameinast um að horfa á saman. 

Fjölskyldur, vinir, vinnufélagar og aðrir áhugamenn geta komið saman og horft á 

handboltalandsliðið okkar keppa á stórmótum. Þetta á sérstaklega við um síðustu ár, þar sem 

„strákarnir okkar“, eins og þeir eru oft kallaðir, hafa komið sér í fremstu röð í handknattleik í 

heiminum. Vart er til sá Íslendingur sem ekki hefur setið spenntur og öskrandi yfir landsleik í 

handbolta. Það má eiginlega segja að allir Íslendingar horfi á handbolta og að allir hafi skoðanir 

á landsliðinu og gengi þess. Hér erum við ef til vill komin með hina eiginlegu þjóðaríþrótt okkar 

Íslendinga. Við flykkjumst á bakvið þá 

og hvetjum þá áfram í blíðu og stríðu. 

Þessi samstaða sást einna best á 

Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. 

Þar náði íslenska handboltalandsliðið 

þeim frábæra árangri að komast í 

úrslitaleikinn. Þrátt fyrir tap fyrir 

Frökkum var tekið á móti liðsmönnum 

eins og þjóðhetjum og talið er að um 

40 þúsund manns hafi verið á Arnarhóli 

þegar landsliðsmönnunum var fagnað eftir heimkomuna.  

Það má segja að þessi handboltaáhugi hafi byrjað árið 1989 þegar Íslendingar unnu b-

keppni handboltalandsliða í Frakklandi. Í því liði voru menn eins og Þorbjörn Jensson, Viggó 

Sigurðsson, Alfreð Gíslason, og Guðmundur Þ. Guðmundsson,sem eiga það sameiginlegt að 

hafa þjálfað íslenska landsliðið seinna meir, þó með misgóðum árangri. Segja má að sá 

síðastnefndi hafi náð langbestum árangri með landsliðið sem þjálfari. Verði einhverjir þeirra 

leikmanna sem núna eru að spila með landsliðinu jafngóðir þjálfarar, þá er framtíðin glæst og 

Íslendingar eiga eftir að verja mun meiri tíma fyrir framan sjónvarpið við að hvetja „strákana 

okkar“ áfram. 

 

Mynd 1. Arnarhóll við komu íslenska handboltalandsliðsins 
eftir Ólympíuleikana í Peking árið 2008. 
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Kristin trú og þjóðríkistrú 

Það má segja að íslensk þjóðríkistrú sé verulega tengd kristinni trú, ef sett er samansem merki 

á milli þjóðkirkjunnar og kristinnar trúar. Pétur Pétursson segir meðal annars að þjóðríkistrú 

birtist í jákvæðu viðhorfi til þjóðkirkjunnar og komi fram á ýmsum hátíðum á meðal 

þjóðarinnar, þar sem biskup þjóðkirkjunnar og prestar hennar komi við sögu og slegið sé á 

trúarlega strengi.100 Pétur segir einnig að þær miklu væntingar sem gerðar voru til leiðtoga 

kirkjunnar, í rannsókninni sem hann stýrði, séu samofnar því sem hann hefur kallað 

þjóðríkistrú.101 Þetta má líka sjá á meðal þeirra sem trúa ekki, eru ekki vissir, eða hafa sína 

einkatrú, en 23% af þeim segja að biskupsembættið sé mikilvægt fyrir þjóðina í heild. Kirkjan er 

í raun íslensk stofnun sem skapar hátíðarstemningu og sinnir velferðarhlutverki þegar á þarf að 

halda og er að því leyti mikilvægt og jákvætt þjóðfélagslegt afl sem sameinar þjóðina. Táknin og 

helgisiðirnir sem eru í kirkjunni virðast gegna vissu þjóðfélagslegu hlutverki en innihaldið og 

merkingin er án trúarlegra skuldbindinga fyrir fólkið.102 Þetta sést meðal annars í skírninni og 

giftingunni. Hjá mörgum virðist þetta aðeins vera hefð og eftir þessar athafnir er vart stigið 

aftur inn í kirkju. Almennt vænta Íslendingar þó þess af þjóðkirkjunni að hún láti gott af sér 

leiða í þjóðmálum og ýmsum velferðarmálum og einnig friðarmálum.  

Pétur og Björn segja frá því að einhvers konar „kirkjutrú“, sem birst hefur m.a. á 

hátíðarstundum í lífi þjóðar og einstaklinga (kirkjulegum athöfnum), sé hluti af þjóðernisvitund 

fólks sem tekur nærveru presta og heilagleika kirkjunnar eins og sjálfsögðum hlut. Fólk hugsar 

ekki um þjóðkirkjuna sem eitthvað sérstakt trúfélag sem hafi sínar játningar sem aðgreini hana 

frá samfélaginu og öðrum kirkjudeildum eða öðrum opinberum stofnunum. En hlutverk 

þjóðkirkjunnar er einmitt samkvæmt skilgreiningunni að sameina hina ólíku trúarlegu hópa í 

eina heild á grundvelli þjóðernisins. 

Fyrir örfáum árum var það mjög fjarlæg hugsun hjá meirihluta þjóðarinnar að segja sig úr 

þjóðkirkjunni, enda var þjóðkirkjan mjög samgróin „þjóðfélagslíkamanum“. Það að segja sig úr 

þjóðkirkjunni var eins og að segja sig úr þjóðfélaginu. Staðan hefur verið að breytast og fólk er 

farið að segja sig í mun meiri mæli úr þjóðkirkjunni en áður og kýs jafnvel að standa utan 

trúfélaga. Þrátt fyrir það kemur kirkjan á móts við þessa þjóðríkistrú sem virðist ríkja í landinu á 

ýmsa vegu. Þetta felur meðal annars í sér að boða öllum fagnaðarerindið um náð án þess að 

spyrja fyrst um verðleika og vitnisburð. Að þessu leyti er hún „öllum opin“ og aðgreinir sig 

þannig frá „sértrúarflokkum“ (e. sect). Þjóðkirkjan vill boða orðið og ná til fólksins á sem 
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breiðustum grundvelli í gleði og sorg.103 Kristin trú og þjóðkirkjan er því í augum margra afl sem 

eflir þjóðarvitund og kemur á samstöðu um verðmæti íslenskrar menningar.  

 

Þjóðríkistrú fyrr og nú 

Þjóðfélög breytast og trúarbrögð breytast. Þjóðríkistrúin er þar ekki undanskilin. Trúarbrögð 

voru mun sýnilegri hér áður fyrr og það sama má eiginlega segja um þjóðríkistrúna. Það er ef til 

vill hægt að segja að hún liggi í dvala í dag og sé búin að gera það lengi. Björn Björnsson kemur 

inn á það í grein sinni Civil Religion in Iceland (1984) að það séu vissir atburðir sem taki á sig 

trúarlegt vægi. Björn segir að þjóðríkistrú komi bersýnilega í ljós þegar samfélög lenda í 

einhvers konar hættuástandi. Nefnir hann í því tilefni eldgosið í Heimaey árið 1973. Í þeirri 

óvissu sem eyjaskeggjar lifðu við í marga mánuði um það hvort þeir gætu einhvern tímann 

snúið til baka var gripið í trúna. Trúin viðhélt samfélagsanda eyjamanna, því að þeir finnast þeir 

tilheyra hver öðrum, þrátt fyrir að hafa tvístrast víða um landið. Trúin var það sem stóð upp úr 

sem von um það að geta snúið aftur til eyjunnar sem þau öll þráðu.104  

Björn tiltekur einnig annað dæmi um þjóðríkistrú hér á landi og hvernig hún hafi komið fram 

í sveitum landsins. Trúin var áður fyrr mjög sterkur þáttur í lífi bænda hér á landi. Prestar voru 

áhrifamiklir menn í sinni sveit og þá ekki aðeins á sviði trúmála. En það sem var einna 

merkilegast fyrir utan það, samkvæmt Birni, var að hver sveitabær var í raun húskirkja. Í 

húskirkjunni eða sveitabænum fóru fram trúarlega athafnir undir forystu bóndans. Þessu 

trúarlega kerfi hefur verið lýst sem trú hjartans (e. The religion of the heart, the religion of the 

home). Þetta er nánast horfið úr íslensku samfélagi í dag. Nú til dags eru flestallir atburðir sem 

fram fara í sveitum frekar veraldlegir. Það getur þó komið fyrir þegar svona veraldlegir atburðir 

fara fram og margt fólk úr sveitinni kemur saman að fólki finnist það  knúið til þess að bjóða 

prestinum að halda tölu við atburðinn þótt þar liggi engin sérstök rök að baki. Með því að 

tengja hið trúarlega við hið veraldlega virðist vera kominn vísir að árekstri á milli þjóðríkistrúar 

og kirkjutrúar.105  

Það má einnig sjá hvernig árekstur eða tenging er á milli þjóðríkistrúar og kirkjutrúar við 

andlát og jarðarfarir í dreifbýlum. Jarðarför er auðvitað trúarleg athöfn sem er um leið 

fjölskyldu- og einkaathöfn, þar sem fjölskyldan og nánustu vinir syrgja hinn látna. En einnig 

mætir í athöfnina nánast allt samfélagið eða einhver sem kemur fyrir hönd hverrar og einnar 
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fjölskyldu í samfélaginu þar sem hinn látni bjó til þess að votta ættingjum hins látna samúð 

sína. Um leið styrkir þetta samfélagið og þéttir það þó einn meðlimur sé fallinn frá.106 Í dag 

hefur þessi samstaða minnkað í bæjarfélögum um land allt. Fólk lætur sér ef til vill nægja að 

flagga í hálfa stöng, þó það geri ekki allir. En flestöllum finnst það fallegur og góður siður að 

flagga fyrir þeim látna og votta honum þannig virðingu sína og ættingjunum samúð. Þeir sem 

flagga ekki við slíkt tilefni eru jafnvel litnir hornauga í minni samfélögum úti á landi.  

 

Táknmyndir í íslenskri þjóðríkistrú 

Eins og komið hefur fram geta táknmyndir verið staður, hlutur eða manneskja og haft 

tilfinningalega merkingu fyrir einstakling eða hóp. Táknmynd getur t.d. einkennt land og íbúar 

landsins myndað helgisiði í kringum táknmyndina. 

Staðir  

Fyrst ber að nefna Alþingishúsið. Samþykkt var á Alþingi 1867 að minnast þúsund ára byggðar 

Íslands með því að reisa í Reykjavík alþingishús úr íslenskum steini. Deilur urðu um 

staðsetningu alþingishússins en að lokum var ákveðið að reisa húsið norðan við Bakarastíg á 

milli lóðanna þar sem nú er Bankastræti 7 og Laugavegur 1. Eftir að F. Bald og vinnumenn hans 

lögðust þvert gegn því að reisa bygginguna í Bakarabrekkunni var haldinn fundur og ákveðið að 

húsið skyldi standa vestan við Dómkirkjuna. Var þá kálgarður Halldórs Kr. Friðrikssonar 

alþingismanns og yfirkennara keyptur undir húsið. Grjótið sem notað var við byggingu hússins 

var aðallega tekið úr Þingholtunum þar sem nú er Óðinsgata. Í hornsteininn voru meðal annars 

settar allar danskar myntir sem þá voru í notkun og skjöldur með nöfnum konungs, 

landshöfðingja, forseta alþingis, byggingarnefndar og arkitekts. Einnig var vitnað í Biblíuna á 

skildinum en þar stóð: „Sannleikurinn mun gera yður frjálsa.“ 1. júlí 1881 var húsið vígt. Fyrir 

þingsetningarathöfnina þann dag söfnuðust alþingismenn saman í þinghúsinu en gengu síðan 

yfir í Dómkirkjuna og hlýddu á messu. Eins og sjá má hefur Dómkirkjan og kristin trú verið 

tengd Alþingishúsinu frá byrjun. Að messu lokinni gengu þingmenn til þingsalarins þar sem 

Hilmar Finsen landshöfðingi flutti vígsluræðu. Frá 1881 hefur Alþingi haldið alla fundi sína í 

Alþingishúsinu, ef frá eru taldir hátíðarfundirnir á Þingvöllum árin 1930, 1944, 1974, 1994 og 

2000. Aðeins eitt málverk er að finna á veggjum þingsalarins og er það af Jóni Sigurðssyni, 
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málað af Dananum August Schiött. Þegar Háskóli Íslands var stofnaður hóf hann starfssemi sína 

í Alþingishúsinu. Það var svo ekki fyrr en árið 1940 sem hann fluttist í Vesturbæinn.107 

Alþingishúsið hefur alltaf verið fólki ofarlega í huga enda eru í húsinu teknar allar helstu 

ákvarðanir um landið og framtíð þess. Það hefur því æxlast þannig að þegar er verið að 

mótmæla eða sýna einhvers konar samstöðu um eitthvert mál, þá er komið saman fyrir framan 

Alþingishúsið. Þetta sást einna best í mótmælunum veturinn 2008-2009 eftir hrun íslenska 

efnahagskerfisins.  

Guðmundur Oddur Magnússon, Goddur, kom fram í sjónvarpsþættinum Návígi árið 2010 

þar sem hann fjallaði um táknmyndir í íslensku samfélagi, en Goddur er prófessor í grafískri 

hönnun við Listaháskóla Íslands. Hann sagði meðal annars um Alþingishúsið að það hefði verið 

byggt til þess að skapa virðingu og litið var á húsið sem ákveðið tákn fyrir lýðræði landsins. En 

núna 150 árum síðar er engin virðing borin fyrir húsinu og kemur það til dæmis fram í því að 

það er grýtt í mótmælum.108  

 

Þingvellir 

Þingvellir eru sá staður sem hverjum sönnum Íslendingi þykir vænt um, enda er hægt að segja 

að eining íslensku þjóðarinnar komi hvergi betur fram en á Þingvöllum. Á Þingvöllum var meðal 

annars Alþingi stofnað árið 930 og siðaskiptin urðu á sama stað í kringum 1000. Það er því 

hægt að segja að meginviðburðir Íslandssögunnar hafi gerst þar og því skipa Þingvellir 

sérstakan sess í hugum Íslendinga.  

Fyrsta kirkjan á Þingvöllum var reist fljótlega eftir kristnitökuna í kringum árið 1000. Í 

Heimskringlu segir Snorri Sturluson að Ólafur Haraldsson Noregskonungur hafi sent kirkjuvið til 

Íslands og var þá reist kirkja á Þingvöllum. Alþingi var sett með guðsþjónustu og sá siður hefur 

haldist síðan. Prestastefnur fóru einnig fram í kirkjunni á meðan Alþingi var á Þingvöllum allt til 

ársins 1798. Sú kirkja sem stendur þar nú var vígð árið 1859. Í turninum eru þrjár klukkur, ein 

forn og án ártals, önnur gefin kirkjunni af Jóni Vídalín biskup á vígsluári hans árið 1698 og sú 

þriðja er „Íslandsklukkan“ frá árinu 1944.109 

Þingvellir komu sterkt inn í sjálfstæðisbaráttuna hér á landi á 19. og 20. öld, en staðurinn 

hafði legið í dvala eftir að síðasti Alþingisfundurinn fór þar fram árið 1798. Þegar hugurinn fór 

að liggja í átt til sjálfstæðis hér á landi á 19. öld var saga og náttúra Þingvalla vakin til lífsins. 
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Þingvellir fengu lifandi hlutverk í þjóðlífinu sem tákn um sjálfstæði. Hetjurnar úr fyrndinni voru 

ofarlega í hugum fólks og var kveðið um þær og vaktar þannig til lífsins. Það var líka í 

umræðunni að Alþingi yrði aftur endurreist á Þingvöllum. Þingvallafundir voru haldnir reglulega 

frá árinu 1848 til ársins 1907 en á fyrsta fundinum var konunginum sent bréf með ósk þess 

efnis að hann myndi veita Íslendingum þjóðþing með sömu réttindi og danskir þegnar nytu. 

Vegna Þingvallafundanna og sjálfstæðisbaráttunnar festust Þingvellir í sessi á ný sem helsti 

samkomustaður þjóðarinnar.110 

Aðeins opinberar stórhátíðir eru haldnar á Þingvöllum sem eru verðugar þess að fara fram á 

þessum volduga stað. Á heimasíðu Þingvalla er sagt frá því að aðeins sex stórhátíðir hafa verið 

haldnar á Þingvöllum frá árinu 1798. Þessar hátíðir hafa það sameiginlegt að öll þjóðin fagnaði 

saman og fann til samkenndar. Á þessum hátíðum eru Íslendingar stoltir af því að vera 

Íslendingar. 1000 ára afmælis Íslandsbyggðar var fagnað á Þingvöllum árið 1874 og á þeirri 

hátíð fengu Íslendingar afhenta sína fyrstu stjórnarskrá frá Kristjáni IX. Svo var haldin stórhátíð 

árið 1930 til þess að minnast þess að 1000 ár voru frá stofnun Alþingis. Talið er að á milli 30-

40.000 manns hafi sótt þá hátíð. Einn mikilvægast dagurinn í sögu þjóðarinnar var á Þingvöllum 

þann 17. júní árið 1944 þegar íslenska lýðveldið var stofnað. Árið 1974 var skundað á Þingvelli 

og ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar fagnað. Mikið fjölmenni var á Þingvöllum og var 

þetta fyrsta hátíðin sem var sjónvarpað beint til allra landsmanna. 17. júní árið 1994 var minnst 

hálfrar aldar afmælis lýðveldis á Íslandi á Þingvöllum. Tugir þúsunda Íslendinga fögnuðu 

þessum tímamótum og fjöldi boðsgesta kom erlendis frá. Og síðast en ekki síst var 

kristnihátíðin haldin hátíðleg á Þingvöllum sumarið 2000. Margir minnast þeirrar hátíðar einna 

helst vegna umferðartafa sem urðu vegna alls þess fjölda fólks sem ætlaði sér á Þingvelli á 

svipuðum tíma til þess að samfagna með þjóðinni.111 

 

Dagar 

Eins og fyrr hefur komið fram, þá hefur setning Alþingis og kristin trú tengst frá upphafi. Við 

fyrstu setninguna var haldin guðsþjónusta í Þingvallakirkju og nú er ávallt gengið úr 

Alþingishúsinu yfir í Dómkirkjuna í Reykjavík, þar sem guðsþjónusta er haldin áður en aftur er 

gengið yfir í Alþingishúsið þar sem forseti Íslands setur Alþingi. Þessi siður og venja hefur ávallt 

mælst vel fyrir, enda hefur sú skoðun verið nokkuð almenn að það eigi vel við að hlýða á vel 

valin orð um kristið siðgæði áður en haldið er inn í þingsali og ákvarðanir teknar um framtíð 
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landsins. Jón Aðalsteinn Baldvinsson vígslubiskup flutti prédikun í dómkirkjunni árið 2009 við 

setningu Alþingis og talaði hann meðal annars um það hversu kristin trú hefur verið mikilvæg 

landsmönnum um aldanna rás. Jón segir meðal annars: „Engum þeim sem kynnir sér sögu 

íslensku þjóðarinnar getur dulist það mikla andlega atgervi sem hún hefur búið yfir í aldanna 

rás. Um afrakstur þess þarf ekki að fjölyrða svo mikilvægur sem hann er sjálfsmynd 

þjóðarinnar. Og sístætt undrunar- og þakkarefni er sá andlegi styrkur sem hún á öllum tímum 

hefur sýnt.“112 Það var svo árið 2009 sem alþingismönnum var boðinn sá valkostur í fyrsta 

skiptið að sækja samverustund þar sem flutt var hugvekja í stað þess að sækja guðsþjónustu. 

Þessi samverustund hefur verið í höndum Siðmenntar en Siðmennt og önnur lífsskoðunarfélög 

hafa gagnrýnt þá hefð að fara til kirkju og segja hana úrelta og stríða gegn reglunni um 

trúfrelsi. Jón Aðalsteinn segir aftur á móti í prédikun sinni: „Og hverjum stendur það nær en 

Alþingi að endurnýja, þó ekki sé nema árlega, með sýnilegum hætti þann sáttmála sem það 

sjálft gerði fyrir hönd þjóðarinnar við Guð vors lands á Þingvelli árið 1000 og enn er í fullu 

gildi.“113 

Þjóðhátíðardagur okkar Íslendinga, þann 17. júní ár hvert, hefur verið haldinn hátíðlegur frá 

því að Ísland varð sjálfstætt lýðveldi árið 1944. Þó svo að sjálfstæði þjóðarinnar komi ekki trú 

eða trúarbrögðum við á beinan hátt, þá hefur dagurinn fengið hálfgerða trúarlega merkingu. Sé 

dagskrá þjóðhátíðardagsins skoðuð, þá má sjá að á mörgum stöðum á landinu hefst 

hátíðardagskráin með messu. Þetta má meðal annars sjá á Akureyri, Ísafirði, Egilsstöðum, 

Keflavík og Reykjavík. Í Reykjavík er það siður að gengið er að leiði Jóns Sigurðssonar í 

Hólavallagarði og lagður þar blómsveigur. Kristin trú hefur hér fléttast inn í ákveðinn 

hátíðardag sem er að öllu leyti veraldlegur, en svo virðist vera að það að koma saman í kirkju 

og hlýða á guðsorð hafi merkingu fyrir þjóðina í heild. Sr. Úlfar Guðmundsson flutti prédikun í 

Þingvallakirkju á þjóðhátíðardaginn 2011 þar sem hann sagði meðal annars:  

Hvað er það sem gerir eina þjóð að þjóð? Það er sameiginlegt land, sameiginlegur arfur, 
sameiginlegar minningar, sameiginleg trú og lífsviðhorf. Gáleysi í þessum efnum getur 
leitt til glötunar og eyðilagt framtíð þjóðarinnar... Framtíð þjóðar verður engin ef hún 
rækir ekki sínar minningar, tengir saman fortíð, nútíð og framtíð, þannig að feður og 
niðjar myndi eina heild. Fyrst og fremst þarf hver þjóð að þekkja Guð og kunna að þakka 
honum velgjörðir hans. Heimilin hafa þar skyldu að veita sínum börnum kristna fræðslu 
og uppeldi. Við kristnir menn höfum tekið þennan arf frá Hebreunum fornu að Guð og 
þjóðin séu samferða. Þannig var það hjá Ísraelsmönnum. Hin útvalda þjóð Guðs, sem 
fæddi af sér frelsara mannkynsins, þekkti sína sögu og sinn Guð og kunni að tengja þetta 
saman. Þeirra saga var hjálpræðissaga. Ísraelsmenn áttu sitt landnám, landnámsmenn og 
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sitt fyrirheitna land. Og þeir töpuðu sínu landi og sínu sjálfstæði. Það er ekki sjálfgert að 
lítil þjóð haldi alltaf sjálfstæði sínu, við skulum ekki gleyma því... Hvert er 
sameiningaraflið sem heldur og aldrei brestur. Það er sameiginlega saga, sameiginlegur 
arfur, sameiginleg trú. Það er um að ræða þjóð sem kann þá list að varðveita sínar 
heilögu minningar, íhuga þær fyrir augliti Guðs og sækja þangað uppörvun og styrk.114 

Goddur tók þjóðhátíðardaginn einnig fyrir í viðtalsþættinum Návígi og sagði til dæmis að 

honum fyndist að það væri búið að gera daginn að ekki neinu. Það væri búið að plastgera hann 

og sykra hann upp með veifum, blöðrum og fánalituðu nammi. Goddur taldi að allt séríslenskt 

væri nær horfið á þessum degi. Það vantaði þann grunn sem áður hefði verið.115 

 

Skjaldarmerki Íslands 

Skjaldarmerki eiga sér langa sögu og skjaldarmerki Íslendinga á sér mun lengri sögu en t.a.m. 

þjóðfáninn. Reyndar er það skjaldarmerki sem við Íslendingar höfum nú yngra en þjóðfáninn 

okkar. Það er þó ekki vitað nákvæmlega hvenær Íslendingar fóru að sameinast undir 

skjaldarmerki með mynd af þorski, sem ýmist var flattur eða óflattur. Nokkuð ljóst er að 

þorskurinn var kominn til skjalanna á 14. öldinni, því til er mynd af útflöttum þorski á spássíu í 

íslenskri skinnbók frá því um 1360. Ekki er vitað hvort þorskurinn hafði þá merkingu sem 

sameiningartákn fyrir Íslendinga. Líklegt þykir að þorskmerki hafi verið á innsigli sem konungur 

sendi hingað til lands árið 1550, en það er ekki vitað með vissu því innsiglið hefur glatast. Hins 

vegar hefur varðveist innsigli frá árinu 1593 þar sem er mynd af útflöttum þorski með kórónu 

og í kringum þroskinn er ritað „Sigillvm Insvlæ Islandiæ“ (innsigli eyjarinnar Íslands).116 

Það var svo ekki fyrr en 3. október 1903 sem fálkinn var gerður að skjaldarmerki Íslands 

með konungsúrskurði eftir mikinn áróður um merkjabreytingu á seinni hluta 19. aldar. Fannst 

mönnum þorskurinn ekki vera nógu virðulegur til þess að prýða merkið. Merkið skyldi vera 

hvítur íslenskur fálki á bláum grunni. Mönnum fannst mun veglegra að nota 

þennan svipmikla, harðgera og tígulega fugl sem tákn landsins. Fálkinn staldraði 

þó ekki lengi við, því 12. febrúar 1919 leystu landvættirnir hann af hólmi á 

skjaldarmerkinu, en fálkinn lifir enn í einhverri mynd á meðal Íslendinga, því á 

hverju ári veitir forseti Íslands hina íslensku fálkaorðu til íslenskra sem og erlendra 

ríkisborgara.117 
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Hið nýja skjaldarmerki var þannig gert að íslenski fáninn var markaður á skjöld. Samkeppni 

var haldin um hönnunina á merkinu og var það Ríkharður Jónsson sem sigraði keppnina. Í 

úrskurði konungs var ritað: „Skjaldarmerki Íslands skal vera krýndur skjöldur og á hann 

markaður fáni Íslands. Skjaldberar eru hinar alkunnu fjórar landvættir; dreki, gammur, uxi og 

risi, og eru þær fengnar úr Heimskringlu Snorra Sturlusonar.“118 Hefur þetta skjaldarmerki verið 

kallað Landvættaskjaldar-merkið. 

Þegar kom til breytinga á skjaldarmerki Íslands vegna sjálfstæðis þjóðarinnar, kom fálkinn 

aftur  upp í umræðunni. Hann var enn mjög hjartfólginn Íslendingum og var enn litið á hann 

sem einhvers konar sameiningartákn. Það var þó ákveðið að halda landvættaskjaldarmerkinu 

en fella kórónuna í burtu og breyta lögun merkisins og teikna landvættirnar upp á nýtt. Það var 

svo þann 17. júní 1944 að Sveinn Björnsson, nýkjörinn sem fyrsti forseti hins nýja íslenska 

lýðveldis, gaf út forsetaúrskurð um skjaldarmerkið sem hljóðaði þannig: „Skjaldarmerki Íslands 

er silfurlitur kross í heiðbláum feldi, með eldrauðum krossi innan í silfurlita krossinum [...] 

Skjaldberar eru hinar fjórar landvættir, sem getur í Heimskringlu: Griðungur, hægra megin 

skjaldarins, bergrisi, vinstra megin, gammur, hægra megin, ofan við griðunginn, og dreki, 

vinstra megin, ofan við bergrisann. Skjöldurinn hvílir á stuðlabergshellu.“119 Skjaldarmerki þetta 

hefur gengið undir nafninu Lýðveldisskjaldarmerkið. 

Mjög hefur verið rætt um skjaldarmerkið. Því hefur verið haldið fram að Snorri Sturluson 

hafi fengið hugmyndina um landvættina frá verndarkerúbum Gamla testamentisins, en þá er 

að finna í riti Esekíels, 1. kafla, og einnig í Opinberunarbók Jóhannesar í Nýja testamentinu. 

Séra Þórhallur Heimisson hefur lengi haldið því fram að ekki sé um heiðnar vættir að ræða, eins 

og haldið hefur verið fram, heldur hafi Snorri fengið sögu sína lánaða úr Biblíunni, nánar 

tiltekið úr Opinberunarbók Jóhannesar 4.7.120 

Þórhallur Heimisson er ekki sá eini sem hefur haldið þessu fram. Þessi tilgáta hefur meðal 

annars komið fram í bókinni Íslandssaga til okkar daga, eftir Björn Þorsteinsson og Bergstein 

Jónsson, en þar segir: „Þær eiga sér að fyrirmynd tákn guðspjallamannanna sem sótt eru í sýn 

Esekíels spámanns í Gamla testamentinu.“121 

Ekki hafa allir verið sammála Þórhalli og öðrum fræðimönnum sem hafa komið fram með 

þessar tilgátur um að auðljós tengsl séu á milli hins heiðna skjaldarmerkis Íslands og Biblíunnar. 

Bent hefur verið á að aðeins séu tvær verur séu af dýrastofni í skjaldarmerkinu sem sagt er frá í 
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Opinberunarbókinni, eru það uxinn og örninn. Hinar tvær verurnar eru sagðar líkjast manni og 

ljóni. Í skjaldarmerkinu er um að ræða dreka og risa. Þeir sem eru ósammála þessu segja að hér 

sé um að ræða heiðnar vættir og ekki sé hægt að sjá tengingu á milli kristninnar og 

landvættasögunnar. Sé það á hinn bóginn rétt sem Þórhallur og fleiri halda fram, þá er komin 

sterk tenging við kristna trú. Þá er ekki nóg með það að krosstáknið sé að finna í merkinu, 

heldur eru þá einnig komin tengsl við bæði Gamla og Nýja testamentið. Kristin trú á því stóran 

hlut í okkar þjóðríkistrú. 

Sagan á bakvið skjaldarmerkið er mikil og merkileg og einnig umdeild. En þrátt fyrir að vera 

umdeild bera langflestir Íslendingar það með stolti þegar tækifæri gefast og enn finnst fólki það 

kröftugt, fallegt og flott. Það má því segja að það sé ekta íslenskt. Við Íslendingar höfum frá 

upphafi trúað á tröll, risa, álfa og huldufólk, og alls kyns kynjaverur en kynjaverur og risa er 

einmitt að finna í skjaldarmerkinu. Þessar verur eða landvættir eru sagðar upphaflega 

tilkomnar til þess að bægja skósveini Noregskonungs frá landinu sem sýnir samstöðu þegar 

höggva á í stolt þjóðarinnar. Landvættirnar standa líka vörð um íslenska fánann í 

skjaldarmerkinu. Sú tenging að hafa íslenska fánann í skjaldarmerkinu myndar hugsanlega 

sömu tilfinningar og þegar fólk sér íslenska fánann einan og sér.  

 

Þjóðfáni Íslands 

Barátta Íslendinga um frelsi og fullveldi frá Dönum hefur verið nátengd tilurð íslenska fánans. 

Íslenski fáninn eins og við þekkjum hann í dag er því ekki ýkja gamall. Þegar Íslendingar stóðu í 

sjálfstæðisbaráttunni kom heimting á séríslenskum fána fram á borðið. Áður fyrr sigldu 

Íslendingar undir merkjum hins rauð hvíta Dannebrogfána Danmerkur. Lengi vel gerðu menn 

ekki greinarmun á skjaldarmerki og fána en (skjaldar)merki Íslands var komið mun fyrr fram en 

þjóðfáninn. Deilur stóðu yfir um gerð fánans í þó nokkurn tíma, enda komu fram margar 

tillögur um gerð hans. Fyrsti vísir að séríslenskum þjóðfána var þó í gildi í nokkrar vikur sumarið 

1809, þegar Jörundur hundadagakonungur var einvaldur á Íslandi. 

Bláhvíti fáni Einar Benedikssonar skálds naut mikillar vinsældar eftir að Einar skrifaði grein 

um það að fáni landsins ætti að vera hvítur kross á bláum feldi, enda væri ekkert hentugra 

flaggmerki en krossinn.122 Vinsældir fánans komu m.a. fram í því að stúdentafélagið gerðist 

málsvari bláhvíta fánans.  
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Þann 22. nóvember 1913 fór Hannes Hafstein ráðherra út til Danmerkur á fund Kristjáns X. 

Danakonungs og ræddi við hann fánamálið. Lagði Hannes það til að Íslendingar fengju sérfána 

sem aðeins yrði notaður innanlands og í íslenskri landhelgi. Féllst konungur á þessa tillögu. Var 

þetta gert með konungsúrskurði og án löggjafar. Einnig vildi konungur að fáninn yrði ekki líkur 

neinum öðrum fána annars lands og er líklegt að hann hafi átt við Grikkland en áður hafði 

komið fram að bláhvíti fáninn var sagður líkjast mjög konungs- og landhersflaggi Grikkja að lit 

og lögun. Því hefur verið haldið fram að konungur hafi sett þessar kröfur fram til að hægja á 

Íslendingum. Hann fann hvernig þeir voru með vindinn í bakið í frelsisbaráttu sinni. 

Eftir að hafa fengið neitun frá konungi við þeirri ósk að fá að nota bláhvíta fánann og fengið 

álit hjá Páli Halldórssyni, skólastjóra Stýrimannaskólans, um það að fáninn væri of líkur hinum 

sænska, þá var hætt við að nota hann. Auglýsti nefndin eftir tillögum að nýjum fána sem yrði 

arftaki hins hvítbláa. Eftir því sem næst verður komist bárust 46 tillögur og þar af voru 13 

tillögur um krossfána.123  

Eftir mikinn ágreining og baráttu við Danakonung um gerð fánans var gefinn út 

konungsúrskurður árið 1915 þar sem Íslendingar fengu sérfána, þó hann ætti ekki að vera tákn 

um fullveldi landsins. Í úrskurðinum segir að fáninn skuli vera: 

Heiðblár (ultramarineblár) með hvítum krossi og hárauðum krossi innan í hvíta 
krossinum. Armar krossanna skulu ná alveg út í jaðra fánans á alla fjóra vegu. Breidd 
krossmarksins skal vera 2/9 af breidd alls fánans, en rauði krossinn helmingi mjórri, 1/9 
af breidd fánans. Reitirnir við stöngina skulu vera rétthyrndir ferhyrningar og allar hliðar 
þeirra jafnstórar; ytri reitirnir skulu vera jafnbreiðir stangarreitunum, en helmingi lengri. 
Hlutfallið milli breiddar fánans og lengdar hans verður 18:25. 

Fyrsti sérfáni okkar Íslendinga var svo vígður af skátafélaginu Væringjum, sem séra Friðrik 

Friðriksson stofnaði, við hátíðlega athöfn en hann var svo einnig vígður við trúarlega athöfn þar 

sem séra Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur flutti ræðu og blessun. 

Það var svo á hádegi 1. desember 1918, fullveldisdeginum, sem klofinn íslenskur fáni 

(tjúgufáni) var dreginn að húni við stjórnarráðið og Sigurður Eggerz fjármálaráðherra flutti 

ræðu af tröppum hússins og sagði meðal annars: „Fáninn er tákn fullveldis vors. Fáninn er 

ímynd þeirra hugsjóna, sem þjóð vor á fegurstar, hvert stórverk, sem unnið er af oss, eykur veg 

fánans, hvort sem það er unnið á höfunum, í baráttunni við brim og úfnar öldur eða á svæði 

framkvæmdanna eða í vísindum og fögrum listum. Því göfugri sem þjóð vor er, þess göfugri 
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verður fáni vor. Vegur hans og frami er frægð þjóðar vorrar [...] Vér biðjum alföður að styrkja 

oss til að lyfta fánanum til frægðar og frama ...“124 

 

Söngur okkar Íslendinga 

Það lag sem verður að skoðast í framhaldinu er þjóðsöngur okkar Íslendinga; Lofsöngur. Þess 

má geta í byrjun að hér er um að ræða sálm. Hann er númer 516 í sálmabókinni og ortur út frá 

90. Davíðssálmi, 1.-4. og 12.-14. versi. Sálmurinn var ortur löngu áður en hann var gerður að 

þjóðsöng okkar Íslendinga. Höfundur lagsins er Sveinbjörn Sveinbjörnsson og höfundur ljóðsins 

er Matthías Jochumson en sálmurinn var ortur árið 1874 til þess að fagna 1000 ára byggð á 

Íslandi, enda kemur „Íslands þúsund ár“ fyrir í öllum þremur erindum sálmsins. 

Þegar sálmurinn var sunginn í fyrsta skiptið við hátíðarmessu 2. ágúst 1874 þótti ekki mikið 

til hans koma, en hann var þó sunginn af söngfélögum árin á eftir. Það var svo á tímabilinu frá 

heimastjórn til fullveldis, á milli áranna 1904 og 1918, sem Lofsöngurinn ávann sér hefð sem 

þjóðsöngur. Við fullveldistökuna var hann leikinn sem þjóðsöngur Íslendinga og hefur verið það 

ætíð síðan. Á heimasíðu forsætisráðuneytisins er gripið í orð Steingríms J. Þorsteinssonar sem 

hafði fjallað um þjóðsönginn árið 1957. Það segir Steingrímur: „Það hefur jafnvel hlotið þeim 

mun meiri helgi sem því hefur síður verið slitið út hversdagslega. Menn bera lotningu fyrir 

háleitum skáldskap kvæðisins – einkum fyrsta erindis, sem oftast er sungið eitt saman – og hið 

hátíðlega og hrífandi lag er Íslendingum hjartfólgið.“125 

Pétur Pétursson segir að saga íslensku þjóðarinnar tengist mjög guði sem hægt sé að sjá 

sem hina fullkomnu skírskotun í hina íslensku þjóðríkistrú. Samkvæmt Pétri sýnir 

þjóðsöngurinn þetta einna best. Í þjóðsöngnum táknar Guð samfélagið og er það mjög í anda 

skilgreiningar Durkheim á trúarbrögðum. Þjóðsöngurinn lofar Guð fyrir það að vera með 

þjóðinni í gegnum alla erfiðleika og þrengingar. í söngnum er engan Jesú að finna og sá guð 

sem er nefndur er ekki sagður hinn kristni Guð, þó svo hann sé miðpunktur textans. Þetta 

kemur heim og saman við þá útskýringu sem Robert N. Bellah gefur á þjóðríkistrú og hvernig 

hún birtist. Pétur segir einnig að það megi ef til vill taka því sem merki innan þjóðríkistrúarinnar 

að þjóðsöngurinn sé ekki lengur fyrsti sálmurinn í sálmabókinni. En samt sem áður hefur ríkið 

tekið að sér ábyrgð textans og lagsins eftir það setti það í lög að íslenska ríkið ætti lag og texta 
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og það væri bannað að breyta þjóðsöngnum á nokkurn hátt. Lofsöngurinn, þessi mikli 

helgisöngur, fór úr því að vera á ábyrgð kirkjulegrar trúar yfir á íslenska ríkið.126 

 

Er þjóðkirkjan okkar þjóðríkistrú? 

Það er ekki hægt að segja annað en Ísland sé kristið land sé litið til tölulegra staðreynda. Þann 

fyrsta janúar 2011 voru 82,5 % þjóðarinnar (18 ára og eldri) skráð í lútherska trúarsöfnuði og 

þar voru 77,2% skráð í þjóðkirkjuna. Næstfjölmennasta trúfélagið var Kaþólska kirkjan með 

2,9% en utan trúfélaga stóðu 5%.127 Þetta valdi því að þjóðkirkjan sé fulltrúi hins opinbera 

trúarramma sem finnst hjá þjóðinni. Þjóðkirkjan er oft viðstödd viðburði sem tengjast allri 

þjóðinni og leggur oft eitthvað til málanna til þess að gera viðburðinn meira „heilagan“. Við slík 

tilefni er líka gert ráð fyrir kirkjunni af yfirvöldum og virðist það vera eðlilegt að þjóðkirkjan sé 

þátttakandi.  

Pétur Pétursson segir frá því að vegna sagnfræðilegra ástæðna sé að finna nokkra 

hugmyndafræðilega kjarna þjóðríkistrúar innan þjóðkirkjunnar. Þjóðkirkjan var til staðar á 

aldarafmæli Alþingis árið 1930 og einnig árið 1944 þegar þjóðin varð sjálfstæð. Í ræðum 

biskups við þessi tilefni var lögð áhersla á einingu þjóðarinnar undir Guði og náð hans. 

Samkvæmt Pétri hefur sú ákvörðun að gera kristni að þjóðartrúarbrögðum árið 1000 haft mikil 

áhrif á landið. Þetta gerði það að verkum að kirkjan gat tekið þátt í atburðum á vegum ríkisins 

og jafnvel þar sem kristin trú var algjörlega óþörf. Vegna þessa varð kirkjan rammi fyrir sterkar 

þjóðríkistrúarskoðanir sem voru grundvallaðar á þjóðerniskennd.128 

Þjóðríkistrúna er einkum að finna innan evangelísku-lúthersku kirkjunnar og þetta gefur 

henni því góða stöðu sem þjóðkirkju landsins. Það ríkti þó óvissa um stöðu þjóðkirkjunnar í 

byrjun síðustu aldar og komu upp raddir um aðskilnað. Sú umræða hljóðnaði þó þegar Ísland 

varð fullvalda ríki. Frjálslynda guðfræðin átti stóran þátt í frelsun kirkjutrúar á Íslandi í upphafi 

síðustu aldar sem var í höndum dönsku kirkjunnar. Frjálslynda guðræðin varð fljótt vinsæl og 

flest allir kirkjuleiðtogar landsins tóku hana upp á sína arma. Hún sá til þess að þjóðkirkjan væri 

rammi fyrir þjóðríkistrúna fyrstu þrjá áratugi síðustu aldar. Þó svo að frjálslynda guðfræðin hafi 
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haft svona mikil áhrif á þjóðríkistrú hér á landi og tengslin við kirkjuna, þá þarf það ekki 

endilega að merkja að það eigi við í öðrum löndum samkvæmt Pétri.129 

Það að kirkjan sé búin að vera stór hluti af Íslenskri þjóðarsál frá árinu 1000 veldur því að 

fólk samsamar sig flest kristinni kirkjutrú. Hefðin gegnir hér því veigamiklu hlutverki. Hér áður 

fyrr var það ekki í boði að standa utan trúfélaga og þurfti hver og einn Íslendingur að vera 

skráður í eitthvert trúfélag. Flestir voru skráðir í sama trúfélagi og móðir viðkomandi og það er 

þannig enn. Í langflestum tilfellum voru Íslendingar skráðir í þjóðkirkjuna og voru í raun ekkert 

að velta því fyrir sér. Samasemmerki mátti því setja á milli þess að vera Íslendingur og þess að 

vera kristinn. En það þykir eða þóttu augljós tengsl felast í því að vera Íslendingur og að vera 

skráður í þjóðkirkjuna. En þótt fólk sé skráð í þjóðkirkjuna finnst eflaust einhverjum að þeir eigi 

ekki samleið með henni, heldur eru þar aðeins vegna hefðarinnar. Áður fyrr a.m.k. hefur það 

verið tilfinning margra að það tilheyrði því að vera Íslendingur að vera í þjóðkirkjunni. Ef litið er 

svo á að það að vera í þjóðkirkjunni tákni að viðkomandi sé meiri Íslendingur en ella, þá má 

halda því fram að þjóðkirkjan endurspegli þjóðríkistrú okkar Íslendinga. Sú tilfinning að vera 

Íslendingur gerir okkur að meiri þjóð, samheldnari þjóð. Við erum tilbúin að takast óttalaus á 

við það sem að höndum ber, því við stöndum saman.  

Það eru margir sem hafa tekið þátt í því að mynda þá hefð að vera kristinn og að vera 

Íslendingur. Hana má sjá þ.á.m. í öllum helstu miðlum landsins. Þegar tilkynnt er um dauðsfall, 

hvort sem það er í Ríkissjónvarpinu, á Stöð 2, á netmiðlum eða einhverjum öðrum miðlum, þá 

er oftast notast við hið kristna tákn krossinn. Það er ekki fyrr en á síðustu mánuðum sem sumir 

miðlar eru farnir að notast við mynd af logandi kerti sem er mun hlutlausara tákn. Einnig hefur 

það verið til siðs, þó aðallega úti á landi, að grunnskólar séu settir og þeim slitið i kirkju 

byggðarlagsins. Ein ástæða þess getur verið sú að kirkjan sé eina húsið í bænum sem er nógu 

stórt og hafi nógu mörg sæti til þess að taka á móti heilum skóla, kennurum, börnum og 

foreldrum. En svo getur önnur ástæða verið sú að hér eimi af þeirri hefð þegar skólinn var 

nátengdur kirkjunni, þar sem prestar voru kennarar og tóku jafnvel að sér nemendur í 

einkakennslu. Á þessum setningum og slitum voru og eru jafnvel sungnir fjörlegir sálmar. Það 

að fólk komi saman í húsi Guðs á svona gleðistundu veldur því að fólk fer hugsanlega að líta á 

kirkjuna sem tákn um eitthvað gleðilegt og gott sem samfélagið geti sameinast um. 
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Er þjóðríkistrúin sýnileg á Íslandi? 

Miðað við þær upplýsingar sem til eru um þjóðríkistrú og það sem vitað er um trúarlíf og 

félagslíf Íslendinga, þá má fullyrða að þjóðríkistrú megi finna á Íslandi. Því hefur verið haldið 

fram að þjóðríkistrú sé að finna í þeim löndum þar sem átök um skilgreiningu þjóðarinnar hefur 

átt sér stað. Þetta á til dæmis við um þau lönd sem hafa þurft að berjast fyrir sjálfstæði sínu og 

Robert E. Stauffer talaði um þetta í grein sem minnst var á hér að ofan. 

Pétur Pétursson segir að það sé mjög erfitt að lýsa hinni íslensku þjóðríkistrú vegna þess að 

hún sé ekki eina sviðið á neinni sérstakri stofnun í samfélaginu. Hana er að finna bæði innan og 

utan marka kirkjunnar og ríkisins. Pétur telur að það sé að finna þjóðríkistrú á Íslandi en hún sé 

ekki kerfisbundin og sé í raun ósýnileg. Hún verði þó sýnileg á vissum tímabilum í gegnum 

einhvers konar rökræður á milli kirkju, ríkis og stærri þjóðfélagslegra hópa.130 

 

Lokaorð 

Við Íslendingar erum að mínu mati samheldin þjóð. Þegar eitthvað bjátar á, þá stöndum við 

saman og látum okkur náungann varða. 

En gefur þessi samheldni okkar Íslendinga til kynna að hér sé þjóðríkistrú að finna? Sumir 

svara því neitandi og segja að hér sé ekkert sem bendi til þess, eða ekki nógu sterk merki þess. 

En eins og áður var sagt er þjóðríkistrúin ekki einsleit. Þetta sást einna best þegar Ísland var 

borið saman við Bandaríkin enda er eitt besta dæmið um þjóðríkistrú í Bandaríkjunum. Eins og 

komið hefur fram eru Íslendingar alls ekki eins duglegir að tjá trúarskoðanir sínar og 

Bandaríkjamenn. Okkur líður betur með það að tala um veðrið en um trúmál. Það er þó nokkuð 

ljóst að trú getur ekki verið einkamál. Trú er þannig gerð að hún er okkur mikið hjartans mál og 

mótar þannig hegðun okkar. Það er því rétt sem Schleiermacher segir að trú verði að vera í 

samfélagi við aðra menn. Trúin á að vera og getur ekki annað en verið í samfélaginu, rétt eins 

og hún er á blaði. Þetta á einnig við um þjóðríkistrúna. Hér á landi er hún ef til vill ekki mjög 

áberandi nema á vissum stöðum og tímum, en það má ekki loka hana inní bók.  

Ef við gefum okkur að þjóðríkistrú sé hér á landi, er hægt að komast að því með óyggjandi 

hætti. Af þeim sem sögðust ekki vera kristinn í ofangreindri könnun Björns og Péturs sagðist 

stór hluti þeirra finna samt til samkenndar með kirkjunni. Þeir sem tilheyrðu þessum hópi vildu 

að hún yrði áfram í tengslum við ríkið. Það sýnir fram á að stórum hluta þjóðarinnar finnst 
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kirkjan gegna ákveðnu hlutverki sem er ekki bundið algerlega lútherskri kirkjudeild og sé 

jafnvel óháð henni sem kristinni kirkju. Þetta á líka við um þá sem fundu litla eða enga 

samkennd með kirkjunni. Vegna þessa setja þeir Pétur og Björn fram þá tilgátu að meirihluti 

þjóðarinnar, hvort sem það eru trúaðir eða ekki, hafi „trúarlega“ afstöðu til þjóðfélagsins, 

menningar og þjóðernis, sem komi fram í jákvæðri afstöðu til kirkjunnar. Þetta veldur því að 

þessi „þjóðfélagslega“ trú hefur það hlutverk að sameina landsmenn og styrkja þá í vissu um 

ágæti þjóðarinnar, sérkenni, einkenni og tilgang hennar á alþjóðavettvangi. Það skiptir heldur 

engu máli af hvaða kynstofni viðkomandi er, hann getur verið jafn heitur í trúnni og næsti 

maður. 

En hver eru þá helstu einkenni þjóðríkistrúarinnar hér á landi? Það er nokkuð ljóst að 

þjóðríkistrúin hlýtur að vera tengd kirkjunni, enda hefur mótmælendatrú, og kaþólsk trú þar á 

undan, verið öflug hér á landi í margar aldir. Kirkjan tók, og tekur enn, þátt í mörgum athöfnum 

sem tengja má við þjóðríkistrúna, þ.á.m. 17. júní þegar ávallt er farið í kirkju áður en lagður er 

blómsveigur að leiði Jón Sigurðssonar. Jón Sigurðsson er ein af okkar þjóðríkistrúarhetjum en 

sú manneskja sem Íslendingar líta einna helst upp til í dag og geta samsamað sig við er frú 

Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands. Hún er sú manneskja sem við öll ættum að 

gera tengt við. Hún vill vernda tungumálið sem við getum öll verið sammála henni um, enda er 

það ef til vill það sem skilur okkur einna helst frá öðrum þjóðum og gerir okkur einstök. Það 

sama má segja um náttúru Íslands en hún hefur ætíð verið Vigdísi hjartans mál. Flest vorum og 

erum við tilbúin að flykkjast á bakvið Vigdísi og styðja hana þegar hún talar fyrir þjóðina. Dæmi 

um aðra þjóðríkistrúarhetju okkar Íslendinga sem ekki enn hefur verið nefnd er Halldór 

Laxness. Bækur hans eru ein af okkar táknmyndum í þjóðríkistrúnni, enda ertu varla 

Íslendingur fyrr en þú hefur að minnsta kosti lesið eina bók eftir Laxnes. 

Eitt er það sem einkennir íslenska þjóðríkistrú og er hennar helsta táknmynd en það er 

íslenski fáninn og um leið íslenska skjaldarmerkið. Fáninn er afar helgur í augum flesta 

Íslendinga. Við fyllumst stolti þegar við sjáum hann blakta við hún og þá sérstaklega á erlendri 

grundu. Þetta stolt kemur ef til vill líka fram vegna þess að við erum meðvituð um það hvað við 

erum lítil þjóð og því gleðjumst við þegar við sjáum fánann einhvers staðar þar sem við eigum 

ekki von á honum. Dæmi um það hvernig fáninn er notaður á óhefðbundinn hátt er þegar hann 

er lagður ofan á kistur í jarðarförum. Þykir mörgum það mjög fallegt og sýna mikla virðingu. 

Það sama má segja um skjaldarmerkið, en sumir hafa gengið það langt að láta húðflúra það á 

sig og bera það þannig með stolti alla ævi.  
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En getur verið að þjóðkirkjan sé hin íslenska þjóðríkistrú? Fyrsta skrefið til þess að 

þjóðkirkjan geti talist þjóðríkistrú í líkingu við það sem er að finna í Bandaríkjunum felst í því að 

það verði aðskilnaður ríkis og kirkju, en það er einnig megingrundvöllur þess að þjóðríkistrú 

geti almennt þrifist samkvæmt Robert Bellah og  Jean-Jacques Rousseau. Það er samt alveg 

ljóst að þjóðríkistrúin hér, sem og á öðrum Norðurlöndum, er ekki algjörlega aðskilin frá ríkinu. 

Til þess að þjóðríkistrú geti orðið til verður að vera skuldbinding hjá borgurunum til hópa, 

stofnana og félagslegra sviða innan ríkisins. 

Einnig segir Pétur frá því að þjóðríkistrú komi fram í jákvæðu viðhorfi til þjóðkirkjunnar og 

þær miklu væntingar sem gerðar voru í garð leiðtoga kirkjunnar í rannsókn hans séu samofnar 

því sem hann hefur kallað þjóðríkistrú. Þetta merkir þó ekki að þjóðkirkjan sé þjóðríkistrú okkar 

Íslendinga, heldur aðeins að þjóðkirkjan sé tengd þjóðríkistrúnni. Þjóðkirkjan hefur þó tekið 

þátt í mörgum athöfnum sem viðkoma þjóðríkistrúnni og því er auðvelt að tengja saman 

þjóðkirkjuna og þjóðríkistrúna. Þar sem þjóðkirkjan kom við sögu í mörgum athöfnum 

þjóðarinnar hér áður fyrr þá er í raun hægt að segja að þjóðkirkjan hafi orðið einhvers konar 

þjóðríkistrú. Hægt er að segja að hún hafi verið það óbeint, enda var það skoðun margra að 

það að vera Íslendingur fælist í því að vera í þjóðkirkjunni. En svo er ekki lengur og því hefur 

þessi hugmynd um það að þjóðkirkjan sé okkar þjóðríkistrú dofnað mjög. 

Óljóst er hvort þjóðkirkjan geti orðið hluti af okkar þjóðríkistrú ef aðskilnaður verður hjá ríki 

og kirkju. Nú er það er aðeins spurning um það hvenær en ekki hvort aðskilnaður verði, miðað 

við þá umræðu sem hefur átt sér stað í samfélaginu. Þegar þessi aðskilnaður verður, þá mun 

tíminn leiða það í ljós hvort við eignumst okkar sterku og sýnilegu þjóðríkistrú. 
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