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Útdráttur 
 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er þjóðarsamsemd og hvernig hún skapast gjarnan í 

samtali við ríkjandi trúarbrögð. Trúarbrögð hafa lengi vel verið miðpunktur innan 

mannfræðinnar og endurspeglast mikilvægi þeirra í áhrifum á undirliggjandi 

samfélagsgerð. Ritúöl og tákn spila þar hlutverk og hér er athyglinni beint að því 

hvernig tákn eru mikilvæg miðlunartæki innan menningar. Sú umræða er svo sett í 

samhengi við ríkjandi þjóðartákn Íslendinga og hvernig þau viðhalda tengingu við 

trúarleg gildi. Íslendingar hafa opinbera þjóðkirkju og er saga Íslands talin byggja á 

kristilegum grunni. Þrátt fyrir vaxandi fjölmenningu og breytt viðhorf virðist trúin þó 

ekki vera á undanhaldi. Greina má samt ákveðna hugarfarsbreytingu en jafnframt 

spilar trúin enn stóran þátt í því að móta íslenska menningu. Hið gagnkvæma 

samband ríkis og kirkju er hér rakið og sýnt er fram á hvaða hlutverk það spilar í 

mótun þjóðarsamsemdar. Greint er frá togstreitu á milli trúarlegra og veraldlegra 

viðhorfa sem verður sett í samhengi við umræðu um kirkjuheimsóknir skólabarna á 

jólum. Ummæli biskups Íslands, Agnesar M. Sigurðardóttur varðandi þessar 

heimsóknir, eru skoðuð í samhengi við íslenska þjóðarsamsemdar. Út frá því verður 

ályktað hvað felst í því að læra að vera Íslendingur og hvernig sú staða eða vitund 

mótast í samhengi við ríkjandi trúarbrögð.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

Efnisyfirlit 

Inngangur .............................................................................................................................. 5 

1. Mannfræði trúarbragða ............................................................................................... 9 
1.1 Trúarbrögð sem miðpunktur í mannfræði ................................................................. 9 
1.2 Nálganir og kenningarleg sjónarhorn .........................................................................10 
1.3 Ritúöl .......................................................................................................................................14 

1.3.1 Tákn, tótem og fánar ............................................................................................................... 16 

2. Þjóðarsamsemd ........................................................................................................... 17 
2.1. Að tilheyra ............................................................................................................................17 
2.2.Menningarhugtakið ...........................................................................................................19 
2.3.Trúarbrögð og þjóðarsamsemd ....................................................................................21 

3. Samspil trúarbragða og stjórnkerfa og breytileg viðhorf 
veraldarhyggjunnar ........................................................................................................ 22 

3.1 Trúin sem tromp: réttlæting á valdi ............................................................................22 
3.2. Útbreiðsla kristinnar trúar ............................................................................................23 
3.3. Veraldarvæðing : Trú á undanhaldi? ..........................................................................24 

4. Íslendingar: eru þeir allir eins? .............................................................................. 27 
4.1 Ó Guð vors lands .................................................................................................................27 
4.2 Útópía? ....................................................................................................................................28 
4.3 Togstreita ..............................................................................................................................30 

4.3.1 Umræður: Kirkjuheimsóknir skólabarna á jólum....................................................... 31 

Lokaorð ............................................................................................................................... 34 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 36 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

5 

Inngangur 

Í ferðalagi einstaklingsins í gegnum lífsins veg vakna gjarnan upp vangaveltur um 

sjálfið. Hver er ég og hvað gerir mig að mér? Þær spurningar beinast gjarnan að því 

að aðgreina sjálfan sig frá hinum. Það að tilheyra hefur reynst manninum mikilvægur 

þáttur í lífinu en hópamyndun hefur verið álitin grundvallarþáttur í mótun samfélaga.  

Mannfræðingar hafa beint athyglinni að því hvernig samfélagið mótar 

einstaklinginn. Innan samfélaga er ávallt til staðar ríkjandi hugmyndafræði sem 

mótar þau gildi, hefðir og siði sem þykja eðlileg á hverjum stað fyrir sig. 

Einstaklingurinn þarf svo að tileinka sér þá hegðun og hugmyndir sem samræmast 

samfélaginu svo hann geti talist fullgildur meðlimur þess. Þetta leiðir til þess sem 

kallast samsemd (e. identity) en hún vísar til þess hvernig einstaklingur skilgreinir 

sjálfan sig. Semsagt hún svarar spurningunum ,,Hver er ég og hvað gerir mig að 

mér?”. Þessi samsemd mótast gjarnan í því samtali sem á sér stað á milli einstaklings 

og hans samfélags. Því er mikilvægt að rannsaka hugmyndir einstaklingsins um 

sjálfan sig í samhengi við þá heild sem hann tilheyrir.  

  Flestir fræðimenn eru sammála um að trúarbrögð móti samfélög (Maclennan, 

1922). Trú er talin vera áhrifaþáttur í flestum samfélögum en mismunandi aðferðir 

hafa verið notaðar til að skoða trú og verkun hennar (Morris, 2006). Saga Íslands er 

gjarnan talin byggja á kristilegum grunni og á Íslandi starfar opinber þjóðkirkja sem 

er hin evangelíska- lútherska kirkja. Hún er ríkisstofnun sem fær stuðning og 

fjármögnun frá ríkinu og prestar eru því ríkisstarfsmenn, fjármagnaðir af íslenskum 

skattgreiðendum. Samkvæmt lögum um grunnskóla 91/2008 eiga starfshættir þeirra 

grunnskóla meðal annars að mótast af kristinni arfleifð íslenskrar menningar en 

mögulega eru sú lög ekki í takt við hrynjanda samfélagsins. Börn eru jafn mismunandi 

og þau eru mörg og fjölmenning fer vaxandi með auknu flæði fólks og hugmynda. Á 

síðustu árum má sjá minnkandi fylgi við þjóðkirkjuna, innan við fjörutíu prósent 

segjast bera traust til hennar og sýna kannanir einnig fram á að meirihluti þjóðar sé 

hlynntur aðskilnaði ríkis og kirkju (Capacent, 2014; Gallup, 2015). Það virðist vera 

þrýstingur á stjórnvöld að aðskilja ríki og kirkju og andstæðar afstöður 

stjórnmálaflokka til þessa hefur gert málið hápólitískt enda virðist það vera mikið 
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hitamál í íslenskum samtíma, mál sem klofið hefur íslensku þjóðina.  

Tenging mín við viðfangsefnið felst fyrst og fremst í þeirri staðreynd að á 

Íslandi er ég fædd og uppalin. Ég er Íslendingur og hef lært að hegða mér sem slíkur. 

Ég elst upp á heimili þar sem ekki var efast um tilvist Guðs, þó að hann hafi ekki verið 

daglegt umræðuefni. Bænir voru gjarnan sagðar á kvöldin og einnig þurfti ég alla 

mína grunnskólagöngu að fara með Faðirvorið ásamt bekknum áður en fyrsti tíminn 

hófst. Þegar ég var unglingur fermdist ég vegna þess að hinir krakkarnir gerðu það. 

Þegar ég varð foreldri skírði ég barnið mitt, af því að hinir foreldrarnir gerðu það.  

Grunnurinn að þessari ritgerð er því sá veruleiki sem ég hef lifað í og beinist 

áhuginn að því hvernig það að vera íslendingur mótar fólk. Kveikjan að ritgerðinni 

fólst þó sérstaklega í ummælum tveggja þjóðþekktra Íslendinga. Fyrstu ummælin 

höfðu setið í mér í um sjö ár eða allt frá þeim tíma þegar fjármálakreppan skall á með 

miklum krafti í október 2008. Þann 6. Október þáverand forsætisráðherra Íslands í 

sjónvarpinu og vildi ávarpa íslensku þjóðina. Í ávarpinu voru fjölskyldur hvattar til að 

láta örvæntinguna ekki ná yfirhöndinni og íslenska þjóðin hvött til að standa saman 

og sýna æðruleysi gagnvart yfirvofandi erfiðleikum. Það var þó ekki eingöngu ræðan 

sjálf sem olli hvað mestum usla í samfélaginu heldur lokaorð hennar, þrjú lítil orð; 

,,Guð blessi Ísland” (Geir H. Haarde, 2008). Á tímum óvissu og komandi erfiðleika 

ákvað forsætisráðherra að biðja Guð almáttugan, sem talin er skapari himins og 

jarðar samkvæmt kristinni trú, að blessa Ísland. Þetta orðaval þótti mér áhugavert en 

þarna var Guð orðin einskonar verndari íslensku þjóðarinnar og sameiningartákn á 

tímum komandi efnahagskreppu.  

 Fyrir jólin 2014 spratt upp mikil og heit umræða í íslensku samfélagi varðandi 

kirkjuheimsóknir grunn- og leikskólabarna. Margir efuðust um fræðslugildi slíkra 

heimsókna, töldu þær vera trúboð, fara gegn trúfrelsi og vera tímaskekkja á meðan 

aðrir álitu þær vera saklausa hefð sem bæri að fylgja. Í kjölfar þessarar umræðu kom 

biskup Íslands, Agnes M. Sigurðardóttir, fram í viðtali og lét þessi ummæli falla 

varðandi kirkjuheimsóknir skólanna: 

 

,,…þetta er hluti af því að börn sem eru ekki fædd hér til dæmis, eða eiga ekki 

foreldra sem hafa fæðst hér, læri það, hvað það er að vera Íslendingur og hvað 
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það er að búa hérna vegna þess að lög og reglur okkar eru miðaðar við kristin 

gildi og ég held að það sé svo mikilvægt” (RÚV, 2014, desember). 

 

Þessi ummæli vöktu víða hvar mikla reiði, einnig meðal þeirra einstaklinga sem stóðu 

utan þjóðkirkjunnar og veltu fyrir sér hvort þeir teldust því ekki íslendingar þrátt fyrir 

að hafa verið hér fæddir og uppaldnir. Ég hafði persónulega ávallt litið á sjálfa mig 

sem kristin einstakling en upplifði samt blendnar tilfinningar gagnvart þessum 

kirkjuheimsóknum. Sérstaklega þegar ég, sem móðir, átti barn á leikskóla sem var 

fyrirhugað að taka þátt í slíkri ferð. Það má segja að átt hafi sér stað ákveðið 

sjálfskoðunarferli og ég velti fyrir mér af hverju sjálfsmynd mín væri svona 

brotakennd og hvernig hún hefði mótast í fyrsta lagi. Áhuginn beindist fyrst og 

fremst að því hvað fælist í orðunum ,,..að læra að vera Íslendingur” og áherslan fór á 

að skoða hvernig sú staða eða vitund mótast, sérstaklega í tengslum við ríkjandi 

trúarbrögð eða í tilfelli Íslendinga, hina evangelísku- lúthersku þjóðkirkju. Í þessari 

ritgerð verður sjónum beint að því hlutverki sem trúarbrögð spila í mótun 

þjóðarsamsemdar. Hvernig þau geta myndað undirliggjandi samfélagsgerð og mótað 

ríkjandi hefðir og gildi og miðlað hugmyndum í gegnum tákn. Ennfremur verður 

fjallað um þá togstreitu sem myndast hefur Íslandi á milli trúarlegra og veraldlegra 

viðhorfa. Einnig spyr ég að því hvað felist í því að læra að vera Íslendingur og hvort 

að þjóðarsamsemd geti verið leið til útilokunar á sama tíma og hún myndar samhug 

tengir saman einstaklinga?  

Í fyrsta hlutanum verður farið stuttlega yfir sögu mannfræði trúarbragða. 

Nefnd verða þau helstu kenningarlegur sjónarmið og nálganir sem mannfræðingar 

hafa notast við í rannsóknum sínum á trúarbrögðum og þá fræðimenn sem hafa 

verið áhrifavaldar innan mannfræði trúarbragða. Síðan verður vikið að umfjöllun um 

rítuöl, tákn og tótem, hlutverk þeirra og virkni og beint verður sjónum að 

hliðstæðum í merkingu tótems og fána. 

 Í öðrum hlutanum mun ég ræða mannfræði þjóðarsamsemdar og hvað það 

þýðir að tilheyra. Þjóðarsamsemd (e. national identity) vísar til tengsla sem myndast 

meðal einstaklinga innan sömu þjóðar út frá sameiginlegum gildum (Kolstø, 1996) en 

mótun þeirrar vitundar er margþætt og fjölmargt spilar þar inn í. Því mun ég 

jafnframt skoða menningarhugtakið og það vægi sem trúarbrögð hafa í mótun og 
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myndun þjóðarsamsemdar. Í þriðja hlutanum mun ég beina sjónum að því hvernig 

trúin er notuð sem tromp. Farið verður stuttlega yfir sögu kristinnar trúar og 

útbreiðslu hennar um heiminn. Rædd verða trúarleg viðhorf og hvort þau gætu verið 

á undanhaldi í ljósi veraldarvæðingar. 

Í fjórða hluta beinist athyglin að Íslandi og verður hið íslenska trúarlandslag 

skoðað. Tvö ríkjandi þjóðartákn verða rædd; Þjóðsöngur Íslendinga og þjóðfáninn. 

Ræddar verða hugmyndir um Íslendinga, ítök þjóðkirkjunar í samfélaginu og svo 

verður sjónum vikið að togstreitunni á milli trúarlegra og veraldlegra viðhorfa, 

hvernig hún endurspeglast í íslensku samfélagi og verður áberandi í kringum jólin. 

Umræður varðandi kirkjuheimsóknir skólabarna verða teknar sem dæmi um 

togstreitu innan samfélagsins og hvernig hún gæti skapast vegna samspils 

trúarbragða og þjóðarsamsemdar. 
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1. Mannfræði trúarbragða 

 

1.1 Trúarbrögð sem miðpunktur í mannfræði 
 
Ef litið er yfir sögu mannfræðinnar, upphaf og þróunar hennar sem fræðigreinar má 

sjá að trúarbrögð hafa lengi verið miðpunktur innan mannfræðilegrar umræðu og 

rannsókna (Kunin, 2003). Trúarbrögð eru talin hafa verið einn af meginþáttum í að 

ýta undir tilurð mannfræðinnar og því hluti af þeim grundvelli sem var nauðsynlegur 

fyrir þróun hennar sem sérstakrar fræðigreinar (Barnard, 2000). Niðurstöður 

mannfræðinga sýna fram á að ekki er hægt að skera á milli samfélags manna og 

trúarbragða. Trúin er óaðskiljanlegur hluti hinnar mannlegu tilvistar en að mati 

Maclennan (1922) og samkvæmt Morris (1987) er ekki til það samfélag án tilvísunar í 

einhverskonar yfirnáttúrulegar verur eða krafta. Í ritinu De origine et situ 

Germanorum eftir Tacitus (1928/2001) sem talið er að hafi verið skrifað um árið 98 e. 

Kr. má lesa lýsingar á Germaníu frá tíma Tacitusar. Flokka mætti ritið undir 

mannfræði vegna þess að það er etnógrafískt og hefur að geyma nákvæmar lýsingar 

og munnlegar heimildir. Við lestur þess komst undirrituð ekki hjá því að greina líkindi 

við hina klassísku og áhrifaríku etnógrafíu Argaunots of the Western Pacific eftir 

Bronislaw Malinowski (1922/1984) sem gjarnan er titlaður faðir mannfræðinnar 

(Young, 2004). Í riti Tacitusar (1928/2001) sem fjallar um samfélagsgerð, siði og 

venjur í Germaníu má finna upplýsingar um guði Germana, lýsingar á fórnum og 

öðrum trúarlegum ritúölum. Trúin og trúarleg iðkun var hluti af lýsingu á 

samfélagsgerðinni og stjórnkerfinu en trúarbrögð og stjórnkerfi eru talin hafa verið 

samofin hvort öðru allt frá árdögum okkar menningar (Lewellen, 2003).  

 Innan mannfræði trúarbragða hefur frumbyggjatrú (e. tribal religion) eða 

frumstæð trú (e. primitive religion) löngum verið rannsökuð en áhersla 

mannfræðinga beindist gjarnan að svokölluðum frumstæðum samfélögum 

(Lowie,1925; Morris, 1987). Trú var gjarnan skoðuð sem ótengd öðrum þáttum 

samfélagsins og einnig urðu rannsóknir á til dæmis töfrum og göldrum til þess að 

styrkja ímynd þessa samfélaga sem órökrétt og villimannsleg og síðri en hinn 
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vestræni heimur (Morris, 1987). Gagnrýni á þessar rannsóknir hefur iðulega beinst 

að því hvernig þær áttu þátt í því að framandgera og auðvelda yfirráð yfir valdalitlum 

hópum. Þessi fókus á óhefðbundin trúarbrögð innan svokallaðra framandi samfélaga 

veitti þar af leiðandi málefninu trú ákveðna jaðar staðsetningu innan 

mannfræðinnar. Með tímanum og til dagsins í dag má sjá að viðfangsefni 

mannfræðinnar eru mun fjölbreyttari en þau voru áður og hafa kenningarleg 

sjónarhorn mannfræðinga þróast með nýjum upplýsingum og breyttum heim 

(Barnard, 2000). Fókusinn hefur farið frá því að skoða lítil samfélög staðbundið, út frá 

fyrirframgefnum línulegum þróunarskölum, yfir í að skoða félagslega virkni 

trúarbragða í menningar- og sögulegu samhengi með hnattrænni sýn (Kunin, 2003). 

Það mikla vægi sem trúarbrögð hafa fengið innan rannsókna mannfræðinga sýnir 

fram á mikilvægi þeirra. Þau hafa félagslega virkni og eru því hluti af hinum félagslega 

veruleika mannlegra samfélaga (Durkheim, 1912/1964). 

 

1.2 Nálganir og kenningarleg sjónarhorn 
 
Mannfræðingurinn Melvin Spiro skilgreindi trúarbrögð sem ,,stofnun sem 

samanstendur af menningarlega skapaðri gagngvirkni við menningarlega ráðgerðar 

ofurmannlegar verur“ (Morris, 2006, bls. 2). Hann var í fyrsta lagi að vísa til þess að 

þau séu mannleg smíð og felist í einhverskonar samverkun eða tengslum milli manna 

og ofurmannlegra vera , líkt og guða. Trú einstaklingsins um að slíkar verur hafi meira 

vald en manneskjan sjálf verður til þess að fólk biðlar gjarnan til þeirra á erfiðum 

tímum (Morris, 2006). Að mati Anthony F. C. Wallace (1966) voru trúarbrögð dæmi 

um ritúalska mannlega hegðun sem beindist að yfirrnáttúrulegum verum og kröftum 

en þrátt fyrir að trúarbrögð hafi lengi vel verið miðpunktur innan mannfræðinnar 

benda fræðimenn á erfiðleika þess að skilgreina nákvæmlega hvað trúarbrögð eru. 

Þeir vara við skilgreiningum sem einfaldi og alhæfi. Trúarbrögð standa ekki fyrir eina 

einfalda hugmynd sem er öllum samfélögum sameiginleg og ætti að forðast að koma 

með algilda skilgreiningu (Asad, 1993; Weber, 1993) Að mati Karl Marx veittu 

trúarbrögð grundvöll til útilokunar. Hann taldi þau vera ein fyrsta hugmyndafræði 

mannsins sem hefur þá virkni að veita ákveðna falssýn og vera huggun gagnvart 

óréttlátum aðstæðum. Því mátti rannsaka hana sem hugmyndafræði sem útskýri og 
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réttlæti ójafnrétti en beindi hann sjónum sínum að samfélaginu og taldi trúnna vera 

háða mörgum öðrum þáttum innan þess (Morris, 1987). 

Heildræn nálgun, samanburður og sögu- og menningarlegt samhengi eru 

nokkur af þeim lykilhugtökum sem menn notast við til að lýsa mannfræði  

(Durrenberger og Erem, 2010). Einmitt á þann hátt er mikilvægt að rannsaka 

trúarbrögð, sérstaklega út frá heildrænni sýn sem auðveldar að greina tengsl milli 

félagslegra þátta. Þau þarf að skoða í sögulegu samhengi við þá heild sem þau 

tilheyra og bera þau saman en þessi nálgun gerir mannfræðingum kleift að sjá 

hvernig félagslegar stofnanir eru samofnar og tengjast sín á milli (Kunin, 2003). Áhrif 

trúarbragða á hugmyndir og sýn mannsins um lífið og tilveruna og áhrif þeirra á 

byggingu mannlegra samfélaga hafa vakið athygli mannfræðinga sem hafa skoðað 

virkni þeirra með ýmsum hætti, meðal annars hvernig trúarbrögð virka sem 

skýringartæki mannsins. Því séu þau ekki ósvipuð vísindum að því leyti til að þau 

veita manninum útskýringu á ákveðnum atburðum. Þau svara spurningum og gefa 

okkur ástæðu fyrir hlutum sem gjarnan virðast óskiljanlegir og ósanngjarnir (Morris, 

1987). Þessi nálgun kallast hin vitsmunalega nálgun en í bókinni Anthropology and 

Religion (2006) greinir Brian Morris aðrar meginaðferðir sem hafa verið ráðandi í 

rannsóknum mannfræðinga á trúarbrögðum og verður hér greint frá þeim helstu. 

Sú nálgun sem hefur náð hvað mestum hljómgrunn hjá mannfræðingum yfir 

síðustu hálfa öldina nefnist hin félagsfræðilega nálgun (e. sociological approach) og 

mótaði hún þann grunn sem mannfræðin þróast úr (McGee og Warms, 2008a). Sú 

nálgun skoðar hvernig trúarbrögð, sem mennsk smíði og stofnun samfélags, standa 

fyrir og viðurkenna ákveðin grunngildi sem einstaklingar þurfa að tileinka sér til þess 

að samlagast (e. integrate) samfélaginu (Wallace, 1966). Hún er að mörgu leyti byggð 

á þeirri hugmynd að félagslegar stofnanir þurfi að skoða í félags- og sögulegu 

samhengi til þess að öðlast góðan skilning á þeim (Wilk, 1996). Þau eru talin koma á 

félagslegum tengslum í gegnum ritúöl, trú og gildi og eru þau þannig samfléttuð 

hinum félagslega veruleika. Því ætti að leitast við að skoða þau í félags- og 

menningarlegu samhengi, samofin öðrum þáttum samfélagsins en ekki sem stakan 

þátt tilverunnar eða sem afmarkað fyrirbæri (Morris, 1987). Þessa sýn má sjá í 

verkum Émile Durkheim og Max Weber en þó svo að áherslur þeirra hafi svo 



 
 

12 

sannarlega verið mismunandi áttu þeir þó þessa félagslegu sýn sameiginlega og 

höfðu þeir mikil áhrif á verk síðari fræðimanna (Barnard, 2000). 

Durkheim hafði mikil áhrif á breska mannfræði en samkvæmt honum var 

mikilvægt að skoða hverja trú fyrir sig út frá sínu eigin samhengi og án 

fyrirframgefnum hugmyndum (Durkheim, 1912/1964). Hann taldi trúarbrögð 

endurspegla ríkjandi gildi samfélagsins en á þann hátt fékk trúin fólk til þess að sætta 

sig við stöðu sína. Þannig urðu trúarbrögðin nauðsynlegur þáttur í því að viðhalda 

ákveðnu félagslegu munstri og því ákveðin forsenda fyrir áframhaldi samfélagsins 

(Wallace, 1966). Trúin myndaði þar með ákveðið hugmyndakerfi sem mótaði 

sameiginleg gildi og þessi gildi komu á tengingu milli fólks og styrkti þar með trúin 

félagslega samstöðu hópa (Durkheim, 1912/1964). Miðlægt í verkum Durkheim er 

hugmyndin um félagslegar staðreyndir (e. social facts) en það eru þær sameiginlegu 

reglur, gildi og hugmyndir einstaklinga innan samfélags. Þær móta menninguna og 

gefa einstaklingnum rými til þess að hugsa, skynja og vera til utan hans eigin 

meðvitundar. Það er að segja, þær skapa ákveðna samvitund meðal einstaklingsins 

og þeirra sem hans samfélagi tilheyra (Durkheim, 2008). Durkheim varð mikill 

áhrifavaldur á verk Radcliffe-Brown. Brown skilgreindi félagslega gerð sem net 

félagslegra tengsla og taldi, líkt og Durkheim, að við ættum að skoða félagslega 

virkni. Það er, hvernig þau mynda og viðhalda félagslegum tengslum og félagslegri 

reglu. Samkvæmt honum þá viðheldu trúarlegar stofnanir ákveðnu kerfi félagslegra 

tengsla og því væri það hlutverk mannfræðinnar að skoða hvernig þau tengdust 

hinum félagslega strúktúr. Maliwnoski gagnrýndi þessa nálgun mannfræðinnar 

gagnvart trúarbrögðum en að hans mati var trúin meira einstaklingsbundin þó svo að 

hann viðurkenndi félagslega virkni opinbera ritúala (Morris, 1987).  

Max Weber (2008) lagði áherslu á náttúrlegu regluna í félagslegu atferli og 

taldi að í hverju samfélagi fyrir sig ríki ákveðinn andi og gildi um það hvernig 

samfélagið eigi að vera. Þessi andi móti félagslegar reglur (Weber, 2008). Weber taldi 

að með kapítalismanum, iðnvæðingu og aukinni þekkingu innan vísindanna og 

stækkandi skrifstofuveldis (e. bureaucratization) myndu vestræn samfélög þróa 

ákveðna rökhyggju. Ritúölum myndi fækka og dularfullt yfirbragð trúarinnar myndi 

hægt og rólega hverfa. Hann afneitaði þeirri hugmynd að hægt væri að koma með 
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algilda skilgreiningu á trú þó hann taldi að hana mætti finna í öllum samfélögum 

heimsins (Morris, 1987). 

Verk franska mannfræðingsins Claude Leví-Strauss voru lykilþáttur í myndun 

hinnar formgerðarlegu nálgunnar (e. structuralist approach) og studdist hann við 

hugmyndir málgerðarvísindanna (McGee og Warms, 2008b). Hann taldi að á þann 

hátt var hægt að veita mannfræðingum vísindalegar greiningaraðferðir (Barnard, 

2000). Hann yfirfærði ekki þessar hugmyndir málgerðarvísinda yfir á menningu í heild 

sinni heldur eingöngu á þætti eins og mýtur, trú og tótemisma. Hann lagði áherslu á 

tvenndarpör en samkvæmt honum voru þau mikilvæg þar sem við notum þau til að 

skilja, það er að segja, við skiljum ávallt eitthvað í samhengi við annað. Skynjun 

mannsins bútar niður þætti í einingar og tengslin á milli þeirra mynda ákveðna 

merkingu og þannig myndar þessi samsetning ákveðna gerð (Leví-Strauss, 2008). Að 

mati Leví-Strauss var hægt að finna ákveðið hugsanalögmál í undirvitund mannsins. 

Hann benti á að þar sem heili allra manna væri líffræðilega eins uppbyggður og þar 

sem menningin væri afurð hugsunar eða afurð mannsins, væri hún á sama tíma 

vitnisburður um grunnlögmál hugsunar sem væri öllu mannkyni sameiginlegt 

(McGee og Warms, 2008b). Innan þessarar formgerðalegu nálgunar voru trúarbrögð 

séð sem ákveðið samskiptatæki sem myndaði undirliggjandi strúktúr og talið vera 

öllu mannfólki sameiginleg.  

Innan tilfinningalegrar nálgunnar (e. Emotionalist approach) beindist áherslan 

á hið sálfræðilega og má sjá þessa nálgun birtast á fyrripart nítjándu aldar og eru 

hugmyndir Sigmund Freud þar áhrifamiklar. Á þeim tíma spruttu upp hugmyndir um 

það hvernig trúin gat verið ákveðin leið til að lifa af (e. cope) á erfiðum tímum. 

Þannig starfar hún sem ákveðin leið til tjáningar og lausnar frá tilfinningalegum 

vandamálum eða andlegum erfiðleikum (Morris, 2006; Wallace, 1966). Bronislaw 

Maliwnoski skoðaði einnig trúarbrögð eftir þessari sýn og taldi að trúin væri 

einstaklingsbundin. Trúin var að hans mati jákvæð og mönnum nauðsynleg þar sem 

hún veitti þeim tilgang og frið og gátu þeir með henni skilið örlög sín örlítið betur 

(Morris, 1987). Semsagt, trúin veitti einstaklingum leið til þess að viðhalda ákveðnu 

andlegu jafnvægi með því að forða þeim frá miklu hugarangri og neikvæðum 

tilfinningum, einnig gaf hún þeim leið til þess að skilja hið óskiljanlega (Wallace, 

1966). 
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Túlkunarfræðileg nálgun (e. interpretive approach) lagði áherslu á tákn, 

merkingu og túlkun. Innan hennar er trú skoðuð sem menningar og merkingarkerfi 

sem mótar hinn félagslega veruleika, hugarfar fólks og hvernig einstaklingurinn 

upplifir sjálfan sig (Morris, 2006). Þessi nálgun er meðal annars vera talin sýnileg í 

verkum Clifford Geertz og Viktor Turner. Fyrir Geertz voru táknin lykilatriði og trú var 

í raun kerfi tákna (e. system of symbols) þar sem táknin fólust í hverju sem er, svo 

lengi sem það hafði ákveðna merkingu fyrir einhverjum (Keezing, 2006). Viktor 

Turner, sem dvaldist meðal Ndembu í Zambíu, tók eftir hvernig ritúöl væri hluti af 

hinu félagslega ferli. Hann greindi frá því að innan ritúala væru tákn sem væru mis 

áhrifamikil og táknuðu þau einhver sameiginleg gildi, gjarnan mótuð af 

upprunasögum Ndembu. Hin ráðandi tákn höfðu að hans mati tilvísun í félagslegar 

staðreyndir og endurspegluðu ákveðna siðferðis- og félagslega sýn meðal Ndembu. 

Því væri hægt að skoða ritúölin sem merkingarkerfi (Turner, 2008)  

 

1.3 Ritúöl  

Það er í gegnum trúarlegar athafnir sem trúarbrögð verða sýnileg en þessar athafnir 

mynda hina félagslegu hlið trúarbragða og eru þær iðulega kallaðar ritúöl. Ritúöl 

veita einstaklingnum rými til tjáningar standi hann frammi fyrir erfiðleikum eða 

óskiljanlegum atburðum, líkt og þeim sem hafa ávallt reynst manninum erfitt að 

útskýra, tilgang lífs og dauða (Durrenberger og Erem, 2010; Eriksen, 2010). Virkni 

ritúala er margþætt og hafa mannfræðingar skoðað þau með mismunandi 

kenningum. Þau eru talin geta viðhaldið ákveðinni hugmyndafræði, veitt réttlætingu 

á völdum og veitt einstaklingnum leið til að skilja betur stöðu sína. Þau eru talin 

tákna og standa fyrir tengsl á milli þess jarðlega og þess yfirnáttúrulega (Eriksen, 

2010). 

Ritúöl eru nátengd mýtum og goðsögum en það eru frásagnir sem ekki er 

hægt að staðfæra. Þær eru einskonar dæmisögur sem takast gjarnan á við hluti sem 

hafa valdið manninum hugarangri eða útskýra jafnvel uppruna samfélaga og 

mannlegs lífs. Þær endurspegla gjarnan gildi, siði og hugmyndir samfélagsins og hafa 

einnig siðferðislegan boðskap sem mótar hegðun og hugmyndir einstaklinga (Bowie, 
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2006; Wallace, 1966). Þannig veita mýtur og goðsögur gjarnan ákveðin grundvöll fyrir 

ritúölunum en ritúöl geta haft áhrif á hegðun, komið á frið og jafnvægi en einnig geta 

þau spilað hlutverk í mótun sjálfsmyndar einstaklings og haft áhrif á stöðu fólks og 

samheldni hópa (Bowie, 2006). Flestir fræðimenn, sem forðast þó algildar 

skilgreiningar, virðast vera sammála um að ritúöl vísi til einhverskonar táknrænna 

athafna þar sem ákveðin frammistaða (e. performance) á sér stað og einnig vísi þau 

til yfirnáttúrulegra vera og eru leið til umbreytingar. Ritúöl einkennast gjarnan af 

mikillri dramatík, jafnvel dansi, tónlist og trommuslætti en mætti líkja athöfninni við 

leiksýningu þar sem þáttakendur hennar geta orðið fyrir miklum áhrifum, andlegum 

sem og líkamlegum (Bowie, 2006; Wallace, 1966). Slík áhrif eiga gjarnan að vera 

sönnun fyrir tilvist guðlegra krafta en hafa margir bent á að ástæðan gæti jafnvel 

verið líffræðileg. Það er að segja, mikið uppnám, hræðsla eða ótti gæti haft áhrif á 

taugakerfið sem verður til þess að fólk telur sig verða fyrir yfirnáttúrulegri upplifun. 

Einnig má sjá dæmi þar sem þáttakendur neyta ofskynjunarlyfja sem ýta undir 

svokallað transástand (Morris, 2006).  

Verk hans Arnold Van Gennep (1960), The rites of passage, hafði mikil áhrif á 

sýn annarra fræðimanna en hann flokkaði vígsluathafnir undir ritúöl og sýndi fram á 

félagslegan tilgang þeirra. Hann taldi að mannlegt líf samanstæði af stigum sem 

hvert tæki við öðru eftir því sem manneskjan eldist og um allan heim mætti finna 

helgiathafnir sem mörkuðu skil á milli stöðu einstaklinga í gegnum lífsskeiðið. Hvert 

þessa stiga væri gjarnan markað af ritúali en þessar athafnir hefðu þann tilgang að 

takast á við ákveðna spennu sem myndast þegar manneskja er á umbreytingarskeiði. 

Tilgangur þess væri því að umbreyta stöðu einstaklings svo hann gæti farið yfir á 

næsta stig og öðlast nýtt og breytt hlutverk og því væru ritúöl ákveðin leið til að 

staðfesta nýja og breytta stöðu einstaklingsins (Gennep, 1960).  

Í etnógrafíu Sveins Eggertssonar (2010), um Kwermin á Nýju Gíneu, má sjá 

hvernig upprunasögur og þroskavígslur eða mýtur og ritúöl búa til hugmyndir um 

hvað teljist vera rétt félagsleg hegðun innan þeirrar menningar. Þannig eiga þau þátt 

í því að þroska sjálfsvitund einstaklinga og eru vitnisburður um hvernig trúarbrögð 

taka þátt í því að móta ákveðna heimsmynd og líffskilning (Sveinn Eggertsson, 2010). 

Fjölmargir mannfræðingar hafa skoðað ritúöl en hafa mannfræðingar jafnfram beint 
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sjónum sínum að táknum og hvernig þau verða gjarnan miðlægur þáttur ritúala, 

auðkenni hópa og mótu samsemd (McGee og Warms, 2008c).  

 

1.3.1 Tákn, tótem og fánar  

Tákn eru talin vera miðlægur þáttur í ritúölum og hefur sjónum verið beint að því 

hvernig þau öðlist merkingu og gildi innan hópa. Innan táknfræðilegrar mannfræði 

sameinast fræðimenn um að túlka og skilja veruleikann út frá táknum og talið er 

mikilvægt að skoða þá merkingu sem felst í táknunum (Eriksen, 2010). Cliffort Geertz 

var einn helsti mótunarmaður táknrænnar mannfræði eða symbolismanns en hann 

rannsakaði tákn og hvernig þau hafa merkingu og verða til í félagslegum samskiptum. 

Að hans mati notuðu meðlimir samfélags tákn til að skilja betur heiminn og miðla 

skilning sínum á honum. Hann taldi að þar sem tákn hafi mismunandi merkingu 

innan hópa þyrfti að skoða þau í menningarlegu samhengi (Keesing, 2006). Victor 

Turner var annar mikilvægur fræðimaður symbolismanns en hann lagði sérstaka 

áherslu á að skoða hvernig tákn virka í félagslegum aðstæðum, hvaða tilgang þau 

gegni í helgisiðum og hvernig þau séu notuð til að leysa deilur (Deflem, 1991) Turner 

benti á hvernig ríkjandi tákn eru iðulega þau tákn sem meirihluti samfélags leggur 

sömu merkingu í, tákn sem hafa meira vægi en önnur innan menninga (Turner, 

2008). Margbreytilegur hópur af fólki getur notað slík tákn til að vísa til þess sem 

hann á sameiginlegt og þar af leiðandi getur slíkt tákn aukið samheldni og samkennd 

hópsins (Eriksen,2007).  

Gott dæmi um slíkt ríkjandi tákn í nútíma þjóðríki er fáninn. Hann getur veitt 

ákveðna samsemdartilfinningu enda stendur hann fyrir fjölbreyttum hóp af fólki sem 

tilheyrir þó sömu þjóð og tengist í gegnum þessa sameiginlegu merkingu fánans. 

Fáninn er tákn sem sem felur í sér vísun í ákveðna þjóð sem hefur tengsl sín á milli og 

er hann því táknmynd hennar. Líkindi meðal tótema og fána er eitthvað sem 

mannfræðingar hafa bent á en rétt eins og fáni tengir saman hóp í gegnum 

sameiginlegt tákn gerir tótem hið sama (Eriksen, 2007). Tótem hafa löngum verið 

rannsökuð meðal innfæddra í svokölluðum frumstæðum samfélögum. Tótem tákna 

til dæmis sameiginlegan anda ættflokks eru eitthvað dýr eða planta. Þeir 

einstaklingar sem tilheyra sama tótemi tengjast þar með sín á milli og tótemið verður 
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táknmynd hópsins og aðgreinir þá frá öðrum (Leví-Strauss, 1962/1969). Innan ríkja 

eru tákn mikilvægur þáttur í því á móta ímynd þjóðar og samsemd þeirra sem henni 

tilheyra (Kolstø, 1996) en vikið verður betur að því síðar í ritgerðinni í hluta fjögur.  

Þó að það séu til margar leiðir til að skilgreina trú, tákn og ritúöl er það sem 

liggur að baki ekki eins áþreifanlegt né mælanlegt í vísindalegum skilningi. Það er að 

segja, spurningum um tilvist Guðs, Jesú eða Allah láta mannfræðingar ósvarað enda 

er slíkum spurningum ekki hægt að svara með rannsókn einni. Mannfræðilegar 

rannsóknir sem snúa að trúarbrögðum skoða því gjarnan virkni þeirra, tilgang og 

merkingu og telja fræðimenn að þau geti verið mikilvægur þáttur í mótun 

þjóðarsamsemdar (Geertz, 2005). Í næsta kafla beinum við því sjónum að mannfræði 

þjóðarsamsemdar (e. national identity) og því hvernig einstaklingurinn upplifir sig í 

tengslum við þann hóp sem hann tilheyrir. Fjallað verður um menningarhugtakið og 

hvernig trú getur haft áhrif á mótun menninga. Einnig verður fjallað um togstreitu á 

milli trúarlegra og veraldlegra viðhorfa.  

 

2. Þjóðarsamsemd 

2.1. Að tilheyra 
 
Ef við lítum allt aftur til 17. aldarinnar má sjá hvernig fræðimenn reyndu að útskýra 

tilvist samfélaga með tilvísun í mannlegt eðli og hina félagslegu náttúru sem 

einskonar náttúrulögmál (Barnard, 2000). Emile Durkheim taldi að maðurinn væri í 

eðli sínu félagsvera og því væri meðvitund hans mótuð af samskiptum hans við þann 

hóp sem hann tilheyrði. Samfélagið mótaði þannig að miklu leyti siðferðislegar 

hugmyndir mannsins, tilfinningu hans gagnvart því hvað teldist rétt og rangt og veitti 

einstaklingum samheldnistilfinningu (Wilk, 1996). Mannfræðingar hafa einnig beitt 

sjónum sínum að því hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig og hvernig hans 

samsemd (e. identity) er samofin hinni félagslegu samsemd (e. social identity) sem 

hann tilheyrir. En hugtakið félagsleg samsemd vísar þess sem hópar eiga 

sameiginlegt en þau ríkjandi gildi í hverjum hóp fyrir sig móta hugsun, hegðun og 

tilfinningar einstaklinga (Herrmann og Brewer, 2004). 
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Þessi tilhneiging eða geta mannsins til að tilheyra (e. belong) og lifa í hóp 

virðist vera mannkyninu náttúrulegur eiginleiki. Hann gerir það að verkum að 

rannsóknir á mótun einstaklingsins verða ekki áreiðanlegar nema þær taki til greina 

þá félagslegu þætti sem kunna að hafa áhrif en ímynd hans um sjálfan sig mótast 

gjarnan í samtali við þá heild sem hann tilheyrir (Wilk, 1996). Sameiginleg gildi binda 

einstaklinga saman, þau mynda huglæg tengsl þeirra á milli og hafa gjarnan mikið 

tilfinningalegt vægi (Mol, 1976). Að mati Durkheim er þessi félagslega samsemd mjög 

öflugt fyrirbæri. Hún veitir samheldnistilfinningu og starfar sem ákveðinn drifkraftur 

og viðheldur samfélaginu. Hann gekk svo langt að segja að ef einstaklingur væri ekki 

almennilega félagsmótaður og hefði ekki þessi samsemdar tengsl við hóp sinn myndi 

hann einfaldlega visna upp og jafnvel deyja (Wilk, 1996). Innan mannfræðinnar hefur 

verið fjallað um innfædda hópa eða þjóðflokka sem hafa verið neyddir til að taka upp 

aðra lifnaðarhætti og aðlagast að nýrri menningu. Þeir hópar hafa þurft að beita 

andspyrnu eða andófi til þess að halda í ákveðin menningareinkenni og viðhalda því 

félagslega auðkenni þeir telja vera mikilvægt (Lewellen, 2003). Mögulega 

lífsnauðsynleg, líkt og Durkheim vildi meina (Wilk, 1996). 

Þjóð vísar til þess fólks sem hefur sameiginleg auðkenni líkt og tungumál, trú 

og sögu og deilir sömu menningu. Það lifir eftir sömu lögum, réttindum og skyldum 

og er þjóðarsamsemd mikilvæg fyrir viðhald og starfsemi þjóðríkisins, hún hefur 

einingarmát og er tilvísun í það sem sameinar annars fjölbreyttan hóp (Gellner, 

1994). Hugtakið þjóðarsamsemd (e. national identity) vísar því til þess hvernig 

einstaklinga skilgreina sjálfa sig sem hluta af þjóð. Ávallt eru til staðar ríkjandi gildi og 

hugmyndir um það hvernig hinn sanni einstaklingur þeirrar þjóðar eigi að vera, hugsa 

og hegða sér. Sameiginlegur andi, menning og allir þeir huglægu og áþreifanlegu 

þættir sem eru lýsandi fyrir þjóðina móta einstaklinginn (Kolstø ,1996). 

Í bók Benedict Anderson (1986) Imagined Communities ræðir hann þjóðir og 

telur þær síður en svo vera áþreifanlegar. Að hans mati er þjóð ímyndað pólitískt 

samfélag og því huglægt hugtak. Þjóð er ímynduð vegna þess að stærð hennar mun 

ávallt hindra að allir einstaklingar innan hennar geti átt samneiti við alla menn sem 

henni tilheyra. Þrátt fyrir það virðist fólk vera tilbúið að deyja fyrir hönd þjóðar 

sinnar, fyrir einstaklinga sem þeir hafa aldrei og munu aldrei hitta. Ástæðan er sú að 

þeir hafa þá tilfinningu að þeir séu partur af einhverri einingu, af áþreifanlegu 
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samfélagi sem að mati Anderson er huglægt sköpunarverk, afurð ímyndunar 

mannsins. Einstaklingar eru fluttir í stríð á kostnað ríkisins til að berjast, líkt og 

Anderson sagði, fyrir samfélag eða einingu sem er huglægur tilbúningur (Anderson, 

1986). Landamærinn, sem aðgreina mörk milli ríkja, mynda huglæga og áþreifanlega 

þröskulda en miðlægur þáttur í þjóðernishyggju er einmitt umbreyting á einhverjum 

stað stað (e.place) yfir í yfirráðarsvæði (e.teorritory) sem fólk samsamar sig að 

(Alonso, 1994). Landamærin afmarka það svæði og tákna þannig mimunandi einingar 

sem falla inn í þá heimsmynd sem þykir eðlileg og náttúruleg. Útlínur ríkja á 

heimskortum virðast jafn náttúrulegar og útlínur hafsins sem mótar þá ímynd 

þjóðríkisins sem náttúrulegs fyrirbæris (Alonso, 1994). 

Þjóðarsamsemd er að miklum hluta samofin þjóðernishyggju innan Evrópu 

sem tengja má við nýlendustefnuna (Kristín Loftsdóttir, 2012). Í þjóðernishyggju felst 

sameiningarkraftur sem leggur grunnin fyrir þeirri hugmynd að ríki og þjóð skulu 

mynda eina heild og starfa saman og mynda þjóðríki (Gellner, 1994). Innan þjóða býr 

þó jafnframt fjölbreyttur hópur en þó eru ávallt einhver sameiginleg 

menningareinkenni sem bindur hann saman (Kolstø ,1996). 

 

2.2.Menningarhugtakið 
 
Samkvæmt Edward Burnett Tylor (2008) var menning í víðtækum skilning ,,Flókin 

heild sem inniheldur þekkingu, trú, list, siðferði, lög, hefðir og aðra færni og siði sem 

maðurinn tileinkar sér sem meðlimur samfélags” (Tylor, 2008, bls.28). Því er menning 

og  þjóðarsamsemd samofin hugtök þar sem þau vísa gjarnan bæði í það sem 

einkenna einstaklinga innan tiltekins svæðis, innan menningu og innan þjóðar.  

Menningarhugtakið hefur staðið miðlægt innan mannfræðilegra rannsókna en á 

síðustu áratugum hefur notkun og merking þess tekið ákveðnum breytingum eftir 

gagnrýni á notkun þess (Barth, 2002). Hin rómantíska mynd af mannfræðingum í 

strápilsum á framandi slóðum að rannsaka hina svokölluðu upprunalegu ósnertu 

menningu er að breytast. Með auknu flæði fólks hefur verið bent á mikilvægi þess að 

skoða menningu minna sem staðbundna og síður en svo snyrtilega afmarkaða innan 

aðgreinilegra landamæra. En að mati Appadurai (1986) hafa mannfræðingar haft 

tilhneigingu til að staðbinda mannlegt ástand með því að skoða lítil samfélög og 
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hunsa tengsl þeirra við umheimin (Appadurai, 1986). Mennig er þó síður en svo 

staðbundin, hún er á sífelldri hreyfingu og undir stöðugum breytingum en með 

hnattvæðingu hefur orðið heldur betur aukið flæði innan heimsins (Appadurai, 

1990).  

Appadurai (1990) hefur flokkað þetta vaxandi flæði innan heimsins í fimm 

víddir þær eru tækni-vídd (e. technoscapes), þjóð-vídd (e. ethnoscapes), fjölmiðla-

vídd (e. mediascapes), fjármála-vídd (e. financescapes), og hugmynda-vídd 

(ideoscapes). Þetta flæði hefur mótandi áhrif á menningu sem og fjölbreytni innan 

hennar en innan samfélaga heimsins sjáum við að fjölmenning fer vaxandi (Eriksen, 

2010). Þetta flæði sem Appadurai nefnir er þó ekki jafnt og frjálst heldur stjórnast 

það af ýmsum breytum eða hindrunum (e. disjunctures). Þetta flæði getur 

ennfremur orðið undirstaða ímyndaðra heima en til dæmis geta fjölmiðlar haft mikil 

áhrif á hugmyndir fólks um ókunnuga staði. Þeir geta mótað ímynd einstaklinga af 

hinu og þessu og mótað þannig hugmyndir innan samfélags (Appadurai,1990). 

Margir hafa beint sjónum sínum að því hvernig hið ójafna flæði virðist ýta undir 

valdaójafnvægi og misskiptingu auðs en einnig hefur það áhrif á yfirráðastöðu 

vesturlanda með því að staðsetja hið vestræna innan miðjunar og allt annað á 

jaðrinum (Appadurai, 1986).  

 Mannfræðingurinn Abu Lughod (1991) hefur gagnrýnt hvernig 

mannfræðingar séu gjarnir á að skilgreina fólk eftir einni menningu því rétt eins og 

hún bendir á tilheyrir fólk gjarnan tveimur menningarheimum og skilgreinir sig út frá 

báðum. Til dæmis eiga einstaklingar jafnvel sterk tengsl við tvær þjóðir, hafa fæðst á 

einum stað og flust annað þar sem þeir hafa aðlagast nýju félagslegu umhverfi. 

Einnig vill Appadurai (1990) meina að þetta ójafna flæði leiði til ákveðins 

ósamrýnaleika (Apadurai, 1990). Í hinum hnattræna heimi þar sem flæði fólks milli 

landa færist í aukana þarf í sífellt meira að taka tillit til margbreytilegs bakgrunns 

fólks. Jafnvel þó að fólk komi af sama etníska bakgrunninum þá eru hugmyndir innan 

ákveðinna hópa síður en svo einsleitar (Abu Lughod, 1991). Samfélög hafa þó 

vissulega öll ákveðinn ramma utan um þá hegðun sem þykir æskilegust en 

einstaklingar þurfa að tileinka sér þá hegðun í nafni hagsmuna heildarinnar 

(Durkheim, 2008). Menningin miðlar normum og félagslegum reglum sem eru 

mótaðar af ríkjandi hugmyndum, gildum og hugsunarhátt (Angell, 1965), Hún býr til 
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ómeðvitaða kóða sem fólk notar til að skilja og hugsa út frá en ekki er til það 

samfélag sem er algjörlega án slíkra kóða (Durrenberger og Erem, 2010). Trúarbrögð 

geta spilað stórt hlutverk í mótun þeirrar hugmyndafræði sem er undirstaða 

menninga (Lewellen, 2003) og verður hér sjónum vikið að því samspili trúarbragða og 

þjóðarsamsemdar.   

 

2.3.Trúarbrögð og þjóðarsamsemd 
 
Margir félagslegir þættir skipta máli þegar trúin er skoðuð því hún stendur nefnilega 

ekki ein og sér, heldur tengist hún hinum félagslega strúktúr. Hún tengist þeim 

tengslum og hugmyndafræði samfélags , þeim ríkjandi hugmyndum, skoðunum og 

gildum sem mótar þjóðarsamsemd. Samsemd er talin veita útbreiddan stuðning og 

viðhald gagnvart stofnunum samfélags. Þjóðernishyggjan mótar samsemdina og 

verður þannig að tæki í höndum stjórnvalda til þess að stuðla að eða veita lögmæti 

fyrir ákveðnum stofnunum eins og til dæmis kirkjunni. Þjóðerniskenndin byggist á 

inngrónum menningareinkennum eða trú sem teyjir anga sína inn að kjarna 

samfélagsins og hefur mótað sögu þess (Turner 1991). Trúin getur veitt ákveðin 

grundvöll til samsömunar og getur jafnvel veitt fólki sem hefur orðið utanveltu í 

samfélaginu stuðning í gegnum trúarlega hópa (Tholly Rósmundsdóttir og Stefán 

Ásgrímsson, 1989). 

Trúarbrögð eru mismunandi á milli hópa, fjölbreyttni er sjáanleg innan 

landamæra sem og utan þeirra. Trúarbrögð geta haft áhrif á þróun samfélags og 

komið á sameiginlegum gildum sem verða síðar ríkjandi. Þessum gildum geta þau 

viðhaldið og þannig haft áhrif á framvindu samfélagsins. Trúin myndar tryggðarbönd 

innan hóps og er mikill áhrifavaldur á þjóðarsamsemd og menningarsköpun (Morris, 

1987; Wallace, 1966)  Það sem einkennir gjarnar trúarlega samsemd eru sameiginleg 

gildi, hefðir, hegðun og hugmyndir fólks sem aðhyllist sömu trú. Trúin er ekki 

aðgreind með landamærum heldur sameiginlegri sannfæringu. Og sú sannfæring 

getur legið þvert á landamæri. Trúin myndar huglæga heildarmynd yfir einkenni 

ákveðins samfélags sem hefur áhrif á mótun einstaklinga sem standa innan hennar 

og einnig á þá sem standa utan hennar (Mejl, 2008). Mikaelsson (2009) taldi að 

trúarleg samsemd mótist gjarnan mismunandi milli svæða en skilgreindi trúarleg 
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svæði (e. religious region) sem svæði sem einkennast af sterkum trúarlegum áhrifum 

og gætu þau meðal annars verið heilt ríki eða minni svæði innan þess. Þessi svæðis-

samsemd (e. regional identity) er mótuð af þáttum sem teljast vera einkennandi fyrir 

tiltekið svæði, til dæmis tungumál, saga, umhverfi eða trúarbrögð (Lewellen, 2003; 

Mikaelsson, 2009). Mikilvægt er að taka fram að trúarleg áhrif ber að skoða í 

menningarlegu samhengi þar sem hvert samfélag hefur sína eigin sögu og hefur 

mótast á mismunandi hátt (Wallace, 1966). Því þarf að skoða tengsl stjórnkerfis og 

trúar til að greina þau völd og ítök sem trúarbrögð kunna að hafa á hverjum stað og 

tíma fyrir sig. Verður nú sjónum vikið að því hvernig trú er gjarnan samofin 

stjórnkerfinu og hvernig hún er notuð sem tromp og réttlæting á valdi. Kristin trú 

hefur haft mikil áhrif á mótun þjóða innan Evrópu og því verður fjallað um útbreiðslu 

hennar og ítök og hvernig veraldleg viðhorf hafa þróast og breytt hinu trúarlega 

landslagi samfélagsins. 

 

3. Samspil trúarbragða og stjórnkerfa og 
breytileg viðhorf veraldarhyggjunnar 

3.1 Trúin sem tromp: réttlæting á valdi 
 
Í dag eru fáar vestrænar þjóðir með ríkistrú en ríkistrú vísar til þess að ríkið 

viðurkennir eina trú yfir aðra og hefur því svokallaða opinbera trú. Allt frá uppruna 

ríkjamyndunar hefur trú verið samofin stjórnkerfinu en til dæmis í ríki Súmera 

réttlæti konungur vald sitt með tilvísun til guðanna og var hann í raun staðgengill 

þess guðlega á jörðinni. Ef almenningur vildi þjóna guði þurfti því að þjóna kónginum 

(Mueller, 2013). Finna má sambærileg dæmi innan margra samfélaga en þessi 

tilvísun til guðanna sem ákveðin réttlæting á valdi, hvort sem það tilheyrir headman, 

shaman, kóngi eða löggjöfinni, er gjarnan réttlætt með tilvísun í trúnna (Lewellen, 

2003; Morris, 2006). Hlutverk trúarbragða getur þannig falist í stuðningi við tiltekið 

stjórnarfyrirkomulag (e. regime) og getur stjórnarfarið jafnvel byggt nær alfarið á 

trúarbrögðum eins og í klerkaveldi (e.theocracy). Einnig getur trúin verið notuð til að 

réttlæta ráðandi elítu líkt og á Indlandi og veitt undirliggjandi strúktúr sem tengist 
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hefðum og sögu samfélags. Á ýmsan hátt má því nota trúnna sem pólitískt afl og 

getur hún jafnframt mótað stefnu pólitískra flokka og haft áhrif á fylgi þeirra. 

Hinsvegar getur trúin einnig verið mjög gagnlegur andstöðukraftur og ákveðið afl 

samsemdarstjórnmála eins og sjá má af dæmum frá Norður Írlandi og í íslamskri 

þjóðernishyggju (Lewellen, 2003). 

Trúarbrögð og stjórnmál eru samofin og getur umbreyting á ríkjandi trú snúist 

um pólitískan hagnað stjórnmálamanna og flokka. Hvatinn til umbreytingar er því 

ekki endilega vegna áhrifa frá trúboði eða breytinga á trúarlegum gildum og 

skoðunum þjóðar heldur getur hann falist í eiginhagsmunum. Það er að segja, hvað 

er hentugast að styðja til að ná og viðhalda völdum (Bagge, 2005). Trúabrögð hafa 

áhrif á mótun samfélags, stjórnarfar og dreifingu valds og geta myndað grunn 

samfélagsgerðar. Trú er því hægt að nota sem tæki eða tromp í pólitík, leið til 

réttlætingar á valdi eða sem stoð undir ríkjandi hugmyndafræði, lög og reglur ríkis 

(Lewellen, 2003). Þar sem vægi trúarbragða innan samfélaga er þó mismikið er 

gagnlegt að skoða hvert tilfelli í sögu- og menningarlegu samhengi (Geertz, 2005; 

Lewellen, 2003). 

 

3.2. Útbreiðsla kristinnar trúar 
 
Kristin trú er stærsta trúarbragð í heimi í þeim skilning að hana aðhyllast rúmlega 

einn þriðji heimsins og finnst hún í einu eða öðru formi víðsvegar um heiminn. 

Mismunandi trúarhreyfingar hafa sprottið upp út frá henni, má nefna til dæmis 

Baptista kirkjuna og hina evangelísku- lúthersku kirkju sem er þjóðkirkja Íslendinga. 

Upphaf útbreiðslu kristinnar trúar má rekja til þess er Konstantínus keisari tók upp 

kristna trú sem opinbera trú Rómarveldis í kringum árið 313 (Morris, 2006). Á næstu 

öldum mátti sjá hvernig þetta samband stjórnkerfis og kirkju hagnaðist báðum 

aðilum en hefur kirkjan stutt við ríki með því að réttlæta valdið með tilvísun í vilja 

guðs, á sama tíma og ríkið styður kirkjuna með því að vernda eignir hennar og fjárhag 

(Bagge, 2005; Mueller, 2013). Þetta fyrirkomulag og náið samband ríkis og kirkju var 

lengi óhagganlegt en á tímum upplýsingaaldar fóru nýjar og breyttar hugmyndir að 

mótast og upp spruttu mun gagnrýnari raddir en áður höfðu heyrst (Barnard, 2000). 

Þetta gagnkvæma samband á sér hliðstæðu í íslenskum samtíma en í lögum um 
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stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr 78/1997 segir meðal annars í fyrstu 

grein að ríkisvaldinu beri að styðja og vernda þjóðkirkjuna. Þegar það kemur að því 

að skoða hvernig kirkjan réttmætir vald ríkisins má skoða til dæmis athöfn 

þingsetningar á Íslandi en hún hefst ávallt með guðsþjónustu í Dómkirkjunni (Heimir 

Már Pétursson, 2013).  

 Þrátt fyrir að kristin trú hafi náð mikillri útbreiðslu hefur mikið breyst á 

síðustu áratugum og í dag má finna mikla fjölbreytni innan trúarbragða og í iðkun 

þeirra (Morris, 2006). Það má koma auga á gríðarlega aukningu á því sem kallast 

nýaldarhreyfingar þar sem trúin beinist meira að einstaklingnum sjálfum og 

persónulegum ávinning en slíkar hreyfingar hafa aukist upp úr 1970 (Houtman og 

Mascini, 2002). Í rannsókn Houtman og Mascini (2002) sem beindist að Hollandi kom 

í ljós að upp úr 1960 hefur veraldhyggja (e.secularism) færst í aukana. Aðsókn í 

kirkjur hefur minnkað en á sama tíma aðhyllist fólk í meira mæli nýaldarhreyfingar. 

(Houtman og Mascini, 2002). Yfir söguna litið hafa mannfræðingar og fræðimenn 

talið að með tímanum myndi þessi trú á yfirnáttúrulega krafta og verur deyja út. 

Nútímahættir og aukin vísindaleg þekking átti að leysa trúarbrögðin af og byggja upp 

nýjan grunnskilning og móta virkni heimsins (Fox, 2006; Wallace,1966). Þó að hin 

ríkjandi kristin trú innan Evrópulanda hafi vissulega mætt ákveðni hnignum og félags- 

og stofnanalegt mikilvægi hennar hafi rýrnað (Pina-Cabral, 2007; Chadwick, 1975) 

eru þó ennþá til ríki, líkt og Ísland, sem hafa opinbera trú (Barro og McCleary, 2005). 

Áhrif þess að hafa opinbera ríkistrú á aðsókn í athafnir eru ekki augljós en rannsókn 

þeirra North og Gwin (2004) sýndi fram á að í þeim ríkjum sem höfðu opinberlega 

ríkistrú var minni aðsókn í trúarlegar athafnir sem. Það er þó ekki hægt að fullyrða að 

nútímavæðingu og aukinni vísindalegri þekkingu fylgi útrýming á trú á 

yfirnáttúrulegar verur þrátt fyrir að gjarnan megi sjá minnkandi fylgi við ríkjandi trú, 

til dæmis hér á Íslandi (Capacent, 2014; Turner, 1991; Morris, 2006). 

 

3.3. Veraldarvæðing : Trú á undanhaldi? 
 
Það virðist vera algengt viðhorf fyrri fræðimanna að nútímavæddu samfélagi fylgi 

ávallt hnignun eða minnkun á fylgi trúarbragða, það er að segja að þeim fylgi 

veraldarvæðing (Chadwick, 1975). Veraldarvæðing (e. secularization)  er samkvæmt 



  

 
 

25 

Chadwick (1975) skilgreind sem sú vaxandi tilhneigin mannkyns til að vera, eða reyna 

að vera, án trúar og Hyman (2006) telur að trúleysi sé eitt af aðaleinkennum 

nútímahátta og óflýjanleg staðreynd þeirra. Hugtakið nútímahættir (e. modernity) er 

í eðli sínu margvíslegt og flókið hugtak en samkvæmt Hyman stendur það fyrir vissa 

þrá eða vilja til þess að nálgast heiminn og skilja hann út frá vísinda- og 

vitsmunalegum hætti og sé afleiðing þeirra hugarfarsbreytingar sem varð með 

aukinni vísindalegri þekkingu (Hyman, 2006). Sú áður ríkjandi hugmynd um að 

nútímavæðing geri heiminn einsleitari er þó á undanhaldi þar sem fræðimenn benda 

flestir á akkurat öfug áhrif, að hún geri hann misleitann (Lewellen, 2003; Mejl, 2008). 

Við sjáum dæmi um það að eftir að ólíkum etnískum hópum var sameinað í eina þjóð 

með sjálfstæði landa að þá hafði það öfug áhrif en til var ætlast. Hóparnir fara að 

leggja aukna áherslu á það sem aðgreinir þá frá hinum til þess að viðhalda réttindum 

sínum (Lewellen, 2003). Innan Evrópu má sjá þróun veraldarhyggju á sama tíma og 

trúin skipar enn stórt hlutverk (Christoffersen, Iversen, Petersen, og Warburg, 2010). 

En fræðimenn hafa þó gjarnan talið að trúarbrögð færu ekki saman með þróun 

veraldlegra sjónarmiða. 

Slakknað hefur á trúarlegum ítökum á pólitískum og menningarlegum kjarna 

samfélaga. Yfirnáttúruleg fyrirbæri eða trúarlegar hugmyndir eru ekki jafn áberandi 

og valdamiklar innan félagslegra stofnanna líkt og hjá ríkinu, í menntakerfinu eða 

innan fjölskyldunar. Í veraldarvæddum samfélögum má koma auga á breytt viðhorf 

gagnvart hlutverki fjölskyldunar, til fjölskyldumynsturs og hlutverki kynjanna og 

fjölskyldan sem aðaluppspretta fjármagns hefur vikið fyrir bönkum og fyrirtækjum 

(Turner, 1991). Mikla fjölbreytni má finna innan trúarbragða í hinum vestræna heimi 

og í iðkun þeirra og margir hverjir standa alveg utan þeirra. Borið hefur þó á 

áherslum á íhaldssömum gildum kristinnar trúar, líkt og mikilvægi kjarna 

fjölskyldunar og umburðarleysi gagnvart feminisma og samkynhneigð (Morris, 2006). 

En þessar áherslur má túlka sem ákveðna andspyrnu gagnvart frjálslyndara 

samfélagi. Með breyttu samfélagi sýnist fræðimönnum því hafa komið upp ákveðin 

togstreita á milli nútímahátta og trúarlegra gilda og hefða en erfitt er þó að draga 

skörp skil þarna á milli þar sem þessi hugtök eru samofin. Því er ekki hægt að skoða 

þau algjörlega sem andstæðu við hvort annað (Carroll, 1985; Jakelic, 2010). 

Þrátt fyrir að kristin trú standi frammi fyrir missi á fylgjendum og trúin hafi 
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misst stofnanabundið mikilvægi í vestrænum samfélögum þá spilar hún ennþá 

hlutverk sem afl í myndun þjóðarsamsemdar. Hún er menningarlegt tákn 

þjóðarsamsemdar og mótar þá mynd sem maðurinn hefur af sjálfum sér og öðrum 

(Kilp, 2011). Rétt eins og Kristín Loftsdóttir (2012) nefnir, mætti þess vegna halda því 

fram að íslensk þjóðernishyggja, eða þessi föstu tök á sameiginlegum gildum sem 

einkenna sanna íslendinga séu í raun leið til þess að sporna gegn fjölmenningu 

(Kristín Loftsdóttir, 2012). Á síðustu árum má sjá hvernig islamófóbía hefur útbreiðst 

og deilur hafa sprottið upp varðandi það hvort að slík trú, eða islam, eigi sér einhvern 

samastað í íslensku samfélagi en margir telja hana ekki samræmast íslenskum 

menningarlegu gildum og hefðum. Innflytjendum hér á landi hefur fjölgað ört á 

síðustu fimmtán árum og hafa margir beint sjónum sínum að samþættingu til að 

aðlaga ólíka hópa innan Íslands (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). 

Óttinn við þessa fjölmenningu er kyndaður af þeim hugmyndum að hún gæti á einn 

eða annan hátt ógnað þessari íslensku samsemd, þessari samheldni íslendinga sem 

þeir og fleiri norrænar þjóðir hafa stælt sig af (Kristín Loftsdóttir, 2012). Það er því 

áhugavert að skoða þjóðarsamsemd með þennan margbreytileika í huga en á sama 

tíma og fólksflutningar færast í aukanna og fjölmenningar samfélög myndast 

víðsvegar um heiminn virðist þjóðernishyggjan blússa upp (Gellner, 1994; Kristín 

Loftsdóttir, 2012). Íslensk menning er mótuð af  kristnum gildum (Bagge, 2005) og 

því er áhugavert að skoða hlutverk kristinnar trúar í mótun íslenskrar 

þjóðarsamsemdar. Hvað það er sem einkennir Íslendinga og hvað mótar samsemd 

íslensku þjóðarinnar? 
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4. Íslendingar: eru þeir allir eins? 

4.1 Ó Guð vors lands 
 
Þjóðarsamsemd er ekki manninum meðfædd né virðist hann öðlast hana sjálfkrafa 

með tímanum, hún er fyrst og fremst lærð og í því ferli spila táknin stórt hlutverk. 

Stærstu hlutverkin hafa þau ríkjandi tákn sem eru mest einkennandi fyrir þjóðina. 

Dæmi um slík tákn eru til dæmis fáni, þjóðbúningur og þjóðsöngvar (Kolstø, 1996). 

og verður hér beint athyglinni að íslenska fánanum og þjóðsöngnum og samspil 

þeirra við íslenska þjóðarsamsemd.  

Þjóðsöngur íslendinga var saminn af séra Matthías Jochumssyni og ber 

titillinn Ó Guð vors lands (Forsætisráðuneytið, e.db). Strax í titil textans má sjá 

tilvísun í Guð og reyndar má sjá tilvísun í Guð í hverju einasta erindi. Ef nákvæmt er 

talið má sjá að orðið guð birtist í heild sinni níu sinnum í kvæðinu. Ennfremur segir í 

þriðja erindinu ,,Vér deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf, sem að lyftir oss duftinu frá” 

(Forsætisráðuneytið, e.dc). Þá setningu má setja í samhengi hugmyndir Émile 

Durkheim sem sagði að án félagslegrar samsemdar myndi maðurinn einfaldlega visna 

upp og deyja (Wilk, 1996). Ekki hefur ríkt einróma sátt við núverandi þjóðsöng og 

hafa verið  lagðar fram tillögur til þingslályktunar um að endurskoða lögin um 

þjóðsöngin. Sú tillaga var þó ekki sett fram vegna ósættis varðandi guðlegar tilvísanir 

heldur snerist málið um að auðvelda flutning. En núverandi þjóðsöngur telst vera of 

erfiður til söngs. Í sömu þingslályktun var bent  á aðra ættjarðarsöngva sem gjarnan 

hafa verið sungnir til að minnast Íslands og gætu þótt hentugri (Sigríður Ingvarsdóttir 

og Hilmar Gunnlaugsson, 2004-2005) Einn af þeim söngvum sem mælt er með að 

verði íhugaður sem nýr þjóðsöngur er Ísland er land þitt. Fyrstu fjórar línur í síðasta 

erindi þess hljóma svona; ,,Ísland er land þitt, því aldrei skal gleyma. Íslandi helgar þú 

krafta og starf. Íslenska þjóð, þér er ætlað að geyma, íslenska tungu, hinn dýrasta 

arf”. Vísað er í hina íslensku tungu sem hinn dýrasta arf en einnig segir í öðru 

erindinu ,,Íslensk er tunga þín, skír eins og gull” (Páll Bjarnason, 1997). Þessi áhersla á 

varðveitingu hinnar sönnu, hreinu íslensku tungu er mjög greinileg í íslensku 

samfélagi og hreinleiki tungumálsins er talin skipta miklu máli fyrir viðhald íslenskrar 

þjóðarsamsemd(Dibben, 2009; Pálsson, 1989). 
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Fáninn er annað ríkjandi tákn sem mótar þjóðarsamsemd. Líkt og rætt var í 

kafla 1.3.1 um Tákn, tótem og fána hafa fræðimenn beint sjónum sínum að þeim 

líkindum á milli merkingu þjóðfána og tótema. Líkt og dýr eða planta getur verið 

tótem ættflokks er íslenski fáninn tótem íslensku þjóðarinnar. Hann táknar eitthvað 

sem ákveðin hópur á sameiginlegt eða því að tilheyra sömu þjóð (Eriksen, 2007). 

Íslenski fáninn er krossfáni, samanstendur af rauðum kross nær miðju sem er 

umlukinn hvítum kross og hvíla þeir á bláum grunni (Forsætisráðuneytið, e.de). 

Krossinn er eitt þekktasta tákn kristinnar trúar, og hann trónir þarna á því 

þjóðartákni sem fáninn er. Hann er sameiningartákn þjóðríkis og táknrænn fyrir 

samsemd einstaklinga innan þess (Eriksen 2007). Eins og segir á heimasíðu 

forsætisráðuneytis er fáninn samofinn sjálfstæðisbaráttu Íslands þar sem baráttan 

fyrir fána var þáttur í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga (Forsætisráðuneytið, e.dd). Fáninn 

er því tákn lýðveldisins Íslands, tákn sem hefur einingarmátt og vekur upp samhug 

einstaklings með löndum sínum en getur þó á sama tíma verið takmarkandi. Það þarf 

að líta til þess fjölbreytta hóps sem dvelur innan landamæra þjóðríkis. Því þó að 

fáninn sem tákn geti komið á ákveðinni samsemd meðal meirihlutans þá eru ávallt 

einhverjir einstaklingar sem standa utan þessa meirihluta. Það að hafa opinberan 

fána sem tákn þjóðar felur því alltaf í sér hættuna á því að hann útiloki ákveðna 

minnihlutahópa, jafnvel þó þjóðin sé mjög einsleit (Eriksen, 2007). Mögulega gætu 

þeir einstaklingar sem aðhyllast aðra trú en kristinna trú eða standa alveg utan 

trúabragða upplifað fánann sem útilokun. Þar sem hann hefur tilvísun í kross táknið 

sem stendur fyrir einingu eða hóp sem þeir samsama sig ekki með.  

 

4.2 Útópía?  
 
Samtími Íslendinga einkennist af miklum hraða og hin íslenska menning tekur á sig 

nýja mynd daglega, líkt og leir í höndum leikskólabarna. Íslendingar, þessi litla þjóð 

sem öðlaðist sjálfstæði fyrir um 70 árum, hefur unnið af fullum krafti að því að 

standa jafnfætis vestrænum fyrirmyndar þjóðum og koma sér úr moldarkofanum og 

yfir í steypuna. Nútíminn er mættur á svæðið, tími sem áður var beislaður 

dýrðarljóma, einskonar útópía í framtíðinni þar sem allt átti að vera svo miklu betra. 
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Ljóst er þó að nútímaháttum hefur ekki fylgt friður né jafnvægi og lifir mannfólkið 

aldrei í algjörri sátt og samlyndi,hvorki á Íslandi né annarstaðar í heiminum, en átök 

virðast vera hlutur af hinu daglega lífi. 

Á fyrri hluta tólftu aldar var það samþykkt að kristni yrði opinber trú Íslands. 

Heiðni, sem hafði áður verið ríkjandi, mátti ennþá iðka, en þó eingöngu í leyni. 

Ástæðan var sú að menn töldu að samfélag sem væri klofið í trúarlegum iðkunum 

myndi gera lífið óbærilegt. Bæði í Danmörku og Noregi var þessi brottvísun 

heiðninnar forsenda fyrir einokun kristinnar trúar en með því að taka upp kristni fékk 

ríkið ennþá meiri stjórn þar sem hún myndaði ákveðna hugmyndafræði sem 

auðveldaði stjórn ríkisins (Bagge, 2005). Á átjándu og nítjándu öld fékk hugmyndin 

um trúfrelsi byr undir báða vængi en árið 1847 komst á fullt trúfrelsi á Íslandi (Björg 

Thorarensen, 2012, bls. 322 ). Íslendingar eru gjarnan taldnir vera fremur einsleit 

þjóð en í byrjun 20. aldar voru sameiginleg einkenni dregin í sviðljósið í kjölfar 

þjóðernishyggju. Áherslan fór á að varðveita þessi einkenni og viðhalda hreinleika 

tungumálsins (Kristín Loftsdóttir, 2012). Í kringum 1990 urðu miklar breytingar í 

íslensku samfélagi, einkavæðing bankanna hófst og efnahagurinn þandist út vegna 

aukinnar þáttöku íslenskra banka á alþjóðlegum markaði (Mixa, 2015). Það tímabil 

hefur Már Mixa Wolfgang (2015) nefnt Manic Millenium en þar skipti ímynd 

bankamanna miklu máli fyrir stuðning frá almenningi og stjórnvöldum. Þeim var líkt 

saman við víkinga, við sterkbyggða og hugrakka forfeður sína. Það að þeir voru 

íslendingar, komnir af víkingum og áttu sameiginlega forfeður var undirstaðan að 

þeim góðu eiginleikum sem þeir áttu að hafa til þess að græða. Sömu forsendur voru 

einnig notaðar voru í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga (Kristín Loftsdóttir, 2015). Í kjölfar 

þessar útþennslu varð mikið framboð af vinnu til þess að innflytjendur fluttust 

hingað í auknum mæli og fjölmenning jókst. Mannfræðingar hafa beint sjónum 

sínum að þessari fjölmenningu sem hefur myndast á Íslandi, sérstaklega í tengslum 

við innflytjendur (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Aðlögun 

innflytjenda í íslensku samfélagi hefur verið miðpunktur í skrifum Unnar Dísar 

Skaptadóttur (2004; 2008). Vangaveltur hafa meðal annars snúið að því hvaða 

utanaðkomandi siðir þyki of framandi og hvað þyki í lagi. Þáttaka einstaklinga í 

samfélaginu er talin mikilvæg. En mögulega gætu þættir eins og trúarviðhorf 

innflytjenda orðið til þess þeir eigi erfiðara með að aðlagast íslensku samfélagi þar 
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sem þær samræmast ekki íslenskum gildum eða hefðum. Andstæð viðhorf geta 

þannig orðið grundvöllur fyrir útilokun og aðskilnaðar (Unnur Dís Skaptadóttir og 

Helga Ólafsdóttir, 2010). Til dæmis hafa múslimar, þrátt fyrir að hafa verið  

hlutfallslega lítill partur af íslensku þjóðinni, verið álitnir hættulegir íslensku 

samfélag. Það að vera múslimi þykir ekki fara saman með því að vera íslendingur og 

því ógnar trúin hinni íslensku þjóðarsamsemd (Kristín Loftsdóttir, 2011). Samkvæmt 

Hopkins (2011) er sérlega mikilvægt að taka til greina hlutfallslega stærð trúarhópa 

þegar samsemd er rannsökuð. Það er að segja, trúarhópar sem mynda meirihluta 

innan ákveðins hóp gætu með valdastöðu sinni haft áhrif á að myndun auðkennis 

minnihlutahópsins. Þeirra túlkun og ímynd varðandi  minnihlutahópinn gætu haft 

áhrif á það hvernig einstaklingar innan þess hóps upplifa sjálfan sig (Hopkins, 2011).  

 

 

4.3 Togstreita 
 

Þjóðkirkja Íslands nýtur styrks og verndunar frá ríkinu en jafnframt segir samkvæmt 

63. gr. Stjórnarskrá Íslenska lýðveldisins að ,,Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka 

trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt 

sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu”. Merkilegt er að skoða þá 

staðreynd að í landi þar sem fjölmenning ríkir og þar sem trúfrelsi er lagalega 

staðfest er einni trúarstofnun í raun hampað yfir aðrar. Mætti staðsetja kirkjuna, 

stofnun sem er vernduð af valdahafa, á miðjuna á meðan aðrar trúarlegar stofnanir 

eru jaðarinn, svo ekki sé nefnt fólk sem stendur algjörlega utan þeirra, líkt og 

trúleysingjar (Gullestad, 1989) Hugtökin miðja og jaðar eru iðulega notuð þegar 

valdaójafnvægi er skoðað. Miðjan vísar þannig til þess sem er ríkjandi, elítunar ef svo 

má segja, og jaðarinn vísar til þessa valdaminni (Dhareshwar, 1998; Mascia-Lee, 

Sharpe og Cohen, 1989). Á tímum hnattvæðingar þar sem flæði fólks milli landa 

færist í aukana telja fræðimenn því mikilvægt að taka tillit til margbreytilegra 

hugmynda innan menninga því jafnvel þó fólk eigi sameiginlegan bakgrunn þá eru 

hugmyndir þess síður en svo einsleitar (Abu-Lughod, 1991). 
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Aðskilnaður ríkis og kirkju eða semsagt aðskilnaður þjóðkirkjunnar frá 

ríkisvaldinu hefur á síðustu árum verið eldfimt málefni á Íslandi, ollið miklum deilum 

og skipað fólk í andstæða flokka innan landsins. Kannanir Capacent (2014) um 

málefni þjóðkirkjunar sýna að alveg síðan 1998 hefur meirihluti þjóðar verið hlynntur 

aðskilnaði ríkis og kirkju. Tölurnar hafa flakkað frá 61% upp í 74 % en í desember árið 

2007 fór þó hlutfallið niður í 51 %. (Capacent, 2014). Árið 2012 fór fram 

þjóðaratkvæðagreiðsla og í henni var tillaga um breytingu á þessum efnum. 

Spurningin hljómaði svona ,,Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um þjóðkirkju 

á Íslandi” Atkvæðin féllu þannig að rúm 58% kusu já og rúm 43 % sögðu já 

(Innanríkisráðuneytið; 2012, 23. október). Útfrá tölunum að dæma virðist vera 

ákveðin togstreita í gangi, þó að kannanir sýni fram á að meirihlutinn vilji aðskilnað 

virðist vera að þegar kemur að því að í raun og veru velja, þá vandast málin. Það má 

því greina ákveðin klofning meðal Íslendinga gagnvart þessu málefni. Ef rýnt er í lög 

um Grunnskóla 91/2008 má sjá að það stendur í annari grein: 

 

,,Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi”. En ef samningur sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna er skoðaður kemur fram að það aðildarríki skulu 

,,virða rétt barna til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar. Aðildarríkjum ber 

að virða rétt og skyldur foreldra til að leiðbeina börnum sínum í þeim efnum” 

 

Þeir fyrstu fræðimenn sem rannsökuðu trúarbrögð út frá félagslegum hætti töldu að 

trúarbrögð færu ekki saman með þróun veraldlegra samfélaga (Chadwick, 1975). 

Þessar mótsagnir og þessi togstreita sem greina má í hinum ýmsu krókum og kimum 

samfélagsins á milli veraldlegra og trúarlegra sjónarmiða varð einstaklega áberandi 

fyrir jólin 2014 í tengslum við kirkjuheimsóknir skólabarna og vikið verður nú að 

þeirri umfjöllun. 

 

4.3.1 Umræður: Kirkjuheimsóknir skólabarna á jólum 
 

Fyrir jólin 2014 spruttu upp miklar umræður varðandi réttmæti kirkjuheimsókna 

grunn- og leikskólabarna. Fréttamiðlar fjölluðu mikið um málið og kommentakerfi 
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hinna ýmsu samfélagsmiðla voru logandi. Upp kom sú staða eins og hefur gerst á 

hverjum jólum síðastliðin ár að sumir grunnskólar og leikskólar voru með kirkjuferð á 

jóladagskrá sinni þar sem nemendur áttu að fara í messu, eða hitta prest og fá að 

heyra jólahugvekju. Þeim börnum sem ekki máttu fara í kirkju voru sumum boðin 

annar valkostur, eflaust töldu margir það vera sanngjörn lausn en aðrir bentu á að 

samt væri vera að aðskilja þau á grundvelli trúar. Formaður mannréttindaráðs 

Reykjavíkur sagði meðal annars að það væri ,,algjörlega ólíðandi að skólar hafi 

milligöngu um trúarinnrætingu barna”. Hún benti jafnframt á að skólar væru  

,,opinberar stofnanir sem ættu að gæta hvers kyns hlutleysi” (Kristjana Björg 

Guðbrandsdóttir og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2014) Margir foreldrar lýstu yfir 

áhyggjum sínum þar sem þeir vildu ekki að börn sínum fengju kristilegan boðskap og 

töldu að skólar ættu ekki að sjá um trúarinnrætingu barna sinna. Aðrir töldu 

kirkjuheimsóknir vera skaðlausar og bentu á að þær væru sauklaus íslensk hefð sem 

bæri að viðhalda (Hildur Sverrisdóttir, 2014). Orð Biskups Íslands varðandi málið sem 

hún lét falla í viðtali voru mjög umdeild en þar sagði hún: 

 

, ,,…þetta er hluti af því að börn sem eru ekki fædd hér til dæmis, eða eiga ekki 

foreldra sem hafa fæðst hér, læri það, hvað það er að vera Íslendingur og hvað 

það er að búa hérna vegna þess að lög og reglur okkar eru miðaðar við kristin 

gildi og ég held að það sé svo mikilvægt” (RÚV, 2014) 

 

Rétt eins og samfélagið breytist og mótast, þá breytast hefðir og siðir. Það sem þótti 

vera gott og gilt fyrir 60 árum þykir ef til vill ekki við hæfi í dag. Það hafa þau Geir 

Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir (2010) sýnt fram á með rannsóknum sínum á 

ofbeldi og refsingum barna. Í bók Bjargar Thorarensen (2012, kafli 15) ræðir hún um 

lög tengd trúfrelsi. Það virðist vera að ýmislegt í þeim málum sé háð túlkunum. 

Samkvæmt áliti mannréttindanefndar kom fram að ,,það brjóti ekki í sjálfu sér gegn 

trúfrelsi samkvæmt 18. gr. samningsins þótt starfræktar séu ríkiskirkjur, svo lengi 

sem það leiði ekki til mismununar..” (bls. 325). En hvernig skal skilgreina mimsun? Á 

Mannréttindavef Reykjavíkurborgar kemur fram að hugtakið feli í sér að ,,koma með 

ólíkum hætti fram við einstklinga sem eru í sömu stöðu á grundvelli ákveðinna 

eiginleika..” meðal annars trúarbragða (Reykjavík, e.d). Það að opinberir skólar sem 
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eru ríkisstofnannir skipuleggi viðburð á skólatíma sem ákveðin hluti barna getur ekki 

tekið þátt í felur í sér mismunun að mínu mati. Að aðskilja börn á grundvelli trúarlega 

skoðanna sinna, nú eða foreldra sinna leiðir til mismunun. Þessi mismunun gæti því 

þýtt að brotið sé á ákvæði um trúfrelsi. Það ákvæði er þríþætt en annað 

megininntakið felst í því að réttindanautn í þjóðfélaginu sé ekki bundið við tiltekin 

trúarbrögð (Björg Thorarensen, 2012, bls. 327). Börn eiga rétt á að stunda nám og 

fara í skóla, þau eiga að geta staðið jafnfætis hvort öðru og tekið þátt í starfi skólanns 

óháð trúarlegri sannfæringu sinni eða foreldra sinna.  

 Þessi spenna sem varð svo bersýnileg í kringum jólin 2014 í umræðunni um 

kirkjuheimsóknir leikskólabarna er samtengd því hvernig ríkjandi trú hefur mótað 

þjóðarsamsemd Íslendinga. Mætti því álykta að barátta  gegn slíkum heimsóknum 

leiði til þess að fólki finnist vegið að sínu auðkenni sem Íslendingar. Það ógnar 

samsemdartilfinningu þjóðar sem er talin svo mikilvæg fyrir viðhald og samheldni 

samfélagsins.  Mannfræðingurinn Michael Jackson (2005) hefur skrifað um 

samveruleikann og hvernig hann sé mótaður í gegnum tengsl. Samkvæmt honum er 

samveruleikinn sameiginlegur skilningur okkar á tilverunni, hann felst í tengslum og 

sameiginlegri skynjun og vitund okkar á tilverunni og er hann því félagslegur 

tilbúningur samfélagsins. Allar hefðir og venjur sem eru samfélagslega viðurkenndar, 

almenn skynsemi og sameiginleg túlkun okkar á okkar heiminum skapa þennan 

samveruleika. Hann táknar ákveðna heild sem fólk telur sig tilheyra og getur 

samsamað sig með (Jackson, 2005). Kristinn menningararfur íslensku þjóðarinnar 

virðist vera mikið tilfinningaatriði og hefur áhrif á að móta ímyndina af hinum eina 

sanna Íslending. Mol (1976) taldi samsömun mikilvæga í tengslum við stöðu 

einstaklinga og baráttu þeirra fyrir samanstað. Því tel ég að þessi togstreita á milli 

trúarlegra og veraldlegra viðhorfa sé til marks um átök sem beinast að þeirri innri 

baráttu einstaklinga gagnvart því að finna sér samastað innan íslensks samfélags. Í 

samfélagi sem er óðum að breytast, innan heims sem er á stöðugri hreyfingu.  
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég beint sjónum að því hlutverki sem trúarbrögð spila í mótun 

þjóðarsamsemdar. Það að læra að vera Íslendingur vísar til þess hvernig 

einstaklingurinn tileinkar sér þau gildi, siði og venjur sem þykja vera Íslending við 

hæfi. Hinn félagslegi veruleiki er þó ekki frosinn í tíma. Hugmyndir fólks mótast og 

breytast en þó ekki alltaf á sama hraða og í sömu átt. Þjóðarsamsemd Íslendinga er 

mótuð af þeim þáttum sem hafa skipt máli í myndun okkar samfélags og þar spilar 

þjóðkirkjan svo sannarlega hlutverk. Að taka þátt í trúarlegum ritúölum þykir normið, 

að fermast er normið og að skíra er normið. Að fara með grunnskólabörn í 

kirkjuheimsókn þótti normið  en virðist vera að breytast. Normin eru ekki algild og 

þau eru síður en svo eilíf. Þau eru eingöngu félagslegar reglur um það sem þykir vera 

eðlilegt í samhengi við samfélagið hverju sinni og fela í sér gildismat um hvað þykir 

rétt og rangt. Þó að hegðun mannsins sé að mestu leyti mótuð af hinum félagslegu 

reglum erum við ekki vélmenni, við erum öll, hver á okkar hátt mismunandi mótuð, 

með ólíkar hugmyndir og bakgrunn.  

Gamlar rótgrónar hefðir eru ekki óhagganlegar og þurfa þær mögulega að 

breytast eða víkja til þess að koma til móts við þjóðina. Innan hennar býr fjölbreyttur 

hópur fólks með margbreytilegan bakgrunn, mismunandi skoðanir, sýn og 

hugmyndir. Að sjálfsögðu verða ávallt til einhverjar félagslegu reglur sem móta það 

sem þykir eðlilegast en orðalag Agnesar biskups ,,…að læra að vera íslendingur “ felur 

í sér útilokun (RÚV, 2014). Hún útilokar þann hóp sem kýs ekki að fara í kirkju, hún 

útilokar þann hóp sem hefur aðrar trúarlegar skoðanir og það ber að gagnrýna. Þessi 

notkun á orðinu Íslendingur, orðalag og samhengi býr til lítið rými fyrir fjölbreytni. 

Það brúar það bilið á milli ólíkra hópa innan sömu þjóðar, ýtir sumum á jaðrinn og 

heldur öðrum á miðjunni en slíka skiptingu má nota sem kúgunartæki (Lewellen, 

2003; Appadurai, 2000). 

Þó að á Íslandi ríki trúfrelsi hefur þjóðkirkjan sterk ítök í íslensku samfélagi. Þó 

að stuðningur við hana hafi ef til vill minnkað nýtur hún enn stuðnings ríkis og eru lög 

um grunnskóla mótuð út frá kristnum gildum. Kirkjan hefur átt stóran þátt í því að  

móta þau gildi, siði og venjur sem þykja sæma sönnum Íslending. Því þykja þessar 
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kristilegu hefðir vera góðar, því þær fela í sér hvað það þýðir að vera íslendingur. 

Trúin hefur þannig einingarmátt, hún getur sameinað hópa og verið mikið og 

áhrifaríkt sameiningartákn. Þó getur hún getur einnig leitt til sundrunar sé henni 

þvingað á fólk (Lewellen, 2003). 

Samkvæmt hinum félagslegu nálgunum sem hafa verið ráðandi í rannsóknum 

mannfræðinga á trúarbrögðum á ekki að skoða trúarbrögð sem einangraðan þátt 

innan samfélagsins. Þau eru samofin stjórnkerfinu, ríkjandi hugmyndafræði, hefðum 

og siðum og viðurkenna grunngildi samfélagsins. Þau viðhalda gangi samfélagsins. Þó 

að íslenskt samfélag sé að breytast og þróast í áttina að veraldarvæddu samfélagi þá 

þýðir það þó ekki að sjálfgefið sé að klippt sé á milli ríkis og kirkju. Náið samband 

þessa stofnanna á sér gríðarlega langa sögu og hefur kristin trú mótað íslenska 

menningu og þar af leiðandi spilan stóran þátt í að móta íslenska þjóðarsamsemd. Sú 

togstreita sem hefur myndast á íslandi milli trúarlegra og verldlegra viðhorfa snýst 

ekki um hvað er rangt og hvað er rétt. Hún snýst um þjóðarsamsemd og birtist það 

vel í umræðunum varðandi kirkjuheimsóknir skólabarna. Hlutverk trúarbragða í 

myndun þjóðarsamsemdar felst í því að á sama tíma og þau mynda samheldni og 

samkennd, byggja þau öflug huglæg landamæri sem gera einstaklingum utan ríkjandi 

trúar erfitt að teljast sem hluti af heildinni.   
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