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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um átta norrænar kvikmyndir frá árunum 2003-2013 sem 
eiga það sameiginlegt að ein af lykilpersónum myndarinnar er prestur. Myndirnar eru 
greindar út frá aðferðafræði Deus ex cinema og módeli sem er byggt á bókinni The 
Pastor eftir Gordon W. Lathrop. Skoðað er hvaða tákn eru notuð til að sýna að 
persóna í kvikmynd sé prestur, hvaða titlar eru notaðir um prestinn, hvort fjallað er um 
köllun hans, hver meginverkefnin eru, hvort presturinn er tengdur söfnuði, hvort hann 
þjónar í helgihaldi eða athöfnum, hvort presturinn biðst fyrir, prédikar, hvernig Biblían 
er notuð og hvernig presturinn lifir sem kristin manneskja. Rannsóknin leiðir meðal 
annars í ljós að aðferðafræði Deus ex cinema er gagnleg í vinnu við frásagnamyndir 
þegar hún er spyrt saman við módel eins og það sem notað er í ritgerðinni. Þá leiðir 
rannsóknin í ljós að sumar myndanna eiga ákveðin kvikmyndafræðileg stílbrögð 
sameiginleg, til dæmis notkun á ofanskotum og veðri til að tjá nærveru Guðs. Fengist 
er við margvísleg tilvistar- og siðferðisstef í þessum kvikmyndum og myndin af 
prestunum er fjölbreytt og á dýptina. Kvikmyndirnar birta þá sýn á lútherska presta að 
þjónusta í helgihaldi, athöfnum og sálgæsla séu meginverkefni þeirra. Í þeim er dregin 
upp mynd af prestum sem eru manneskjur af holdi og blóði. Áhorfandinn getur því 
nálgast prestana og jafnvel fundið samsvörun milli sín og þeirra. 
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Formáli 

Kirkjan á hvíta tjaldinu hefur verið mér hugleikin í rúman áratug og rannsóknir á því 
sviði hafa verið eitt af meginviðfangsefnum mínum innan Deus ex cinema hópsins. Í 
upphafi var ég upptekinn af ímynd kirkjunnar og prestanna en komst síðar að því að 
enn áhugaverðara er að kafa dýpra í myndir og sögupersónur, óháð ímynd presta og 
kirkju. Þessi ritgerð er tilraun til þess. Ritgerðin er lögð fram sem lokaverkefni til 
M.A. prófs við Guðfræði- og trúarbragðafræðideild Háskóla Íslands.  
Ég vil þakka samstarfsfólki mínu í Deus ex cinema fyrir fjölmörg tækifæri til að ræða 
þetta efni, sérstaklega vil ég nefna Þorkel Ágúst Óttarsson sem hefur ritstýrt vef 
hópsins með mér.  
Ég hef fengið fjölda tækifæra til að flytja fyrirlestra um kirkju og presta í 
kvikmyndum, einkum á Íslandi og öðrum Norðurlöndum. Fyrir það er ég þakklátur.  
Ég vil þakka dr. Hjalta Hugasyni, prófessor í guðfræði, sem leiddi mig til fundar við 
Nätverk för teologisk utbildning i Norden, Gunnel Borgegård sem bauð mér að tala á 
fundi Porvoo Research Network í Höör og Ekumeniska idédagar í Sigtuna, dr. Philip 
Geister, rektor Newmaninstitutet í Uppsala, sem bauð mér að kenna námskeið um 
kvikmyndir og guðfræði 2010 og 2012 við Newmaninstitutet. Þar fékk ég tækifæri til 
að fjalla um kirkjuna í kvikmyndum. Þá vil ég þakka dr. Sofiu Sjö sem ég átti samstarf 
við í NOREL-rannsóknarverkefninu.  
Sérstakar þakkir færi ég dr. Arnfríði Guðmundsdóttur, prófessor í guðfræði. Hún hefur 
verið leiðbeinandi minn við þessi ritgerðarskrif og lærimeistari í guðfræði til margra 
ára. Við höfum líka átt gott samstarf í kennslu námskeiða um guðfræði og kvikmyndir. 
Fyrir það er ég þakklátur. 
Ég vil að síðustu þakka ég Kristínu Þórunni Tómasdóttur eiginkonu minni og börnum 
okkar stuðning og hvatningu við vinnuna. Þau hafa sýnt áhuga fjölskylduföðurins á 
kvikmyndum skilning og stuðning.  

Reykjavík, 7. september 2015, 
Árni Svanur Daníelsson 
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Inngangur 

Trú og trúarbrögð hafa verið viðfangsefni kvikmynda frá upphafi kvikmyndagerðar. 
Sögur af Jesú og persóna hans hafa verið fyrirferðarmiklar auk margra frásagna úr 
Biblíunni. Trúarbrögðin sjálf eru einnig þekkt viðfangsefni. Það sama gildir um presta 
sem fulltrúa kirkna og kristinna trúfélaga. Þeir eru aðalpersónur í fjölda kvikmynda, 
aukapersónur og hluti af sviðsmynd enn fleiri kvikmynda. 
Í þessari ritgerð er rýnt í átta norrænar kvikmyndir frá árunum 2003-2013. Við 
vinnuna eru notuð tvö verkfæri: greiningartæki sem var þróað af rannsóknarhópnum 
Deus ex cinema til notkunar á samnefndum vef og módel sem er byggt á bókinni The 
Pastor. A Spirituality eftir Gordon W. Lathrop. Með þau í farteskinu er spurt: 

1. Hvaða mynd birtist okkur af lútherska prestinum við upphaf 21. aldar þegar 
þessar átta kvikmyndir eru skoðaðar saman? Hver eru megineinkenni á starfi 
og lífi prestanna í myndunum? 

2. Hvernig er hægt að nota guðfræðileg módel við rannsóknir á kvikmyndum og 
hvaða skref þarf að stíga til að hægt sé að byggja brú milli guðfræði og 
kvikmyndar? 

Markmið umfjöllunarinnar er þannig tvíþætt, annars vegar að prófa og slípa 
greiningartækin sem eru notuð við rannsóknir á sviði guðfræði og kvikmynda, hins 
vegar að draga upp meginlínur í norrænum prestamyndum á þessu tímabili. 
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1. Að greina kvikmyndir og trúarstef 

Rannsóknir á samspili guðfræði, trúarbragða og kvikmynda hafa verið stundaðar um 
árabil. Upp úr 1990 varð vakning á þessu sviði og síðan þá hefur fjöldi bóka um efnið 
verið gefinn út. Þessar rannsóknir eru þverfaglegar og byggja á því að tefla saman 
aðferðum ólíkra fræðigreina, einkum kvikmyndafræði, túlkunarfræði og aðferðum 
sem eru sóttar í fræðasvið guðfræði og trúarbragðafræði. 
Í þessari rannsókn er stuðst við þriggja þrepa aðferðafræði Deus ex cinema hópsins 
sem mótaðist við skrif á samnefndan vef.  Útgangspunktur hennar er vinna með 1

söguþráð kvikmyndarinnar og greining á einstökum atriðum sem eru talin hafa vægi 
fyrir rannsóknina hverju sinni. Jafnframt er leitast við að virða kvikmyndina sem 
kvikmynd og því unnið með kvikmyndamálið. Þannig er komið í veg fyrir að 
umfjöllunin byggi um of á textagreiningu eða greiningu á samtölum eins og fyrri 
rannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir.  2

Umfjöllun um hverja mynd á vef Deus ex cinema er í fjórum hlutum: 
1. Samantekt á söguþræði sem miðar að því að hjálpa lesandanum að átta sig á 

umfjöllunarefni myndarinnar 
2. Umfjöllun um kvikmyndina, leikstjóra, viðtökur og annað sem skiptir máli í 

því sambandi.  
3. Greining á trúarlegum stefjum. Hér er flokkunarkerfi Deus ex cinema lagt til 

grundvallar. Við áhorf myndarinnar eru helstu trúarstef og vísanir skrifuð upp. 
Meginstefin sem mestu máli skipta fyrir rannsóknina eru síðan tekin til 
ítarlegrar umfjöllunar. 

4. Listi yfir helstu trúarstef út frá flokkunum. 
Dæmi um þessa aðferðafræði er að finna í umfjöllunum á vef Deus ex cinema. Í 
ritgerðinni er þessi uppbygging höfð til hliðsjónar, en umfjöllun um kvikmyndina sem 
kvikmynd er fléttuð saman við greiningu á trúarlegum stefjum. Þannig skiptist 
umfjöllunin um hverja kvikmynd í tvo hluta: fyrst er söguþráður myndarinnar rakinn 
og svo eru trúarstefin greind í nokkrum undirköflum út frá módeli sem byggir á bók 
Gordon W. Lathrop um prestinn. 

 Vefinn má skoða á www.dec.is.1

 Steve Nolan setur slíka gagnrýni fram í greininni „Towards a New Religious Film Criticism: Using 2

Film to Understand Religious Identity Rather than Locate Cinematic Analogue“, Mediating Religion. 
Conversations in Media, Religion and Culture, ritstj. Jolyon Mitchell og Sophia Marriage, London og 
New York: T&T Clark, 2003, bls. 169-178.
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1.1 Aðferðafræði Deus ex cinema 

Rannsóknir á kvikmyndum eru af ýmsum toga. Þær geta til dæmis gengið út á að 
greina frásagnir í kvikmyndum, rýna í höfundareinkenni eða skoða áhrif 
kvikmyndatónlistar. Þá hafa fræðimenn skoðað þróun kvikmyndalistarinnar í gegnum 
áratugina og rýnt í tilteknar kvikmyndagreinar svo eitthvað sé nefnt.  Ein nálgun 3

gengur út á að tefla saman ólíkum fræðasviðum. Dæmi um það eru rannsóknir sem 
byggja á því að skoða kvikmyndir með aðstoð sálgreiningar.  Annað dæmi um slíkt 4

eru rannsóknir á trúar- og tilvistarstefjum í kvikmyndum. Þar eru 
greiningaraðferðirnar sóttar í smiðju guðfræðinnar. Slíkar rannsóknir hafa verið 
iðkaðar um árabil.   5

Á Íslandi var rannsóknarhópurinn Deus ex cinema brautryðjandi á þessu sviði. 
Hópurinn var stofnaður í júlí árið 2000 og ári síðar varð samnefndur til.  Markmið 6

með uppsetningu hans var að smíða til gagnagrunn yfir trúarleg stef sem mætti nota 
við frekari rannsóknir. Til að gagnagrunnurinn nýttist var nauðsynlegt að smíða kerfi 
til að flokka trúarleg stef í kvikmyndum og setja niður skilgreiningar á nokkrum 
lykilhugtökum sem voru notuð við greiningu myndanna. Að öðru leyti var það undir 
höfundum hverrar umfjöllunar komið hvaða aðferðir úr sarpi guðfræðinnar voru 
nýttar. Þar er nú að finna greiningu á rúmlega fimm hundruð kvikmyndum. 

Þrettán flokkar 
Ítarlegasta útlistunin á aðferðafræði hópsins er í grein Þorkels Ágústs Óttarssonar 
„Trúarstef í kvikmyndum. Skilgreiningar og aðferðir“.  Hér er byggt á umfjöllun hans 7

og aukið við hana. Dæmin sem eru tekin eru flest sótt í kristni og kristin trúarrit en 
flokkunarkerfið sjálft er ekki einskorðað við þau trúarbrögð. Á vef Deus cinema eru 
trúarstefin flokkuð í eftirfarandi þrettán flokka: 

1. Beinar tilvísanir í texta í trúarritum. Allar beinar vísanir eða tilvitnanir í texta 
úr trúarritum. Slíkar vísanir geta verið af ýmsum toga, allt frá því að vísað sé 

 Prýðilegt yfirlit yfir ólíkar nálganir er í John Hill og Pamela Church Gibson ritstj., The Oxford Guide 3

to Film Studies, Oxford: Oxford University Press, 1998.

 Barbara Creed: „Film and psychoanalysis“, The Oxford Guide to Film Studies, bls. 77-90.4

 Yfirlit yfir ólíkar nálganir og sögu þessara rannsókna er að finna í John Lyden ritstj., The Routledge 5

Companion to Religion and Film, New York og London: Routledge, 2009; Jolyon Mitchell og S. Brent 
Plate ritstj., The Religion and Film Reader, New York og London: Routledge, 2007.

 Vefurinn var í fyrstu vistaður á léninu dec.hi.is en er nú að finna á dec.is.6

 Þorkell Ágúst Óttarsson, „Trúarstef í kvikmyndum: Skilgreiningar og aðferðir“, Deus ex cinema, 18. 7

nóvember 2002, sótt 7. júlí 2015 af http://dec.is/truarstef-i-kvikmyndum-skilgreiningar-og-adferdir/.
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til bókar, kafla eða vers í Biblíunni eins og gert er í kvikmyndinni Magnolia 
þar sem nokkrum sinnum er vísað er til Annarrar Mósebókar 8.2 með 
fjölbreyttum hætti; til þess að lesið sé úr ritinu, til dæmis í athöfn í kirkju. 

2. Hliðstæður við texta í trúarritum. Óbeinar vísanir eða hliðstæður við tiltekna 
texta eða sögur úr trúarritum. Þær geta verið af þeim toga að áhorfanda sé ljóst 
að verið sé að vinna með tiltekinn texta eða sögu án þess að beint sé vísað í 
hana, dæmi um það er kvikmyndin Pleasantville þar sem unnið er með söguna 
af Adam og Evu í aldingarðinum. Einnig getur verið um að ræða hliðstæður í 
uppbyggingu frásagnar sem leiða til líkinda í atburðarás eða fléttu kvikmyndar. 

3. Persónur úr trúarritum. Allar persónur sem eru nefndar í trúarlegum ritum, s.s. 
Jesús og Páll postuli. Einnig persónur sem ekki eru nafngreindar í ritunum en 
hafa orðið hluti af áhrifa- eða túlkunarsögu texta, s.s. Lilit. 

4. Sögulegar trúarpersónur. Allar persónur sem eru hluti af sögu tiltekinna 
trúarbragða en eru ekki tilbeðnar sjálfar og eru ekki nefndar í trúarritunum. 
Dæmi um þetta eru Marteinn Lúther og Ágústínus kirkjufaðir. 

5. Guðfræðistef. Fyrsta fjórir flokkarnir eru nokkuð skýrir og vel afmarkaðir. Það 
gildir ekki með sama hætti um þann fimmta. Þorkell Ágúst útlistar þetta svona 
í grein sinni: „Guðfræðistef er nokkuð víður flokkur en sem dæmi um hugtök 
má nefna dauðann, eilíft líf, endurholdgun, frelsið, heimsslit, karma, 
kristsgervinga, kraftaverk, krossfestinguna, mannseðlið, miskunn Guðs, 
réttlætið, syndina, tilgang lífsins, tvíhyggju, upprisu, vantrú og örlög.“  Hér er 8

með öðrum orðum fengist við meginatriði sem fjallað er um í guðfræðilegri 
greiningu. Einnig geta svokölluð tilvistarstef fallið í þennan flokk.  9

6. Siðfræðistef. Öll siðferðileg álitamál sem fengist er við í kvikmyndum eða stef 
sem koma þar fyrir, hvort sem það er með beinum eða óbeinum hætti. Dæmi 
um það eru samskipti kynjanna, sjálfsvíg, fordómar, líknardráp. 

7. Trúarbrögð. Allar beinar og óbeinar vísanir til þekktra trúarbragða. Beinar 
vísanir ná yfir kvikmyndir sem fjalla um tiltekin trúarbrögð, óbeinar yfir það 
þegar fulltrúi ákveðinna trúarbragða kemur fyrir í mynd án þess að vera 
aðalpersóna eða til umfjöllunar sem slíkur. Dæmi um þetta eru kristni og 
islam. Einnig kemur til greina að skrá í þennan flokk hreyfingar sem eru ekki 
trúarlegar í sjálfu sér en gera algilda kröfu til manneskjunnar, s.s. nasisma. 

 Þorkell Ágúst Óttarsson: Sama heimild.8

 Útlistun á tilvistarstefjum er að finna í Tomas Axelson, Film och mening: En receptionsstudie om 9

spelfilm, filmpublik och existentiella frågor, Uppsala: Uppsala Universitet, 2008, bls. 35-39.
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8. Goðsögulegir staðir og helgistaðir. Vísanir til heilagra staða og atriði sem þar 
eiga sér stað, hvort sem um er að ræða staði sem nefndir eru í trúarritum eða 
hafa merkingu utan þeirra. Dæmi um slíka staði eru Mekka og Vatíkanið. 

9. Helgidagar og sögulegir atburðir. Í þennan flokk falla helgidagar trúarbragða, 
hátíðir af ýmsum toga og sögulegir atburðir sem skipta máli í tilteknum 
trúarbrögðum. Dæmi um það eru jól, Ramadan og siðbótin. 

10. Trúarleg tákn. Trúarleg tákn sem eru sýnileg í kvikmyndum, dæmi um það eru 
krossar og dúfur. 

11. Trúarembætti. Trúarleg embætti sem koma fyrir í kvikmynd, dæmi um það eru 
prestar, kardinálar, páfinn og goðar.  

12. Trúarlegt atferli. Allt trúarlegt atferli sem kemur fyrir í kvikmynd, s.s. bæn, 
messa, altarisganga, signing. 

13. Trúarleg reynsla. Trúarleg reynsla sem persóna í kvikmynd upplifir, s.s. 
bænheyrsla, fyrirgefning og opinberun. 

Í umfjöllun um einstakar kvikmyndir eða hóp þeirra eru helstu trúarleg stef í hverri 
mynd talin upp og flokkuð og svo eru þau túlkuð og útskýrð í texta. Lykilorðin eiga 
því ekki að standa ein og sér án skýringa heldur eru þau vegvísar sem gefa til kynna 
mögulega túlkun og frekari úrvinnslu. 

Nokkur lykilhugtök 
Eins og kemur fram hér að framan ná trúarleg stef í kvikmyndum yfir vítt svið. 
Nokkur hugtök til viðbótar skipta máli til að ná utan um greiningu þeirra.  
Það fyrsta er hugtakaparið explicit–implicit sem á íslensku mætti kalla yfirborð–undir 
niðri sem lýsir því hvernig trúarleg stef í kvikmynd geta bæði verið á yfirborði 
frásagnar og undir því. Stefin sem eru á yfirborðinu eru ljós þeim sem á annað borð 
þekkja til tiltekinna trúarbragða en þau sem eru undir niðri kalla á aukna þekkingu og 
túlkun. Sem dæmi um þetta má taka kvikmyndina Jesus de Montreal. Í henni er fjallað 
um uppsetningu lítils leikhóps á píslarsögunni í kirkju í Montreal. Einn leikarinn tekur 
að sér hlutverk Jesú. Það er trúarstef sem er á yfirborði myndarinnar og trúarlegir 
textar, hlutverk, staðir og tákn eru notuð til að gefa þetta til kynna. Eftir því sem líður 
á myndina kemur í ljós að hann er ekki aðeins í hlutverki Jesú heldur er hann eða 
verður jafnframt eins og Jesús. Þar með er hægt að líta á hann sem kristsgerving. Þetta 
verður áhorfandanum ljóst út frá því að persónan gengur ekki aðeins inn í hlutverk 
Jesú í leikritinu heldur lifir hann eins og Jesús í einkalífi sínu. Það er sýnt með 
hliðstæðum við nokkrar Biblíusögur, t.d. söguna af því þegar Jesús veltir um borðum 
víxlaranna í musterinu (sbr. Matteusarguðspjall 21.12-13). Þetta síðara stef er undir 
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yfirborðinu. Hér er því ein og sama persónan í kvikmyndinni í hlutverki Jesú frá 
Nasaret og Krists.  
Þá er einnig greint á milli stefja, vísana og hliðstæðna. Þau hugtök hafa mikið verið 
notuð í vinnu með Biblíuna og kvikmyndir en geta einnig skipt máli í annarri vinnu á 
þessu sviði.  Þorkell Ágúst Óttarsson lýsir þessu svona í grein sinni:  Biblíustef vísar 10

til þess þegar sögur Biblíunnar eru settar „í nýtt samhengi. Í þessum myndum er 
atburðarásin áþekk því sem gerist í Biblíunni og vísað er beint í texta hennar. Í slíkum 
tilfellum er ýmist unnið með stef, eins og edenstefið eða einstaka persónur Biblíunnar, 
eins og Jesú Krist.“ Vísun í Biblíuna lýsir því þegar vitnað er í Biblíuna „í 
kvikmyndum án þess að það hafi mikið með viðfangsefni hennar að gera.“ Slík 
notkun býður ekki endilega upp á mikla túlkun en getur gefið vísbendingar „um 
vinsældir og stöðu einstakra texta eða persóna úr Biblíunni.“  Hliðstæður við 
Biblíutexta er notað um það þegar söguþræði eða framvindu í frásögn einstakra 
kvikmynda svipar til sagna í Biblíunni án þess að fyrir liggi beinar vísanir eða 
vísbendingar um að meðvitað sé verið að vinna með þessar sögur.  

Kvikmyndamálið 
Eins og kemur fram hér að framan er hægt að nálgast og fjalla um kvikmyndir með 
margvíslegum hætti. Óháð því hvaða aðferð er beitt hverju sinni er mikilvægt að vinna 
með kvikmyndamálið, það hvernig kvikmyndir eru settar saman til að miðla 
merkingu. 
Í bókinni How to Read a Film fjallar James Monaco um kvikmyndamálið.  Hann 11

skrifar: „Kvikmyndin er ekki tungumál í sömu merkingu og enska, franska eða 
stærðfræði er tungumáli. Fyrir það fyrsta er ekki hægt að gera málfræðivillur í 
kvikmynd. Það er heldur ekki nauðsynlegt að tileinka sér orðaforða“  kvikmyndanna. 12

En kvikmyndin er að mati Monaco „lík tungumáli. Fólk sem hefur verulega þekkingu 
á kvikmyndum – býr yfir sjónrænu læsi […] – sér og heyrir meira en þau sem sjaldan 
horfa á kvikmyndir. Þekking á þessu hálfgildings-tungumáli kvikmyndanna opnar 
þannig á mögulega merkingu fyrir áhorfandann. Þess vegna er gagnlegt að nota 
tungumálið sem líkingu þegar við lýsum kvikmyndum.“  Þótt kvikmyndin eigi sér 13

enga málfræði eru til „lauslega skilgreindar reglur um notkun í kvikmyndamálinu og 

 Þorkell Ágúst Óttarsson: Sama heimild. Beinar tilvitnanir hér að aftan eru í grein Þorkels.10

 James Monaco, How to Read a Film: The World of Movies, Media and Multimedia. Language, 11

History, Theory, 3. útgáfa, Oxford: Oxford University Press, 2000, bls. 152 og áfram.

 James Monaco, sama heimild, bls. 152.12

 James Monaco, sama heimild, bls. 152.13
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um  setningarfræði kvikmyndanna.“  Þær eru þó ekki forsendur kvikmyndamálsins 14

heldur eru þær leiddar af því að rýna í kvikmyndir og hafa þróast gegnum tíðina.  15

Þekking á þeim getur verið gagnleg þegar við rýnum í kvikmyndirnar. Hér verða 
kynnt til sögunnar fjögur lykilhugtök. 

1. Skot:  Það er grunneining kvikmyndarinnar. Hér er það notað sem yfirhugtak 16

sem nær yfir fleira, s.s. sviðsmyndina og myndrammann, lýsingu, hreyfinguna 
í myndrammanum og fleira. Meðal þess sem er hægt að skoða er í hvaða 
hlutföllum myndramminn er, hvað er staðsett innan hans og hvað utan hans. Er 
allt sem skiptir máli inni í rammanum eða eru mikilvæg atriði staðsett utan 
rammans? Hvernig er skotið lýst? Að hverju er athygli áhorfandans beint með 
lýsingunni? Er myndramminn stöðugur eða er hann á hreyfingu? Hvernig er 
hreyfingunni háttað? Er myndramminn grunnur eða djúpur.  

2. Klipping:  Klipping lýsir samsetningu skotanna. Hún er notuð til að skapa 17

merkingu. Hér er m.a. skoðað hver hrynjandin er í kvikmyndinni. Hversu löng 
eru skotin? Er klippt sjaldan eða oft? Er klippt milli ólíkra sögusviða eða innan 
sama sögusviðs? Saman mynda nokkur skot atriði (e. sequence) sem eru 
efnisleg heild.  

3. Tónlist:  Tónlist og hljóðmynd er mikilvægur hluti kvikmyndarinnar. Greint 18

er á milli tónlistar sem er hluti af söguheiminum og persónunar í kvikmyndinni 
heyra og tónlistar sem áhorfandinn einn heyrir. Eru mörkin milli þessa máð út í 
myndinni? Tónlistin er iðulega notuð til að skapa tilfinningaleg hughrif hjá 
áhorfandanum og getur þannig verið mikilvægur túlkunarlykill að hverri 
kvikmynd. 

4. Frásagnarháttur:  Hvernig er frásagan í kvikmyndinni byggð upp og hver er 19

fléttan? Hvaða sögu er verið að segja? Er reynt að draga áhorfandann inn í 
frásögnina þannig að áhorfandinn gleymi sér við áhorfið eða dregur 

 James Monaco, sama heimild, bls. 172.14

 James Monaco, sama heimild, bls. 172.15

 Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing About Film, 5. útgáfa, New York: Pearson Longman,  16

2004, bls 46-62; Louis Gianetti, Understanding Movies, 10. útgáfa, Upper Saddle River: Pearson 
Education, 2005, bls. 1-140.

 Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing About Film, bls. 62-68; Louis Gianetti, Understanding 17

Movies, bls. 141-216.

 Timothy Corrigan: A Short Guide to Writing About Film, bls. 70-74; Louis Gianetti, Understanding 18

Movies, bls. 217-254.

 Timothy Corrigan: A Short Guide to Writing About Film, bls. 38-46; Louis Gianetti: Understanding 19

Movies, bls. 349-388.
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kvikmyndin athyglina að sér þannig að áhorfandinn verði meðvitaður um að 
hann er að horfa á kvikmynd? Hverjar eru meginpersónurnar í kvikmyndinni? 
Er kvikmyndin þroskasaga þeirra? Er sagan sögð frá sjónarhorni þeirra eða er 
sjónarhornið hlutlaust? Tilheyrir kvikmyndin einhverri kvikmyndagrein? 
Hvaða áhrif hefur það á myndina og túlkun hennar? 
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1.2 Lútherski presturinn að skilningi Gordon W. Lathrop 

Íhugun um sjálfsmynd og verkefni 
Bandaríski guðfræðingurinn Gordon W. Lathrop sendi frá sér bókina The Pastor. A 
Spirituality árið 2006.  Hún er hugsuð sem „íhugun um sjálfsmynd og helstu verkefni 20

hins vígða leiðtoga sem lifir og starfar í kristnum söfnuði.“ (vii) Í formála kemur fram 
að Lathrop nálgast viðfangsefnið í samkirkjulegum anda sem má skilja sem svo að 
hann vilji taka tillit til hefða eða sjónarmiða ólíkra kirkjudeilda í umfjöllun sinni. Um 
leið segist hann skrifa sem lútherskur prestur og byggja á reynslu sinni af 
prestsþjónustu í þeirri kirkjudeild. Lesandanum má því vera ljóst hver er bakgrunnur 
hans og hvernig hann vill nálgast viðfangsefnið. Um bókina segir hann jafnframt: 
„Þessi bók er tilraun, tillaga, spurning, íhuganir eins prests eftir þrjátíu og sjö ára 
vígða þjónustu.“ (viii) 
Lathrop er þekktur kennimannlegur guðfræðingur sem hefur verið afkastamikill á 
sviði rannsókna í helgisiðafræðum. Hann gegndi embætti prófessors í lítúrgískum 
fræðum við Lutheran Theological Seminary í Philadelphia og hefur einnig starfað við 
aðra háskóla. Meðal þekktustu verka hans er þríleikurinn Holy Things: A Liturgical 
Theology (1993), Holy People: A Liturgical Ecclesiology (1999) og Holy Ground: A 
Liturgical Cosmology (2003). 
The Pastor kom út nokkrum árum síðar. Þar byggir Lathrop á og dregur saman 
lykilhugmyndir úr hinum verkunum. Hann skrifar bókina undir lok ferils síns og 
dregur saman þekkinguna. Hér er sett fram skýr og aðgengileg sýn á prestsembættið, 
köllun og líf prestsins. Þetta gerir hana jafnframt gagnlega fyrir þessa rannsókn á 
prestunum í norrænum kvikmyndum.  

Hvers konar módel? 
Markmiðið með þessum kafla er að vinna greiningarspurningar upp úr The Pastor til 
að spyrja í tengslum við hverja kvikmynd sem fjallað er um. Þessar spurningar varða 
þær tvær víddir sem Lathrop leggur upp með: sjálfsmynd og verkefni prestsins. Þær 
þurfa jafnframt að ljúka upp eða leiða okkur inn í veruleika prestsins í kvikmyndinni. 
Þannig nýtist þessi fræðilega nálgun til að greina og bera saman ólíkar kvikmyndir um 
leið og hún bregður ljósi á módelið sem Lathrop setur fram í bók sinni. Bókin skiptist 
í eftirtalda kafla: 

1. Presturinn undirbýr sig: Faðirvorið 
2. Presturinn sem prédikari: Orðið 

 Gordon W. Lathrop, The Pastor: A Spirituality, Minneapolis: Fortress Press, 2006. Í þessum kafla 20

verður vísað til bókar Lathrop með blaðsíðutali innan sviga í meginmáli.
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3. Presturinn í borðþjónustu: Sakramentin 
4. Presturinn sem minnist fátækra: Kærleiksþjónusta 
5. Presturinn í fræðaiðkun og bæn: Trúarjátningin 
6. Presturinn í daglegu lífi: Boðorðin 
7. Presturinn í dauða sínum: Skírn, kvöldmáltíð, skriftir 

Lathrop skiptir bókinni jafnframt upp í tvo hluta, sá fyrri fjallar um verkefni prestsins 
og nær yfir kafla 1-4; sá síðari fjallar um líf prestins og nær yfir kafla 5-7. Hér á eftir 
er bókin skoðuð kafla fyrir kafla og dregnar út úr köflunum tíu spurningar til að nota 
við kvikmyndagreininguna. Spurningarnar eru rammi fyrir greininguna sem gerir 
samanburð mögulegan. Þær eru ekki hugsaðar sem normatífur mælikvarði á það hvort 
tiltekinn prestur telst vera góður lútherskur prestur eða ekki. Þannig er horft meira á 
umgjörðina sem Lathrop lýsir en innihald hennar. 

Sjálfsmynd sem mótar lífið 
Víddirnar tvær sem nefndar voru að framan eru undirliggjandi í allri umfjöllun 
Lathrop. Annars vegar sú sjálfsmynd sem presturinn hefur og þroskar með sér; hins 
vegar starfið og þau verkefni sem hann sinnir. Þessar tvær víddir má hafa í huga 
varðandi allar greiningarspurningarnar hér að neðan en þær verða líka teknar fyrir 
sérstaklega.  

1. Hvaða sýnilegu tákn eru notuð til tjá að persóna í kvikmynd sé prestur?  

Hér er komin fyrsta greiningarspurningin. Hana má orða með öðrum hætti: Hvernig 
veit áhorfandinn að presturinn er prestur? Lathrop bendir á að ýmis tákn séu tengd 
prestsembættinu og starfi prestsins: „Það gæti verið kragi á prestaskyrtu, kross eða 
helgimynd á veggnum í skrifstofu prestsins.“ (1). 

2. Hvaða titill er notaður um prestinn? Hvernig er vísað til prestsins? 

Það eru ekki aðeins hin sýnilegu tákn sem skipta máli heldur er presturinn sjálfur 
einnig tákn, með lífi sínu og starfi (2). Í því sambandi segir Lathrop að hafa beri í 
huga að öll kristin tákn eru „brotin. Þau búa yfir mætti vegna þess sem þau vísa til, 
vegna vonarinnar sem þau kalla fram. En þau eru orðin til úr því óvænta, því 
venjulega, úr mistökum, úr því sem er tvírætt en ekki því sem er algilt – þau eru orðin 
til úr krossinum.“ Lathrop bætir við að það sama gildi um prestinn, „að því marki sem 
hann er tákn þurfum við að sjá hann sem brotið tákn.“ (5) Að einhverju marki má 
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segja að þetta snúist um væntingar eða væntingastjórnun. Presturinn og sóknarbörn 
eiga ekki að hafa þá sýn á prestinn að hann eigi að vera fullkominn því slíkt leiðir 
óhjákvæmilega til óánægju.  
Lathrop fjallar jafnframt um þá titla sem eru notaðir um presta, dæmi um það eru 
prestur, séra, faðir og rektor. Titlarnir eru fleiri á ensku en eru notaðir í daglegu tali á 
íslensku (6 og áfram). Í þessu sambandi má einnig hafa í huga hvaða orð presturinn 
notar til að lýsa sjálfum sér. Kallar presturinn sig til dæmis „séra“ eða „föður“? 

3. Er fjallað um það hvernig presturinn varð prestur? Um köllun prestsins? 

Þriðja greiningarspurningin varðar það svo hvers vegna presturinn er prestur. Er 
eitthvað fjallað um þetta í myndinni? Er vígsla prestsins sýnd eða eiga sér stað samtöl 
um sýn viðkomandi prests það út á hvað prestsþjónustan gengur? 
Þannig fjalla fyrstu þrjár spurningarnar um hvað presturinn er og hvernig hann varð 
prestur.  

4. Hver eru meginverkefni prestsins í myndinni?  

Þessi verkefni má skoða í ljósi þriggja sígildra verkefna prestsins sem Lathrop nefnir í 
bókinni. Hann rekur þau allt til 2. aldar þegar Jústínus píslarvottur lýsti hlutverkum 
leiðtoga safnaðarins sem „leggur út af Biblíunni, leiðir þakkargjörð við borðið og sér 
til þess að það sé safnað handa fátækum.“ (2) Það kallast svo á við meginverkefni hins 
lútherska prests eins og þeim er lýst í 5. grein Ágsborgarjátningarinnar:  

Til þess að vér öðlumst þessa trú, er stofnað embætti til að kenna 
fagnaðarerindið og úthluta sakramentunum.  21

Hér er einnig hægt að horfa til vígsluheitis og vígslubréfs lútherskra presta, sem 
kemur fyrir í einni af kvikmyndunum. Við verkefnin má líka bæta sálgæslunni sem er 
mikilvægur þáttur í starfi prestsins.  

5. Er presturinn tengdur söfnuði? 

Lathrop bendir á að prestur standi aldrei einn heldur alltaf í samhengi safnaðar: 

 Einar Sigurbjörnsson, Kirkjan játar. Saga og mótun kristinna trúarjátninga og yfirlit yfir helstu 21

kirkjudeildir kristninnar. Játningarrit íslensku þjóðkirkjunnar með skýringum, 2. útgáfa aukin og 
endurbætt, Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1991, bls. 183.
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Hinn vígði þjónn skapar engar trúarlegar tengingar einn síns líðs, eins og 
voldugur seiðkarl, heldur aðeins sem hluti af söfnuði og í tengslum við Orðið. 
Það væru engir prestar án safnaða. Það væru engir kristnir söfnuðir án þessa 
Orðs. (6) 

Á öðrum stað bætir Lathrop við að söfnuðurinn sem líkami Krists sé mikilvægasta 
táknið um nærveru Guðs. (27). Fimmta greiningarspurningin varðar það hvar og í 
hvers konar samhengi presturinn sinnir þjónustunni. Hér má spyrja hvers konar 
söfnuður það er? Hvað einkennir hann? Er hann bundinn við ákveðið landsvæði? Er 
söfnuðurinn hluti af sókn eða verður hann til í kringum tiltekna athöfn? Er hópurinn 
opinn eða lokaður? 

Verkefni prestsins 
Fyrstu fimm spurningarnar varða prestinn, samhengi hans og umhverfi. Í framhaldi af 
þeim er sjónum beint að sértækum verkefnum prestsins sem Lathrop fjallar um í 
einstökum köflum. 

6. Þjónar presturinn í helgihaldi, athöfnum, að sakramentum 

Þriðji kafli bókarinnar fjallar um prestinn og þjónustuna að sakramentunum. Í hinni 
lúthersku hefð eru þau tvö, kvöldmáltíð og skírn. Það liggur beint við að spyrja hvort 
þau koma fyrir í kvikmyndinni og þá líka hvernig er fjallað um þau. Einnig er ástæða 
til að spyrja hvort presturinn þjóni í kirkjulegum athöfnum í myndinni eða hvort hann 
sé aðeins sýndur í almennu samhengi. Þar fáum við sjöttu greiningarspurninguna. 
Eitt af því sem Lathrop leggur áherslu á í umfjöllun sinni um 
kvöldmáltíðarsakramentið er að þar kemur presturinn fram sem þjónn. Hann orðar 
þetta svo að kristni sé máltíðarsamfélag „og kristnir leiðtogar eru borðþjónar.“ (64) 
Þetta má hafa í huga þegar helgihaldið er skoðað í myndunum, á hvað er lögð áhersla í 
þeim atriðum í myndunum.  

7. Biður presturinn? 

Lathrop fjallar einnig um bænina sem mikilvægan hluta af lífi og starfi prestsins. 
Hann skrifar: 
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Tákn og táknrænar athafnir umlykja og móta þjónustu prestsins. Einfaldasta og 
skýrasta athöfnin er þegar presturinn leiðir opinbera bæn. (23) 

Ein bæn er hér í fyrirrúmi, faðirvorið: 

Faðirvorið dregur saman bænir okkar, að morgni og kvöldi, hvort sem það er 
við lok sunginnar messu eða í samhengi fjölskyldunnar. Það minnir okkur ætíð 
á tengslin við skírnina og heilaga kvöldmáltíð. (24) 

  
Hér liggur bæði undir það meginhlutverk prestsins að leiða söfnuðinn í bæn og bæn 
prestsins sjálfs. Í samhengi þess fyrrnefnda má spyrja um samhengi og inntak hinnar 
opinberu bænar. Biður presturinn opinberlega? Hver er umgjörð bænarinnar? Hvaða 
bæna er beðið? Kemur faðirvorið fyrir? Einnig er ástæða til að skoða hvort presturinn 
biður einslega, hvar hann biður og hvað einkennir bænamálið? Um þetta skrifar 
Lathrop: 

Presturinn slæst í för með öðru kristnu fólki í þessari almennu – og einstöku – 
tjáningu trúarinnar. Það er ekkert frábrugðið við bæn prestsins. […] Presturinn 
biður því með kirkjunni. Í iðkan bænarinnar getur hún eða hann verið 
fyrirmynd fyrir annað kristið fólk, en það er þó ekki ástæða þess að beðið er. 
Presturinn þarf að gera þetta fyrir sig. (109) 

8. Prédikar presturinn 

Áttunda greiningarspurningin fjallar um það meginhlutverk prestsins sem felst í að 
leggja út af orðinu, bæði í kirkjulegum athöfnum og í annars konar samhengi. Lathrop 
fjallar um þetta í öðrum kafla bókarinnar. Hér skiptir máli að hafa í huga hvert er 
inntak þessarar prédikunar, fer hún fram í helgihaldi eða á öðrum stöðum? Eru einhver 
merki um sígilda nálgun við prédikun? Byggir prédikunin á Biblíunni? Hvaða texta er 
unnið með og hvernig? Hér mætti líka skoða hvaða sýn á lífið, manneskjuna og Guð 
presturinn boðar með eigin lífi. Það kallast á við tíundu greiningarspurninguna.  

9. Kemur Biblían fyrir í myndinni? Hvernig er unnið með hana? 

Níunda greiningarspurningin er tengd þeirri áttundu. Orðið er hluti af þeirri mynd sem 
Lathrop dregur fram af presti og söfnuði. Það er eitt af meginhlutverkum prestsins að 
leggja út texta Biblíunnar og Lathrop fjallar um Biblíuna samfara umfjöllun sinni um 
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prédikunina. Því liggur beint við að spyrja hvort og þá hvernig er unnið með texta 
Biblíunnar í myndinni. 

10. Hvernig lifir presturinn sem kristin manneskja? 

Fjórði kaflinn í bók Lathrop fjallar um prestinn að því marki sem hann minnist 
fátækra. Tíunda greiningarspurningin okkar er víðari og fjallar um það hvernig 
presturinn lifir sem kristin manneskja. Hvað einkennir líf prestsins? Hvernig er þessari 
þjónustu sinnt út á við? Hvernig birtist kærleiksþjónustan í kvikmyndinni? Er 
presturinn málsvari þeirra sem minna mega sín út á við? Hvernig mætir presturinn 
þeim sem til hans leita? Við þetta má líka bæta spurningunni um það hvað er sýnt af 
lífi prestsins almennt, ekki aðeins sem prests? 

Þannig eru greiningarspurningarnar samtals tíu:   
1. Hvaða tákn eru notuð til að sýna að presturinn sé prestur? Hvaða tákn koma 

fyrir í myndinni? Er presturinn í skrúða? Prestaskyrtu? 
2. Hvaða titill er notaður um prestinn? 
3. Er fjallað um það hvernig presturinn varð prestur? 
4. Hver eru meginverkefni prestsins? Sjáum við prestinn sinna kirkjustarfi? 

Sinnir hann sálgæslu? 
5. Er presturinn tengdur söfnuði? Hvert er samhengi hans? 
6. Þjónar presturinn í helgihaldi eða athöfnum? Messa, skírn, ferming, 

hjónavígsla, útför? 
7. Biður presturinn? Opinberlega? Einslega? 
8. Prédikar presturinn? 
9. Kemur Biblían fyrir?  
10. Hvernig lifir presturinn sem kristin manneskja? Sinnir hann til dæmis um hin 

fátæku? 

Við þetta bætist að horft verður á samspil sjálfsmyndar prestsins, einkalífs hans og 
hins opinbera lífs hans sem prests.   
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2. Presturinn í norrænum kvikmyndum  

Fyrstu prestarnir sem koma upp í hugann þegar fjallað er um presta í kvikmyndum  
eru hugsanlega prestarnir í kvikmyndum Ingmars Bergman, til að mynda Tomas í 
Nattvardsgästerna. Þá þekkja margir klerkinn unga í Dagbók sveitaprests frá árinu 
1951 sem Robert Bresson leikstýrði.  
Ein af elstu kvikmyndunum þar sem prestur kemur við sögu er Herr Arnes pengar. 
Það er þögul kvikmynd sem Mauritz Stiller gerði árið 1918 eftir sögu Selmu Lagerlöf. 
Myndin greinir frá Séra Arne sem er auðmaður eins og titilinn ber með sér. Þrír 
skoskir hermenn á flótta myrða hann og fjölskylduna. Yngsta dóttirin Elsalill er sú 
eina sem lifir af. Nokkru síðar kynnist hún einum af skosku hermönnunum í þorpinu 
Marstrand og verður ástfangin af honum. Þegar hún kemst að því að hann sé einn 
þremenningana sem myrtu fjölskyldu hennar er hún í klemmu milli ástar og 
réttlætiskenndar. 
Ingmar Bergman á kannski heiðurinn af því að búa til staðalmyndina af presti í 
kvikmynd og um tíma voru verk hans algengt umfjöllunarefni þeirra sem rýndu í 
trúarstef í kvikmyndum.  Prestur Bergmanns er kaldur og formlegur á yfirborðinu, 22

heldur sig í hæfilegri fjarlægð, en undir niðri krauma vandamálin. Þetta er prestur sem 
lætur eins og allt sé í lagi þegar það er það ekki. Áðurnefndur Tomas í 
Nattvardsgästerna er gott dæmi um þetta. Annað dæmi er presturinn Ísak í Viskningar 
och rop. Hann stígur skrefið frá hinu formlega til þess persónulega í eftirminnilegu 
atriði við dánarbeð. Þar mætast embættismaðurinn og trúmaðurinn. Segja má að Stig í 
Såsom i himmelen, sem nánar verður fjallað um hér á eftir, sverji sig í ætt við hina  
bergmannísku presta.  
Á undanförnum árum hefur myndin orðið fjölbreyttari. Góð dæmi um það eru 
gamanmyndirnar Miffo frá Svíþjóð og Risuttu mies frá Finnlandi. Þar er dregin upp 
gamansöm mynd af tilvistarkreppu prestsins sem finnur sig í nýjum aðstæðum. 
Aðalpersónur beggja mynda eru hvorki heilagar né fjarlægar. Það sama má segja um 
nokkrar myndir frá Danmörku og Noregi.  
Í greininni „Tomma kyrkor och tvivlande präster?“ fjallar Lars Johansson um það 
hvernig myndirnar Nattvardsgästerna og Miffo kallast á. Báðar myndir fjalla um efa 
prestsins en á þeim er þó sá grundvallarmunur að presturinn Tomas í mynd Bergmans 
efast bæði um sig sjálfan og Guð en Tobias í Miffo efast fyrst og fremst um sjálfan 

 „Á Norðurlöndunum voru trú og kvikmyndir lengi vel álitin samsvara verkum hins heimsþekkta 22

leikstjóra Ingmars Bergman og danska leikstjórans Carl. Th. Dreyer.“ Sofia Sjö og Árni Svanur 
Daníelsson: „Detraditionalization, Diversity, and Mediatization: Explorations of Religion in Nordic 
Films“, Nordic Journal of Religion and Society: 1/2013, bls. 45-62, hér bls. 45.
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sig.  Efinn er til umfjöllunar í fleiri myndum eins og Sofia Sjö ræðir í greininni 23

„Mellan monster och mjukis“ þar sem hún fjallar m.a. um Adams æbler og Postia 
pappi Jaakobille til viðbótar þeim myndum sem Lars Johansson tekur fyrir. Sjö bendir 
á að hið trúarlega landslag í samfélaginu hafi kannski breyst frá því Bergman gerði 
Nattvardsgästerna, efinn hafi fest rætur í samfélaginu.  24

Á Íslandi koma prestar einnig fyrir í nokkrum kvikmyndum. Helsta framlag Íslands á 
þessu sviði hafa þó verið tengsl kirkju og kvikmyndagerðar sem birtast í því að vígðir 
prestar hafa oft leikið presta í kvikmyndum. Þannig eru mörkin milli kvikmyndar og 
samfélags máð út. 
Ein nýjasta kvikmyndin er Málmhaus sem Ragnar Bragason gerði árið 2013. Þar er 
sögð saga sr. Janusar sem þjónar í sveitaprestakalli. Hann verður sálgætir fjölskyldu 
sem glímir við erfiðan missi. Sjálfur er Janus unnandi þungarokkstónlistar og það býr 
til snertiflöt við Heru sem er aðalpersóna myndarinnar og málmhausinn sem myndin 
heitir eftir. 
Gróflega má greina á milli ferns konar hlutverka eða nærveru presta í þessum 
kvikmyndum: 

• Aðalpersónur. Presturinn Ivan í kvikmyndinni Adams æbler er dæmi um það. 
Hann er önnur tveggja aðalpersóna myndarinnar. 

• Mikilvægar aukapersónur. Séra Janus í Málmhausi sem nefnd var hér að ofan 
er ein af þessum persónum. 

• Aukapersónur. Ónefndur prestur í norsku myndinni Svidd neger er dæmi um 
þetta. Hann er sóttur til að gefa saman hjón á afskekktum stað. Þegar hann 
kemur til að sinna þessari þjónustu reynist hann vera fyllibytta og þjófur sem 
er starfi sínu ekki vaxinn. Hann skiptir sem slíkur litlu máli fyrir framvindu 
myndarinnar, en persóna hans kallast á við aðrar persónur í myndinni, einum 
karlmennina sem eru flestir þrjótar.  

• Hluti af sviðsmynd kvikmyndar. Slíkt er algengast þegar kirkjulegar athafnir 
eru hluti af söguþræði kvikmyndar án þess að myndin sem slík hverfist 
sérstaklega um athöfnina eða þær persónur sem koma fyrir. Gott dæmi um 
þetta er að finna í dönsku kvikmyndinni Eftir bryllupet þar sem prestur gefur 
saman hjón í kirkju. Rödd hans heyrist og áhorfandinn sér hann nokkrum 
sinnum án þess þó að sjá framan í prestinn. Hann er hluti af sviðsmyndinni.  

 Lars Johansson, „Tomma kyrkor och tvivlande präster: Från Nattvardsgästerna till Så som i 23

himmelen“, Film och religion: Livstolkning på vita duken, ritstj. Tomas Axelson og Ola Sigurdson, 
Örebro: Cordia, 2005, bls. 175-193, hér bls. 176-180.

 Sofia Sjö, „Mellan monster och mjukis“, Tidskriften Evangelium, 12. mars 2013, sótt 24. janúar 2015 24

af http://tidskriftenevangelium.se/gamla/mellan-monster-och-mjukis/.
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Ímynd og raunmynd 
Ímynd presta í kvikmyndum hefur verið til umfjöllunar frá því á þriðja áratug síðasta 
aldar. Til að koma í veg fyrir ritskoðun yfirvalda á kvikmyndum hafði 
kvikmyndaiðnaðurinn í Bandaríkjunum frumkvæði að því að settar væru reglur sem 
kvikmyndagerðarmönnum bæri að fylgja. William Hays, sem var póstmeistari í 
Bandaríkjunum og hafði bæði tengsl við kirkju og stjórnmálaflokka, var fenginn til 
verksins og eru reglurnar kenndar við hann. Samkvæmt Hays-kóðanum frá 1927 var 
óheimilt að „blóta, ýja að nekt, hæðast að prestum …“  Fram á miðjan sjöunda 25

áratuginn var sérstaklega fylgst með því hvernig fjallað var um rómversk-kaþólsku 
kirkjuna og presta hennar í kvikmyndum.  Á síðari árum hafa fræðimenn vestanhafs 26

lýst áhyggjum af neikvæðri ímynd presta í kvikmyndum. Einn þeirra er Michael 
Medved sem hefur sagt rök að þeim sé iðulega lýst sem svikahröppum eða trúðum 
sem dragi úr trúverðugleika trúarstofnana.  Duncan Forrester skrifar að í meðförum 27

fjölmiðla séu prestar iðulega „til skemmtunar – ef þeir eru þá yfirleitt hafðir með. Það 
er sjaldan sem við mætum presti sem er manneskja með skilgreint hlutverk og 
verkefni í samfélaginu – nema helst í sjónvarpsþáttum um smærri samfélög á 
landsbyggðinni s.s. The Archers.“   28

Tryggvin Franklín Hákonarson fjallar um lútherska og rómversk-kaþólska presta í 
kvikmyndum í ritgerðinni „Svarta hempan á hvíta tjaldinu“. Hann rekur stuttlega sögu 
presta í norrænum kvikmyndum og segir að iðulega sé sjónum beint að „afglöpum og 
vanlíðan hins heilaga þjóns, svo oft veldur hneykslun og vandlæti.“  Hann bætir við 29

 Robert K. Johnston, Reel Spirituality. Theology and Film in Dialogue, 2. útgáfa, Grand Rapids: 25

Baker Academic, 2006, bls. 45-46; Árni Svanur Daníelsson, „From State Officials to Teddy Bears: A 
Study of the Image of Pastors in Selected Nordic Films“, Studies in World Christianity 2/2009, bls. 
162-175.

 Árni Svanur Daníelsson, Sama heimild.26

 Michael Medved, Hollywood vs. America, New York: Harper Perennial, 1992, bls. 52-61. Sjá einnig 27

Gordon Lynch, Understanding Theology and Popular Culture, Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 
bls. 85; Árni Svanur Daníelsson, „From State Officials to Teddy Bears“, bls. 163.

 Duncan Forrester, Truthful Action: Explorations in Practical Theology, Edinburg: T&T Clark, 2000, 28

bls. 65. Árni Svanur Daníelsson, „From State Officials to Teddy Bears“, bls. 164.

 Ritgerð Tryggva er óútgefin M.A.-ritgerð frá Háskóla Íslands. Tryggvi Franklín Hákonarson, Svarta 29

hempan á hvíta tjaldinu: Einsleit ímynd lúterska prestsins í nokkrum norrænum kvikmyndum og 
fjölbreytileg ímynd hans í fáeinum öðrum kvikmyndum, óútgefin M.A. ritgerð við Háskóla Íslands, 
Reykjavík: Háskólafjölritun, 2006, bls. 15.
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að margir hafi þá mynd af lútherska prestinum að hann sé „leiðinlegur og 
þröngsýnn.“  Í samantekt í lokin skrifar Tryggvi: 30

[L]íkt og eldri Jesú-myndir beina athyglinni að guðdómi Jesú frekar en 
þjáningu, virðast eldri prestamyndir horfa til embætti [sic] prestsins og leggja 
áherslu á hann sem fyrirmynd og eftirmynd Krists. Þær prestamyndir sem 
standa okkur nær í tíma virðist hins vegar frekar veita þjáningu prestsins 
einmanaleik [sic], tilfinningu og mennsku athygli.“  31

Niðustaða hans er svohljóðandi: 

Vart er ofsagt að prestsímyndin í norrænum kvikmyndum er gjarnan neikvæð, 
einstrengingsleg og hneigð til valdboðs, þótt eðlilega gæti frávika og 
kvikmyndir fyrirfinnist sem sýna prestinn sem vingjarnlegan og hjálpsaman.  32

Í greininni „From State Officials to Teddy Bears“  ræðir höfundur þessarar ritgerðar 33

um myndina sem birtist í kvikmyndum frá Norðurlöndunum og færir því rök fyrir því 
að ímyndin sé ekki svarthvít. Þar eru tekin dæmi af fjórum kvikmyndum sem gefa til 
kynna að myndin af prestunum sé bæði flóknari og fjölbreyttari en oft hefur verið 
haldið fram. Það sama má ráða af grein höfundar þessarar ritgerðar og Sofiu Sjö 
„Detraditionalization, Diversity, and Mediatization: Explorations of Religion in 
Nordic Film“. Niðurstaða þeirrar greinar er meðal annars sú að greining á fimmtíu 
norrænum kvikmyndum leiði í ljós „að lútherskir prestar séu sýndir með 
margvíslegum hætti og að þeir séu bæði til gagns og ógagns í myndunum. Það sama 
gildir að mestu leyti um fulltrúa annarra kristinna kirkjudeilda. […] Þegar trúin er til 
vansa er hún alla jafna sett í samhengi trúmennsku við hefð og stigveldi. Þegar trúin er 
til gagns eru þarfir einstaklingsins í öndvegi.“   34

 Sama heimild, sami staður.30

 Sama heimild, bls. 117.31

 Sama heimild, bls. 119.32

 Árni Svanur Daníelsson, „From State Officials to Teddy Bears“.33

 Sofia Sjö og Árni Svanur Daníelsson, „Detraditionalization, Diversity, and Mediatization: 34

Explorations of Religion in Nordic Films“, bls. 59.
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Sofia Sjö hefur einnig bent á að í ljósi þess hversu veik tengsl margir hafa við kirkjuna 
í samtímanum sé líklegt að framsetning í kvikmyndum hafi enn meiri áhrif en ella á 
upplifun fólks af kirkju og prestum.  Það er því mikilvægt að gefa gaum að þessu. 35

Átta kvikmyndir, fjórtán prestar 
Í ritgerðinni er fjallað um átta kvikmyndir frá öllum Norðurlöndunum. Að baki býr 
yfirferð og greining á fleiri myndum. Við val á myndunum voru lagðir til grundvallar 
eftirtaldir mælikvarðar: a) Presturinn er aðalpersóna eða mikilvæg aukapersóna, b) 
presturinn er sýndur sem prestur, c) myndirnar eru frá öllum Norðurlöndunum, d) 
karlar og konur eru í hlutverkum presta í kvikmyndunum, e) myndirnar gerast allar í 
samtímanum og e) myndirnar eru allar frá 21. öldinni. Við valið var einnig haft í huga 
að prestarnir væru á ólíkum aldri. Myndirnar eru: 

1. Miffo (Daniel Lind Lagerlöf: 2003).  
2. Forbrydelser (Annette K. Olesen: 2004).  
3. Så som i himmelen (Kay Pollak: 2004).  
4. Adams æbler (Anders Thomas Jensen: 2005).  
5. Riisuttu mies (Aku Louhimies: 2006).  
6. Postia pappi Jaakobille (Klaus Härö: 2009).  
7. De usynlige (Erik Poppe: 2008).  
8. Málmhaus (Ragnar Bragason: 2013).  

 Sofia Sjö, „Mellan monster och mjukis“.35
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3. Átta kvikmyndir frá upphafi 21. aldarinnar 

Fjallað er um átta kvikmyndir í þessum hluta ritgerðarinnar. Myndirnar eru teknar 
fyrir í tímaröð. Hver umfjöllun skiptist í þrjá hluta: 

1. Ágrip af söguþræði myndarinnar. Þar er lögð áhersla á persónu prestsins, hvort 
sem viðkomandi er aðal- eða aukapersóna í myndinni. 

2. Greining á trúarstefjunum í myndinni út frá þeirri aðferð sem er útlistuð hér að 
framan. Inn í hana er fléttuð greining á kvikmyndinni sem kvikmynd. 

3. Listi yfir greiningarspurningarnar tíu og stutt svör við þeim á formi stikkorða.  
Greining á trúarstefjunum í hverri kvikmynd byggir hverju sinni á nokkrum 
mikilvægum atriðum sem draga fram megineinkenni myndarinnar. Þau eru greind og 
unnið með myndina af prestinum í samræmi við módelið sem byggir á bók Lathrop. 
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3.1 Miffo og markaleysið 

Ágrip af söguþræði 
Tobias Carling er ungur guðfræðingur sem er nýútskrifaður úr starfsþjálfun fyrir 
presta.  Hann sækist eftir þjónustu í söfnuði í innflytjendahverfi í Stokkhólmi og er 36

sannfærður um að hann geti sigrað heiminn. Karl Henrik sem þjónaði á undan honum 
í sókninni er ekki jafn sannfærður. Eitt af sóknarbörnum Tobiasar er Carola, ung kona 
í hjólastól sem lifir af öryrkjubótum. Þau kynnast þegar hann húsvitjar í einni 
blokkinni í sókninni og falla fyrir hvort öðru. Stéttar- og stöðumunurinn reynist þeim 
þó fjötur um fót, einkum vegna afskipta foreldra hans. Tobias slítur sambandinu og 
tekur aftur upp samband við sína fyrrverandi og það sama gerir Carola. Hann fær sig 
fluttan til í starfi og biður kærustuna að giftast sér. Í veislunni kemur hann til sjálfs sín 
og og játar fyrir sínum besta vini – og reyndar brúðkaupsveisluni allri – að hann elski 
Carolu. Þegar Karl Henrik biður Tobias að þjóna í hjónavígslu Carolu og unnusta 
hennar Håkan er honum vandi á höndum. Hann reynir að þjóna þeim sem prestur en 
verður á endanum að fylgja hjartanu. Þau Carola ná saman. 

Vígslan og vandamálin 
Miffo hefst á ofanskoti í kirkju. Myndavélin er föst og horfir niður, rétt eins og um 
sjónarhorn Guðs væri að ræða. Orgeltónar heyrast og vígslusálmurinn „Gud, o Gud vi 
lovar dig“ hljómar. Prósessía gengur inn í myndrammann, stefnan er í átt að altarinu. 
Aftast eru vígsluþegar og biskup. Myndavélin hreyfist lítillega og sjónarhornið 
breytist þegar einn vígsluþeginn gengur inn í rammann. Svo er klippt á andlit hans. 
Þetta er Tobias Carling. Því næst heyrir áhorfandinn samtal sem á sér stað  innra með 
honum. Það bregður ljósi á aðdraganda þessa dags og er fyrsta kynningin á Tobiasi:  

Þegar ég sagði foreldrum mínum að ég ætlaði að verða prestur fór mamma að 
gráta. „Ég sem var svo stolt af þér sagði hún.“ Pabbi bauð mér bílinn ef ég 
hætti við þetta. Ég sagðist ætla að hugsa málið. 

Að vígslu lokinni heldur kynningin á honum áfram: Hann er 29 ára gamall, á ekki 
kærustu og ekki íbúð og leigir herbergi frá fyrrum kærustu sinni. Tobias segist vera 
prestur af því að hann vill láta gott af sér leiða, láta muna um sig í eigin lífi og 
annarra. Hann sækir því um prestsembætti í söfnuði í úthverfi í Stokkhólmi - þar sem 
fólk glímir við „alvöru vandamál“ eins og hann orðar það í samtali við forvera sinn 

 Í ritgerðinni er fylgt þeirri reglu að fallbeygja fornöfn prestanna þegar þau falla að íslenskri 36

beygingu.
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Karl Henrik. „Ég sótti um embættið því ég vildi áskorun […] Ég vildi ekki vera í 
miðbæjarkirkju þar sem fólk hefur aðallega áhuga á hlutabréfamarkaðinum.“ 
Vandamálin sem hann hefur í huga eru atvinnuleysi, alkóhólismi og staða innflytjenda.  

„Ég er nýi presturinn“ 
Þegar áhorfandinn sér Tobias fyrst er hann í prestskrúða og embættisklæðin eru það 
sem einkennir hann sem persónu, nánar tiltekið prestaskyrta og kragi sem hann 
klæðist. Hann brýtur þó hefðbundnu myndina upp með því að klæðast leðurjakka.  
Söfnuðurinn sem sækir kirkjuna er ekki fjölmennur og fáir virðast vita af kirkjunni. 
Þetta kemur fram strax í upphafi þegar Tobias kemur í fyrsta sinn í kirkjuna. Fáir 
sækja athafnir og enginn sækir messur. Úr þessu þarf að bæta, meðal annars með því 
að kynna kirkjuna og þjónustu hennar. Til viðbótar við prestsverk,  helgihald og 
sálgæslu eru kynningarmálin meginverkefni prestsins í myndinni. Biblían er ekki 
áberandi í þjónustunni og bæn kemur ekki fyrir nema sem hluti af athöfnum. 
Nýi presturinn hyggst hefjast handa með því að húsvitja. Enginn vill þó tala við hann  
að undanskilinni vændiskonu sem telur að hér sé kominn viðskiptavinur. Honum er 
öllum lokið eftir daginn þegar hann hittir Carolu Christiansen, unga konu í hjólastól 
sem er lömuð fyrir neðan mitti. Hún slær hann um lán og eftir að hann lætur hana fá 
peninga stingur hún upp á því að þau borði saman kvöldverð. Þannig er upphaf þeirra 
samskipta og sambands. Allan tímann er Tobias í embættisbúningi. Eftir matinn keyrir 
hann henni heim.  
Þegar heim er komið tekur við atriði sem bregður ljósi á prestinn. Carola er lyklalaus 
og hún segir Tobiasi að það megi ekki hringja bjöllunni því þá vakni móðir hennar og 
stjúpi, hann verði því að lyfta henni upp og ýta gegnum svefnherbergisgluggann. 
Tobias gerir það og þegar hún festist í glugganum klifrar hann yfir hana og ýtir henni 
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inn. Hún fellur í rúmið hlæjandi. Hann reynir að þagga niður í henni svo foreldrarnir 
vakni ekki. Um leið liggur hann ofan á henni. Hún þagnar og klippt er á skot sem 
sýnir andlit beggja í nærmynd, myndmálið gefur til kynna að næst á dagskrá sé koss. 
Svo er ljósið kveikt og klippt er í miðfjarmynd, Tobias stekkur á fætur og stendur upp, 
klippt er á foreldra Carolu sem standa í dyragættinni og svo aftur á Tobias sem segir: 

Komið þið sæl, ég heiti Tobias, ég er nýi presturinn í kirkjunni hérna. 

Hér eru í einu atriði dregin fram nokkur höfuðeinkenni á Tobiasi Carling: hann er 
markalaus og vill gjarnan þóknast öðrum, jafnvel mætti segja að hann væri meðvirkur. 
Hann er óöruggur og upptekinn af því að hann er prestur. Um leið virðist hann ekki 
átta sig á hversu gróflega hann fer yfir mörk þess eðlilega í starfi prestsins. Hér þarf 
þó að hafa í huga að Miffo er rómantísk gamanmynd og útgangspunktur myndarinnar 
er einmitt samband tveggja ungmenna sem eru af ólíkri stöðu og stétt. Ákveðið 
markaleysi er því kannski forsenda frásagnarinnar. Þannig er það eitt einkenni á 
rómantískum gamanmyndum að fyrsti fundur aðalpersónanna á að vera krúttlegur, 
„þegar persónurnar hittast í fyrsta sinn á það að vera skondið, jafnvel vandræðalegt.“  37

Fyrsta kvöld Carolu og Tobiasar er dæmi um þetta. Annað einkenni á rómantískum 
gamanmyndum er mótstaða eða hindrun sem kemur í veg fyrir að parið nái saman. 
Slíkt getur komið upp af ýmsum ástæðum, vegna misskilnings, fjarlægðar, samkeppni 
um ástina, vegna slæmra ráða eða mistaka frá vinum eða foreldrum.  Þetta er einnig 38

til staðar í Miffo. Á móti þeim kröfum sem fylgja kvikmyndagreininni sjálfri verður 
að hafa í huga að virðing fyrir mörkum er forsenda þess að prestur geti þjónað sínum 
sóknarbörnum. Ein ástæða þess er að í stöðu og embætti prestsins felst vald og til að 
koma í veg að því sé misbeitt þurfa að vera mörkin að vera skýr í öllum samskiptum 
við sóknarbörnin.  Það er ekki raunin í tilfelli Tobiasar. 39

 David Bordwell og Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, 10, útg., New York: McGraw-Hill, 37

2013, bls. 328. Bordwell og Thompson nota orðið krútthitt (e. cute-meet) til að lýsa þessu.

 David Bordwell og Kristin Thompson: Sama heimild, bls. 328.38

 Eitt dæmi um samskipti sem fara yfir slík mörk eru ástarsambönd presta og sóknarbarna. Pamela 39

Cooper-White fjallar um slíkt í bókinni The Cry of Tamar. Hún segir að vegna valdamunarins milli 
prests og sóknarbarns  „þurfi að vera skýrar siðareglur, rétt eins og milli sálfræðings og skjólstæðings, 
sem kveða á um að að prestur eigi aldrei að eiga í [rómantísku] sambandi við sóknarbarn. Slíkar reglur 
hafa ekki verið settar.“ Pamela Cooper-White, The Cry of Tamar: Violence Against Women and the 
Church’s Response, Minneapolis: Fortress Press, 1995, bls. 129.
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Þjónandi prestur, en markalaus 
Markaleysið,  sem er eitt megineinkenni Tobiasar, kemur fram í fleiri atriðum. Hann 40

þjónar í útför Leif, stjúpföður Carolu. Þegar kemur að því að flytja minningarorð 
segist hann ekki hafa þekkt Leif og því lítið geta sagt um hann en býður gestum að 
segja sínar eigin sögur. Til að koma þeim af stað segir hann fordómafullan brandara 
um prest á hommabar. Fleiri slíkar sögur fylgja frá kirkjugestum. Í aðra röndina má 
segja að hér sé presturinn að reyna að nálgast söfnuðinn en prédikunin sem slík hefur 
ekkert inntak og er markalaus.  
Í öðru atriði segist hann aðspurður vera að sinna sálgæslu Carolu eftir andlát Leif en 
fer í raun á stefnumót með henni sem endar með því að þau sofa saman. Stuttu síðar 
slítur hann svo sambandi þeirra. Hér verður þetta markaleysi enn meira áberandi því 
Carola er ekki aðeins sóknarbarn hans heldur hefur hann nýlega þjónað henni og 
fjölskyldu hennar. 
Hápunktur markaleysisins er svo í lokaatriðum myndarinnar þar sem Tobias hefur 
tekið að sér að gefa Carolu og Håkan unnusta hennar saman í hjónaband. Í upphafi 
atriðisins hljómar sami sálmur og hljómaði í prestvígslu Tobiasar. Presturinn er sýndur 
í nærmynd og það er augljóst að honum líður ekki vel í athöfninni. Þegar hann hefur 
komist í gengum spurningarnar og heitin er komið að því að skiptast á hringum og nú 
dregur til tíðinda. Tobias snýr sér að altarinu, gleiðlinsa er notuð til að bjaga myndina 
af honum og undirstrika vanlíðan hans, langar þagnir koma einnig við sögu. Hann 
snýr sér aftur að Carolu og Håkan en neitar að afhenda hringana, svo krýpur hann 
niður og spyr Carolu hvort hún sé viss, hvort hún vilji virkilega eyða ævinni með 
Håkan. Orgeltónlist er því næst notuð til að tjá hnefahögg og svo er klippt á nærmynd 
af bólgnu andliti Tobiasar sem liggur í sjúkrarúmi. Håkan rotaði hann, en Carola hætti 
við hjónabandið. Þannig endar myndin. Parið nær líklega saman og úr verður samband 
og kannski hjónaband, en alls óljóst er hvort prestinum er viðbjargandi. 

Ofanskotin og nálægð Guðs 
Ofanskot eru eitt af einkennum Miffo. Þetta er áberandi í atriðum sem eiga sér stað í 
úthverfiskirkjunni þar sem Tobias þjónar. Í flestum þeirra eru skot þar sem 
myndavélin er staðsett hátt uppi og horfir niður. Í Understanding Movies ræðir Louis 
Gianetti um þessa tegund af skotum og segir m.a.: „Í sumum aðstæðum getur þetta 

 Maria Küchen notar sænska orðið „mjukistyrann“ um Tobias í greininni „Den romantiserade prästen 40

som mjukistyrann: Exemplet Miffo“. Með því vill hún beina athyglinni að því hvernig Tobias virðist 
mjúkur og almennilegur á yfirborðinu, sem er tjáð með sænska orðinu „mjukis“ en gerir sig sekan um 
að virða ekki mörk og tilfinningar annarra. Maria Küchen, „Den romantiserade prästen som 
mjukistyrann: Exemplet Miffo“, Film och religion: Livstolkning på vita duken, ritstj. Tomas Axelson og 
Ola Sigurdson, Örebro: Cordia, 2005, bls. 307-319.
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sjónarhorn miðlað miklu. Ofanskot [e. birds-eye] leyfa okkur að svífa yfir atriðinu 
eins og almáttugir guðir. Fólkið sem er myndað er líkt maurum og skiptir litlu máli. “  41

Í Miffo hafa þessi skot þó aðra stöðu því hið guðlega sjónarhorn er ekki notað til að 
dæma heldur til að undirstrika eða draga fram nálægð Guðs í kirkjunni. Markmiðið er 
því ekki að leggja áherslu á hvað mennirnir eru litlir heldur að í kirkjunni eru þeir í 
návist hins guðlega. 

Samantekt 
Tobias er óreyndur, sem manneskja og sem prestur. Hann virðist hafa lifað frekar 
einföldu og áreynslulausu lífi. Myndin er þroskasaga hans andspænis áskorunum í 
starfi og einkalífi. Áhorfandinn fylgist með honum sem presti í ólíkum aðstæðum: 
prestvígslu, prédikun, útför, hjónavígslu og sálgæslu. Samtölin milli yngri og eldri 
prestsins eru upplýsandi og það stendur upp úr hvernig sá ungi verður þeim eldri 
innblástur. Einkalífið er hins vegar meiri vandkvæðum bundið og kannski líka hvernig 
mörkin eru máð út milli prestsins og manneskjunnar þegar Tobias og sóknarbarnið 
Carola verða par og sofa saman. Þar kýs hann að flýja: hann flýr í aðra sókn og annað 
samband. Hér verður þó að hafa í huga að Miffo er rómantísk gamanmynd. 
Kvikmyndagreinin sjálf kallar á ákveðna útfærslu á fléttunni sem hefur áhrif á 
efnistökin.  
Sjálfsmynd Tobiasar virðist vera sjálfsmynd starfsþjálfunarinnar. Hann er reynslulaus 
en áhugsamur og vill gera vel. Hann þroskast eftir því sem líður á myndina og gerir 
fjölda mistaka. Á endanum fer hann þó það oft yfir strikið að áhorfandinn hlýtur að 
velta fyrir sér hvort hann geti starfað sem prestur.  

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Skyrta með prestakraga, alba, stóla og hökull við athafnir. Trúarleg tákn 

í kirkjurými. 
• Titill: Prestur. 
• Köllun: Prestsvígsla, rædd í eintali. 
• Verkefni: Sálgæsla, húsvitjanir, athafnir. 
• Söfnuður: Borg, fámennur. 
• Helgihald: Messa, hjónavígsla, útför. 
• Bæn: Opinber. 
• Prédikun: Já, hefðbundin og óhefðbundin. 
• Biblían: Í athöfnum. 
• Kristið líf: Markalaus, en velviljaður.  

 Louis Gianetti, Understanding Movies, bls. 15.41
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3.3 Forbrydelser og fóstureyðingar 

Ágrip af söguþræði 
Anna er nýútskrifuð úr guðfræðinámi þegar hún tekur við afleysingastöðu sem 
fangaprestur í kvennafangelsi. Hún er opin manneskja sem vill reynast konunum í 
fangelsinu vel. Sama dag og hún tekur til starfa kemur  ný kona í fangelsið, Kate. Hún 
var eiturlyfjaneytandi og varð dóttur sinni að bana með vanrækslu. Komu Kate fylgir 
orðrómur um að hún eigi sérstakt samband við Guð og geti gert kraftaverk. Í augum 
sumra kvenna í fangelsinu eru Anna og Kate því í sama bransanum. Samskipti 
kvennanna taka óvænta stefnu þegar í ljós kemur að Anna er með barni, en hún hafði 
áður talið að hún gæti ekki eignast börn. Þar sem hún er orðin hálffertug er boðið upp 
á snemmómskoðun og legvatnsástungu sem þau hjónin þiggja. Í ljós kemur 
litningafrávik og að 5-10% líkur eru á því að barnið sé fatlað. Þegar hjónin standa 
frammi fyrir spurningunni um það hvort halda eigi meðgöngunni áfram eða ljúka 
henni vandast málið. Þeirra persónulega glíma teygir sig þá inn í starf Önnu í 
fangelsinu og hefur áhrif á samband hennar við konurnar sem hún þjónar, einkum 
Kate. Þegar hún stendur síðan frammi fyrir fóstureyðingunni sjálfri dregur til tíðinda. 
Anna fer þá í fangelsið þar sem hún biður Kate að hjálpa sér. Hún hafnar svo hjálp 
hennar og fer á sjúkrahúsið. Kate fyrirfer sér eftir að hafa verið hafnað af Önnu og af 
konunum í fangelsinu. 

Samtal um sektarkennd 
Eins og er raunin með Tobias Carling í Miffo þá er Anna í Forbrydelser að stíga sín 
fyrstu skref í starfi prestsins. Í atriði sem sýnir hana í atvinnuviðtali lýsir hún sinni sýn 
á starf fangaprestsins er hún segir: 

Mikilvægasta verkefni fangaprests er að hjálpa föngunum með sektina sem 
þeir þurfa að bera. Og hjálpa þeim að finna fyrirgefningu. 

Hennar fyrsta prédikun í fangelsinu kallast á við þetta: 

Guð sér gegnum öll okkar brot og alla okkar sekt. Það leysir okkur þó ekki 
undan ábyrgð.  Þvert á móti verður byrðin enn þyngri því við áttum okkur öll á 
sektinni. Það þýðir hvert okkar ber sekt hinna og við þekkjum hana öll. Guð 
sér að við mannfólkið erum meira en það sem við aðhöfumst. Sannleikurinn er 
sá að fyrir Guði er engin manneskja ómennsk.  
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Í myndinni kemur einnig fram sú lútherska afstaða til prestsembættisins að prestinum 
sé ætlað að boða fagnaðarerindið og útdeila heilögum sakramentum. Það er sótt í 
vígslubréf hennar sem eiginmaðurinn les upp úr. Í samtali sem fylgir á eftir kemur 
einnig fram löngun hennar til að tala þannig til kvennanna að það sem hún segi skipti 
þær máli. Annars er það sálgæslan sem er veigamesti þátturinn í starfi hennar í 
fangelsinu. Farvegur hennar er samtalið sem hún á við þær og Anna notar athafnirnar 
til að opna á þetta samtal og koma til skila þeirri afstöðu til þeirra að hún dæmi ekki. 
Hún á til að mynda innilegt samtal við Marion sem situr inni fyrir morð. Hún myrti 
kærasta sinn sem hafði beitt hana ofbeldi. Þær eiga eftirfarandi orðaskipti í einu 
atriðinu: 

Anna: Já, það er erfitt að fyrirgefa sér sjálfri, það er mjög erfitt. Þannig er þetta 
þegar við gerum eitthvað sem verður ekki tekið aftur eða er rangt. En Guð 
fyrirgefur þér. 
Marion: Heldur þú það? 
A: Já. [Hún heldur utan um Marion, sem leggur höfuðið á öxl hennar. Anna 
tárast sjálf.] 
M: Það var gott að tala við þig [...] Mér finnst þú vera góður prestur. 
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„Fyrirgef oss vorar skuldir“ 
Anna og Kate eru kynntar samtímis í upphafi myndarinnar og þær koma til 
fangelsisins á sama degi, önnur til prestsþjónustu og hin í fangavist. Klippt er á milli 
atriða þar sem þær koma við sögu með þeim afleiðingum að áhorfandinn fær á 
tilfinninguna að atburðirnir eigi sér stað á sama tíma. Þar er víxlklipping notuð til að 
undirstrika tengslin á milli þeirra. Þau eru einnig sköpuð með því að leggja í munn 
Marion orð þess efnis að Anna og Kate séu eins þar sem báðar eigi sérstök tengsl við 
Guð, önnur sem prestur, hin sem kraftaverkakona. Loks verða tengslin áhorfandanum 
ljós þegar hann er kynntur fyrir glæp Kate og sér hvert stefnir hjá Önnu og eiginmanni 
hennar Frank. Hún stendur í raun frammi fyrir því að taka líf dóttur sinnar og notar 
reyndar það orðalag um fóstrið og fóstureyðinguna. 
Konurnar mætast í tveimur örlagaríkum atriðum undir lok myndarinnar. Það fyrra á 
sér stað í kapellunni, sama dag og hjónin hafa tekið ákvörðun um að eyða fóstrinu. 
Anna biðst fyrir og er í uppnámi, en það er léttara yfir Kate sem biður Önnu að kenna 
sér að biðja: 

Anna: Við byrjum svona: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, 
tilkomi þitt ríki. 
Kate: Faðir vor … þú sem ert á himnum … helgist þitt nafn … tilkomi þitt ríki. 
A: Verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. 
K: Verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. 
A: Gef oss í dag vort daglegt brauð … fyrirgef oss vorar skuldir … svo sem 
vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. 
K: Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og 
fyrirgefum vorum skuldunautum. 

Hér stoppar Anna, snýr sér að Kate og spyr hvað hún vilji sér. Hún slítur svo 
samtalinu  og segist ekki vera frísk. Það er ljóst að múrarnir milli hins persónulega og 
faglega eru ekki nægilega háir til að hún höndli þessi samskipti. Hún hefur áður í 
myndinni kynnt sér skýrsluna um Kate, veit hver glæpur hennar var og sér kannski 
samsvörun milli sín og hennar. Það er líklega engin tilviljun að hún staðnæmist við 
fyrirgefninguna. Markaleysið verður svo enn ágengara undir lok myndarinnar. Þá hafa 
hjónin tekið ákvörðun um að láta eyða fóstrinu. Eftir að eiginmaðurinn fer til 
næturvinnu situr Anna að sumbli og snemma morguns fer hún síðan í fangelsið að 
heimsækja Kate í fangaklefa hennar.  

Anna: Það er sjúkt barn inni í mér. 
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Kate: OK. 
A: OK? Ég hélt að þú gætir hjálpað mér. Þú og Guð. Viltu hjálpa mér!  
[Grátandi] Gerðu það! Kate! 
[Kate leggur annan lófann á kvið Önnu.] 
A: [Ýtir henni frá sér og æpir.] Hvað heldurðu að þú getir gert? Þú getur ekki 
hjálpað mér með neitt. Heldur þú að Guði sé bara sama um það sem þú gerðir? 
Ég veit hvað þú gerðir. Þú lést dóttur þína deyja úr þorsta. Þú gerðir þetta, 
fjandinn hafi það. 

Því næst fer hún á sjúkrahúsið þar sem hún hittir eiginmanninn. Áhorfandinn getur 
ekki dregið aðra ályktun en að fóstureyðingin fari fram. Kate fyrirfer sér stuttu síðar 
því konurnar í fangelsinu hafa komist að því að hún varð völd að dauða barnsins síns. 
Þá útskúfa þær henni alveg og það verður henni um megn.  
Hér hefur presturinn Anna alveg misst tökin og einkalífið hefur tekið yfir starfið. 
Orðin sem hún lætur falla í samtalinu við Kate kallast á við samtalið við yfirmann 
fangelsins í upphafi þar sem hún ræðir um fyrirgefningu, dómhörku og hlutverk 
fangaprestsins. Áhorfandinn getur vissulega haft samúð með henni sem manneskju en 
ekki sem presti. 
Anna er í komin á svipaðan stað og konurnar sem hún þjónar, í það minnsta andlega, 
því hún getur skilið sársauka þeirra. Það gæti þýtt að hún væri enn betur fær um að 
þjóna þeim, en eftir stendur þó spurningin um það hvort hún geti þjónað sem prestur 
eftir samskiptin við Kate. 

Hempan og pípukraginn 
Í athöfnum klæðist Anna hempu og pípukraga en annars er hún í venjulegum fötum. 
Skyrta með prestakraga er því ekki notuð til að sýna að hún sé prestur. Ein skýring á 
ólíkri notkun prestaskyrtunnar myndunum getur verið sú að það séu ólíkar hefðir eftir 
löndum. Hún notar orðið prestur um sig sjálfa, þegar hún kynnir sig fyrir föngum og 
fangavörðum. Kapellan er starfsvettvangur hennar og þar sinnir hún til dæmis 
sálgæslu. Þar er áberandi kross, altari og prédikunarstóll. Kaleikurinn er sýnilegt tákn í 
einni messunni. Annars er ekki mikið af táknum sem gefa til kynna að Anna sé prestur 
utan hinna kirkjulegu athafna sem hún þjónar í. 

Prestarnir og stóru spurningarnar 
Forbrydelser er dogmamynd, sem er gerð eftir skírlífisheiti dogmahópsins. Það eru 95 
reglur sem kveða á um að „meginmarkmið [kvikmyndagerðarmannsins] sé að draga 
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fram sannleikann í […] persónum og aðstæðum.“  Eitt meginviðfangsefni þessarar 42

myndar er umfjöllun um fóstureyðingar og um mörkin á milli fólks. 
Í viðtali við danska blaðið Kristeligt Dagblad sagði Peter Schepelern, lektor í 
kvikmyndafræðum við Kaupmannahafnarháskóla, að prestar í bíómyndum gegndu 
meðal annars því hlutverki að setja siðferðisleg álitamál á dagskrá. Ástæðan fyrir því 
að prestar eru notaðir í þessum tilgangi er sú að slík mál eru alla jafna íhugunarefni 
prestanna. Forbrydelser er eitt dæmið sem tekið er í greininni um umfjöllun af þessu 
tagi í kvikmynd. 

Samantekt 
Eins og Tobias í Miffo er Anna að stíga sín fyrstu skref í prestsþjónustunni. Hún er vel 
meinandi og hefur skýra sýn á þjónustuna og löngun til að reynast konunum í 
fangelsinu vel. Í sálgæslu, t.d. þegar hún ræðir við Marion, sjáum við hana reynast vel 
sem eins konar talsmann náðar og fyrirgefningar. Einkalífið byrjar hins vegar að taka 
yfir þegar hún kemst að því að hún er ófrísk og þegar í ljós kemur að eitthvað gæti 
verið að barninu brotna mörkin milli hins persónulega og þess faglega niður. Þá er það 
hin verðandi móðir sem er ráðandi og sektarkenndin verður óbærileg. 
Forbrydelser er vel gerð kvikmynd og afar gott dæmi um það hvernig hægt er að nota 
persónu og embætti prests í kvikmynd til að setja á dagskrá spurningar um tilvistarleg 
efni og siðferðisleg álitamál. 

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Hempa og pípukragi. Trúarleg tákn í kirkjurými. 
• Titill: Prestur. 
• Köllun: Rædd í samtali við yfirmann, vígslubréf rætt. 
• Verkefni: Sálgæsla, helgihald. 
• Söfnuður: Sérþjónusta, fangelsi. Góð kirkjusókn. 
• Helgihald: Messur. 
• Bæn: Opinber og persónuleg. Kennir faðirvorið. 
• Prédikun: Í athöfnum. 
• Biblían: Farið með faðirvorið. 
• Kristið líf: Velviljuð, missir fótanna vegna erfiðleika í einkalífi. 

 Heitið má lesa á vefnum Dogme95.dk. „The vow of chastity“, Dogme95.dk – A tribute to the official 42

Dogme95, 13. mars 1995, sótt 15. júlí 2015 á http://www.dogme95.dk/the-vow-of-chastity/.
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3.3 Så som i himmelen og ofbeldið 

Ágrip af söguþræði 
Heimfrægur hljómsveitarstjóri, Daniel Daraeus, snýr aftur á bernskuslóðir í sænskum 
smábæ eftir að hafa fengið hjartaáfall á tónleikum. Sjö ára gamall flutti hann þaðan 
ásamt móður sinni eftir að hafa verið lagður í einelti. Þegar Daniel verður vitni að 
ofbeldi í bænum áttar hann sig á því að lítið hefur breyst. Sóknarpresturinn Stig 
Berggren er fyrstur til að bjóða hann velkominn í bæinn og svo fer að Daniel tekur að 
sér kantorsstöðu í kirkjunni. Ein af starfsskyldunum er að æfa kirkjukórinn. Það 
breytir lífi fólksins í kórnum og líka Daniels sjálfs. Hann vill finna hinn sanna hljóm 
innra með hverri manneskju, hljóminn sem getur opnað hjörtun. Kórstarfið verður 
vettvangur sjálfsuppgötvunar og farvegur gleði og sannleika í samfélaginu. Það kemur 
róti á samfélagið því fingurinn er settur á ofbeldi sem hefur fengið að viðgangast um 
árabil. Sóknarpresturinn kemst líka úr jafnvægi, ekki síst vegna þess að prestsfrúin er í 
kórnum og hún vill dansa og gleðjast sem rímar ekki við hans gildi. Sjálfur er 
kórstjórinn að uppgötva lífið og ástina. Ástir takast með honum og Lenu, sem er ung 
stúlka í kórnum. Þátttaka í kórakeppni í Austurríki verður vettvangur ástarjátninga og 
þar er frumflutt kórverk sem opnar hjörtun og hrífur alla áheyrendur. Eftir liggur 
kórstjórinn Daniel sem er deyjandi. 

Hvítur héri 
Heimili Daniels í smábænum er gamli barnaskólinn í bænum. Fyrsta daginn lítur hann 
út um gluggann og sér hvítan héra að leik í snjónum. Hérinn verður Daniel eins konar 
táknmynd hins nýja lífs, hann brosir, smellir mynd af honum og stekkur svo berfættur 
út í snjóinn að ærslast. Stuttu síðar rennir fyrsti gesturinn í hlað, það er 
sóknarpresturinn á staðnum, Stig Berggren. Hann er brosmildur og upplitsdjarfur. Stig 
afhendir Daniel Biblíu með þeim orðum að hann hafi þann sið að gefa öllum nýbúum í 
bænum Biblíu „í nafni Krists.“  
Þegar þeir hafa rætt saman stutta stund heyrist skothvellur. Presturinn lítur út um 
gluggann og svo er klippt á hvíta hérann sem liggur deyjandi í snjónum. Stig segir 
brosandi: „Þetta er Conny, af verkstæðinu, með byssuna mína.“ Conny bindur endi á 
líf hérans með því að slá honum utan í húsið. Því næst afhendir hann prestinum hérann 
með orðunum: „Hér hefur þú jólahéra safnaðarins, með kveðju frá mér.“ 
Í þessu atriði mætast þrjár lykilpersónur í myndinni í atriði sem lýkur upp meginþema 
myndarinnar: ofbeldinu í bænum. Conny er þarna sem fulltrúi ofbeldisins, Stig er 
fulltrúi þeirra sem leyfa því að viðgangast og Daniel er fulltrúi þeirra sem hrýs hugur 
við því og vilja binda endi á það. 
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Sóknarprestur og stjórnandi 
Eins og Tobias kollegi hans í Miffo er Stig auðþekktur á skyrtu með prestakraga. 
Svarta skyrtan er raunar höfuðeinkenni hans í gegnum alla myndina. Þegar hann 
afklæðist henni er það til marks um breytingar í hans eigin lífi sem koma Daniels í 
bæinn hrindir af stað. Hann ber stundum lítinn kross.   
Sem sóknarprestur hefur hann ákveðnar stjórnunarskyldur. Það er hann sem ræður 
Daniel sem kantor, hann hefur eftirlit með Daniel og þegar þar að kemur rekur hann 
Daniel úr starfi. Þessar skyldur eru jafn mikið í brennidepli í myndinni og helgihaldið. 
Þá er Stig einnig í leiðtogahlutverki í samfélaginu eftir 25 ára prestsþjónustu á 
staðnum. Kannski liggur mesta ábyrgðin þar því í ljósi kemur að margskonar ofbeldi 
hefur viðgengist í samfélaginu, þar á meðal alvarlegt heimilisofbeldi gegn eiginkonu 
Connys, Gabriellu sem syngur í kirkjukórnum. Þetta má orða með öðrum hætti: Stig 
hefur fengið að móta samfélagið í aldarfjórðung en það hefur ekki tekist mjög vel. 
Hefðbundin prestsþjónusta Stigs er einvörðungu í formi helgihalds. Sýnt er frá messu, 
messuundirbúningi og einni messu sem er aflýst vegna vanlíðunar prestsins. 
Kórastarfið er það kirkjustarf sem sýnt er í myndinni og fjöldi sálma eru sungnir. Fram 
kemur að kirkjusóknin er dræm og í einu atriði er talað um að fleiri sæki kóræfingar 
en kirkju. 
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„Ég játa fyrir þér“ 
Sá hluti messunnar sem er sýndur er dregur fram guðfræði og siðferðislega afstöðu 
prestsins. Þetta virðist raunar vera eitt markmiðið með því að sýna slík atriði í 
myndunum. Þetta er syndajátningin í upphafi. Presturinn leiðir söfnuðinn: 

Ég játa fyrir þér, almáttugi og réttláti Guð, að ég hef syndgað í hugsunum 
orðum og gjörðum. Ég hef ekki elskað þig umfram allt og ekki elskað náunga 
minn eins og sjálfan mig. Vegna synda minna er ég sekur um fleira en ég skil 
sjálfur og hef lagt mitt af mörkum til þess að heimurinn vanræki þig. Því bið 
ég um hjálp þína til að berjast gegn syndum mínum. Fyrirgef mér í nafni Jesú 
Krists, Amen. 

Sjónrænt kallast þetta atriði á við upphaf Nattvardsgästerna eftir Bergman. Atriðið 
hefst á skoti á kirkjuna og kirkjudyrnar, rödd prestsins heyrist, þá er klippt á fjarmynd 
af prestinum sem snýr að altarinu, svo á kórinn. Sumir meðlimir hans, þ.á.m. 
prestsfrúin Inger, fara með játninguna en ekki allir. Klippt er á nærmynd af prestinum 
sem fer hátt og snjallt með textann og virkar mjög einlægur. Atriðið endar á nærmynd 
þar sem tvær konur í kórnum eru í forgrunni: Inger kona prestsins og Lena. Inger fer 
með syndajátninguna, Lena þegir. Með þessari uppsetningu á hljóði og mynd eru send 
þau skilaboð að sú afstaða til  manneskjunnar og Guðs sem birtist í játningunni sé 
afstaða prestsins en að söfnuðurinn, meira að segja eiginkona prestsins, fylgi honum 
ekki alveg að málum. Þessi spenna milli afstöðu Stig og safnaðarins er skýrð frekar í 
samskiptum hans við eiginkonuna sem eru rædd hér að neðan.  
Það vekur athygli þess sem þekkir til messuformsins að sleppt er aflausninni sem alla 
jafna fylgir á eftir.  

„Ég er auðmjúkur!“ 
Spennan í lífi Stigs kemur skýrt fram í sambandinu við eiginkonuna Inger. Hún er eins 
og áður getur meðlimur í kórnum og hefur mikla ánægju af því. Stig fylgist með starfi 
kórsins gegnum Siv, sem áður gegndi hlutverki kórstjóra. Gefið er í skyn að hún sé 
hrifin af Daniel og að það hafi áhrif á afstöðu hennar að hann endurgjaldi ekki 
tilfinningarnar. Einnig kemur fram að Siv virðist deila sýn Stigs á manneskjuna og 
ástand hennar. Þegar hún strunsar út úr kórveislu þar sem drukkið er vín og dansað, 
hringir hún í prestinn og segir: 

Syndin er í safnaðarheimilinu Stig […] þetta er hreinasta Sódóma og Gómorra. 
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Þegar eiginkonan Inger kemur heim á prestssetrið eftir gleðskapinn dregur til tíðinda. 
Presturinn er vakandi, klæddur ljósgrárri skyrtu og hann öskrar á hana: 

Stig: Þú sýnir á þér brjóstin í safnaðarheimilinu og segir ekkert hafa gerst. 
Inger: Elsku besti, ég var aðeins í glasi, við dönsuðum … 
S: Syndin hefur haldið innreið sína … 
I: Æ, hættu nú. 

Í framhaldinu er eiginkonunni nóg boðið og hún lætur af meðvirkni með 
eiginmanninum og segir honum sína raunverulegu skoðun á syndaboðskapnum sem er 
prestinum kær: „Það er engin synd, allt helvítis tal um synd er bara til í þínum eigin 
kolli. […] Kirkjan fann þessa andskotans synd upp. Svo útdeilir hún sekt með annarri 
hendi og býður fyrirgefningu syndanna með hinni. En þetta er uppfinning hennar, 
loftið eitt, til að ná völdum.“ 
Þetta espar Stig upp: 

Stig: Þögn! Biddu Guð um fyrirgefningu. 
Inger: Guð fyrirgefur ekki, áttar þú þig ekki á því. Guð fyrirgefur ekki því Guð 
hefur aldrei dæmt. 
S: Þegiðu! 
I: [Byrstir sig aftur.] Reyndu að vera auðmjúkur Stig. 
S: [Næstum öskrandi] Ég er auðmjúkur! 

Inger gengur þá inn í næsta herbergi, opnar bókaskáp og sækir klámblöð sem 
eiginmaðurinn á. Þau hefur hann notað til örvunar fyrir ástarfundi. Þetta verður Stig 
greinilega mikið áfall á meðan Inger er róleg og segir enga skömm þurfa að fylgja því 
að vera kynvera. Hún játar honum ást sína og segist ekki lengur ætla að bæla sínar 
eigin tilfinningar og langanir. Þau njóta ásta.  
Myndramminn dofnar í svart og svo er klippt á næsta atriði sem á sér stað morguninn 
eftir. Presturinn krýpur við altari inni í húsinu og biðst fyrir: 

Stig: Jesús Kristur, fyrirgefðu mér syndir mínar … [ekki er hægt að greina 
orðaskil. Svo kemur eiginkonan og hann segir:] Inger, það sem gerðist síðustu 
nótt …  
Inger: Ég hef beðið þessa svo lengi [brosandi]. 
S: Inger, þetta sem átti sér stað, það gerðist aldrei. 
I: Hvað ertu að segja? 
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S: Það sem gerðist milli okkar hefur aldrei gerst, ég endurtek, það sem gerðist 
síðustu nótt hefur aldrei gerst. 

Hér verða kaflaskil í sambandi þeirra. Inger stígur til hliðar og vill ekki lengur eiga 
samskipti eða samneyti við Stig. Hann reynir að nálgast hana. Í þeim samskiptum slær 
hann hana einu sinni utanundir. Á endanum flytur hún út og fær að gista á bedda á 
heimili Daniels. 
Stig missir þá fótanna, hann aflýsir meðal annars einni messu og kallar Daniel á sinn 
fund til að ræða um Inger. Þar hótar hann að drepa Daniel og fyrirfara sjálfum sér, en 
brotnar svo saman. Daniel tekur hann sér í faðm og huggar hann. Þannig hafa 
hlutverkin snúist við, sá sem ætti að veita öðrum sálgæslu og huggun reynist fulltrúi 
lögmálsins og þiggur huggun frá öðrum. 
Í lok myndarinnar ræða hjónin saman áður en kórinn heldur til Austurríkis á kóramót 
og -keppni. Þá hefur átt sér stað mikil breyting á Stig, hann er klæddur í rauða skyrtu, 
er mildur á svip og virðist vera auðmjúkari. Þegar hann nálgast eiginkonuna til að 
spyrja hvort þau geti hugsanlega náð saman aftur svarar hún: „Stig, ég veit það ekki.“ 
Það er ekki bara samfélagið í smábænum sem hefur breyst heldur líka presturinn. 

Samantekt 
Såsom i himmelen er þroskasaga samfélags, fólksins sem þar býr og prestsins Stig. 
Þegar Daniel snýr aftur á heimaslóð er ofbeldið eitt megineinkenni á bæjarbragnum. 
Koma hans hrindir af stað atburðarás sem afhjúpar og stöðvar heimilisofbeldið gegn 
Gabriellu, afhjúpar einelti í kórnum og opnar hjörtun. Presturinn Stig neyðist einnig til 
að horfast í augu við eigin guðfræði sem leiðir til breytinga. Lathrop bendir á það í 
The Pastor að um prestinn séu ekki bara notuð tákn heldur sé presturinn sem slíkur 
táknmynd. Í Såsom i himmelen er presturinn Stig táknmynd þorpsins, hann beitir ekki 
líkamlegu ofbeldi en hann leyfir því að viðgangast og gerir ekkert í því. Með 
harkalegri afstöðu sinni beitir hann líka andlegu ofbeldi og leyfir slíku að viðgangast. 
Helsta breytingin á honum í myndinni er að hann stígur út úr þeim vítahring. Þar með 
á þorpið og fólkið von um betri framtíð. 

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Skyrta með prestakraga, alba, stóla og hökull í athöfnum. Trúarleg tákn í 

kirkjurými. 
• Titill: Sóknarprestur. 
• Köllun: Ekki rædd. 
• Verkefni: Helgihald, stjórnun. 
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• Söfnuður: Þorp, dræm kirkjusókn. 
• Helgihald: Messur. 
• Bæn: Persónuleg. 
• Prédikun: Ekki í athöfn, en miðlar boðskap. 
• Biblían: Nei. 
• Kristið líf: Reynist öðrum illa, elur á sektarkennd, leyfir ofbeldi að viðgangast. 
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3.4 Adams æbler og illskan 

Ágrip af söguþræði 
Nýnasistinn Adam lýkur fangavist sinni með samfélagsþjónustu í kirkju í danskri 
sveit. Þar tekur presturinn Ivan á móti honum ásamt ógæfumönnunum Khalid og 
Gunnari. Ivan er óhefðbundinn prestur sem sér það jákvæða í öllu. Hann lítur á 
erfiðleika sem freistingar frá djöflinum. Þegar Adam segist vera vondur neitar Ivan 
alfarið að samþykkja það, því enginn sé raunverulega illur. Adam þarf að finna sér 
verkefni að vinna um sumarið og ákveður að baka köku með eplum úr stóru eplatré 
sem stendur við kirkjuna. Tréð og eplakakan verða einskonar táknmynd trúar og efa. 
Krákur herja á það, ormar komast í epli og loks verður tréð fyrir eldingu. Á sama tíma 
reynir Adam að komast að því hver Ivan er og hvað býr að baki viðhorfs hans til 
lífsins. Í ljós kemur að Ivan hefur orðið fyrir miklum áföllum í lífinu og er með stórt 
æxli í höfðinu. Hann lifir aftur á móti í algjörri afneitun og það heldur í honum lífinu. 
Adam reynir hvað hann getur að láta Ivan horfast í augu við veruleikann með það að 
markmiði að brjóta hann niður. Að lokum tekst honum það og Ivan missir trúna. Hann 
á stutt eftir ólifað þegar hann verður fyrir slysaskoti í átökum við vini Adams sem eru 
nýnasistar. Skotið hæfir æxlið í höfði hans og læknar hann. Ivan lifir og öðlast trúna 
aftur. Adam kemst til trúar.  

„Ég vil baka köku“ 
Ivan Fjeldsted er sérstakur prestur. Við kynnumst honum fyrst þegar hann tekur á móti 
Adam. Þeir keyra saman til kirkjunnar á litlum bláum bíl. Ivan reynir að halda uppi 
samræðum en Adam gefur ekkert af sér. Þegar komið er að kirkjunni sýnir hann 
honum tréð sem myndin er kennd við. Þeir setjast svo niður á skrifstofu Ivans til að 
eiga samtal. Það er reyndar í formi einræðu Ivans sem gefur innsýn í hvers konar 
manneskja hann er.  

Hér stendur að þú sért ný-Nasisti. Er það virkilega svo? Það er nú ekki það 
fyrsta sem manni dettur í hug þegar horft er á þig. [Adam svarar engu.] Svo 
stendur hér að þú sért illur. Það er nú bara dónaskapur að skrifa það á CV. Ertu 
virkilega vondur? Nei, það hélt ég ekki. Við skulum bara gleyma þessu. Því 
það er ekki til neitt vont fólk. Við trúum því ekki. Auðvitað er það svo að ef þú 
leitar bara að illsku þá er heimurinn illur. En hér reynum við að setja það 
jákvæða í fókus. [Adam tekur grænt epli af borðinu og fær sér bita.] Það gerir 
allt auðveldara. Á síðari árum hefur djöfullinn freistað okkar. En við höfum 
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staðist allar freistingar. Allir sem hafa dvalið hér hafa fundið Guð á einhvern 
hátt. 

Hann greinir Adam því næst frá því að Khalid og Gunnar hafi þegar fengið 
reynslulausn en ákveðið að dvelja áfram á prestssetrinu. Þannig gefur hann til kynna 
að vistin hafi gert þeim gott.  
Ivan er ekki kallaður prestur í myndinni en áhorfandum verður það ljóst af 
samhenginu. Hann klæðist aldrei prestaskyrtu en er í hempu og pípukraga í athöfnum. 
Þá hefur hann Biblíuna iðulega á vörunum. 

„Guð er gegn þér“ 
Á fyrsta degi afhendir Ivan Adam eintak af Biblíunni. Hann setur hana á hillu. Í 
nokkrum atriðum sést þegar bókin dettur niður og opnast. Hún opnast alltaf á sömu 
bókinni: Jobsbók. Eftir því sem líður á myndina kemur í ljós að Ivan hefur átt erfiða 
ævi. Læknir á sjúkrahúsi í nálægu þorpi segir Adam frá því að móðir hans hafi dáið 
þegar hún fæddi hann, að faðir hans hafi misnotað Ivan og systur hans. Sem fullorðinn 
maður eignaðist Ivan svo mjög fatlaðan son og eiginkona hans fyrirfór sér af því að 
hún megnaði ekki að horfast í augu við þetta: 

%39

Ivan í Adams æbler.



Prestur í mynd

Ivan hefur reynt svo mikið í eigin lífi að hann varð að fá einhverja skýringu á 
því. Þess vegna hefur hann fundið það upp að djöfullinn sé að reyna hann. Ef 
þú spyrð hann þá er þetta allt prófraun: Þú varst sendur til að reyna hann, 
krabbameinið er prófraun, fötlun sonarins er prófraun. 

Af því að Ivan vill ekki tapa þessari baráttu, segir læknirinn, neitar hann tilvist alls 
hins illa. „Það er einfaldlega ekki til í hans heimsmynd.“ Í samtalinu kemur einnig 
fram að þegar einhver gengur nærri Ivan þá blæðir úr eyrum hans. Hér áttar Adam sig 
á því að hann getur meitt Ivan. Þegar hann les Jobsbók síðar sér hann leið til þess. Hún 
er sú að sá fræi efans í huga Adams: Kannski er Guð að reyna þig en ekki djöfullinn.  
Í dramatísku atriði sem á sér stað í kirkjunni brýtur Adam Ivan niður með því að leiða 
honum þetta fyrir sjónir. Afleiðingin er sú að presturinn brotnar niður. Adam skilur 
hann eftir á kirkjugólfinu. Sama kvöld er mikill stormur og eldingu lýstur niður í 
eplatréð sem brotnar. Adam sér þá að sér og fer með Ivan á sjúkrahúsið. Þar vaknar 
hann en hefur misst trúna. Hann á nokkrar vikur ólifaðar.  
Þegar hann tilkynnir heimilisfólkinu þetta missa þau fótanna. Gunnar byrjar að 
drekka. Khalid skýtur ný-Nasista sem ætla að beita hann ofbeldi. Adam er byrjaður að 
ganga í sjálfan sig. Þegar félagarnir þrír fara með Khalid að ræna Statoil bensínstöð er 
það Adam sem passar upp á að enginn starfsmaður meiðist. 
Þegar ný-Nasistarnir koma aftur á prestsetrið verður Ivan fyrir slysaskoti sem hæfir 
hann í augað og öll von er úti. Nú verður viðsnúningur. Skotið hæfði æxlið svo Adam 
er nú heilbrigður. Nú er það læknirinn sem missir trúna á vísindin: 

Þetta gengur ekki upp, ég er vísindamaður, ég trúi á töflur og tölur. Ég ætla að 
fara á stað þar sem hin veiku deyja en sitja ekki í garðinum og borða 
ostborgara eftir að hafa verið skotin í höfuðið. 

Hér hefur efa- og trúleysisfléttan snúist við. Áhorfandanum er auðvitað ljóst að Adams 
æbler er ekki raunsæismynd heldur er formalísk . Innan söguheimsins þar sem á sér 43

stað barátta Guðs og djöfulsins í anda Jobsbókar gengur sagan upp. Presturinn hefur 
öðlast trúna aftur og það sama gildir um Adam. 

 Í raunsæismyndum eru atburðir sýndir eins og þeir gætu hafa gerst á meðan ímyndunaraflið og 43

stílbrigði eru áberandi í formalískum myndum. Louis Gianetti fjallar stuttlega um þessar áherslur í 
kvikmyndagerð í Understanding Movies, bls. 2-6.
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„Illskan hefur mörg andlit“ 
Ivan messar einu sinni í myndinni og það er prédikunin sem er sýnd. Hún fjallar um 
illskuna: 

En illskan hefur mörg andlit og það getur verið erfitt að greina þau að og taka 
afstöðu. Ekki síst í dag þegar svo margt er sagt í þessu bæjarfélagi. Og allt er 
svo núanserað og svo erum við manneskjur. Ég segi stundum að ef skák hefði 
þróast jafn mikið og mannfólkið á síðustu 2000 árum þá væri drottningin 
fremst, hrókarnir væru bognir og og peðið væri mikilvægast á taflborðinu. 

Þegar hér er komið sögu stendur einn kirkjugesturinn upp og gengur í átt að 
kirkjudyrunum.  

Ivan: Við vitum ekki lengur hver við erum og þetta rótleysi … Erum við of 
leiðinleg fyrir þig Poul? Er ekkert spennandi að sitja og hlusta á orð Guðs? 
Erum við leiðinleg? 
Poul: Ég þarf að fara á klósettið. 
I: Má það ekki bíða? 
P: Eiginlega ekki. 
I: Við klárum eftir 20 mínútur, ég held að Poul geti alveg beðið. 
Khalid: Leyfðu gamla manninum að fara á klósettið, svo hann geti kúkað í 
friði. Þá getum við sungið núna. 
I: Já, lýðræðið hefur talað. Farðu nú Poul og kúkaðu. En þú kemur ekki aftur 
inn. 

Þetta sérstaka samtal heldur aðeins áfram en það markar um leið lok prédikunarinnar. 
Adam fylgist með og er undrandi. Síðar kemur í ljós að Poul var í útrýmingarbúðum 
nasista í stríðinu og á erfitt með að sitja kyrr – en það er reyndar ekki vegna 
innilokunar heldur vegna þess að hann var fangavörður og framdi grimmdvarverk sem 
leita á sálina. Ivan reynir nokkrum sinnum að hughreysta hann, meðal annars á 
dánarbeði þar sem hann mætir Poul fallega, segir hann eiga allt gott skilið óháð því 
sem gerðist í fortíðinni og segir að Guð elski hann. Hann leggur þannig sitt af mörkum 
til að lina sektarkenndina sem gamli maðurinn glímir við. Áhorfandanum er samt ljóst 
að hann lifir í afneitun sjálfur. 

Ivan: Það er sama hvað þú hefur gert, allt er fyrirgefið. 
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Poul: Ef þú vissir bara hvað við gerðum, aumingjans fólkið. Það er ekki hægt 
að fyrirgefa þetta, aldrei … 
I: Hættu nú, það man enginn eftir þessu lengur. 
P: Guð minn góður. 
I: Nú skaltu hætta þessu, þetta var ekki svona vont. Við gerum öll mistök en 
megum ekki láta þau draga okkur niður. 
P: Þú ert snarvitlaus, maður. 
I: Hvers vegna segir þú það? Af hverju spillir þú stemningunni hér með 
dónaskap? Ég vil gjarnan ræða þetta við þig en nú er hvorki staður né stund. 
En við skulum beina athyglinni að því sem segir í orði Guðs: Guð fyrirgefur 
allt, Poul, Guð fyrirgefur allt. 

Poul gefur upp öndina. 
Ivan er sálgætir sem ber áfram fyrirgefningarboðskapinn en í myndinni er hann settur í  
samhengi sem er allt að því súrrealískt. Hann lætur sannleikann ekki flækjast fyrir sér. 
Í prédikun við útför Pouls tjáir Ivan þá afstöðu að þrátt fyrir grimmdarverk 
bernskunnar hafi Poul áttað sig á því að hið góða sigrar alltaf. Þess vegna hafi hann 
snúið aftur í faðm Guðs. Svo segir Ivan að þeir Adam hafi verið með Poul þegar hann 
lést og að lokaorð hans hafi verið: „Ég er ekki hræddur, ég er tilbúinn.“ Áhorfandinn 
veit að þetta er ósatt, að Poul var þvert á móti óttasleginn, en Ivan reyndi að miðla 
óttaleysinu til hans. Sú spurning kviknar því hvort Ivan sé í raun að tala um sig – ekki 
aðeins í þessari prédikun heldur við allar aðstæður og hvort sálgæslan beinist kannski 
jafn mikið að honum sjálfum: Er Ivan að reyna fyrst og fremst að hughreysta sig 
sjálfan? 

Sálgæsla og smákökur 
Í myndinni verðum við vitni að tveimur öðrum sálgæslusamtölum. Ung kona að nafni 
Sarah leitar til Ivans. Hún er með barni og rannsóknir hafi leitt í ljós að það gæti verið 
fatlað. Hún er í uppnámi og veit ekki hvað hún á að gera. Ivan segir henni að vera 
vongóð og tekur dæmi af eigin lífi: Hann og eiginkona hans hafi átt von á barni. 
Verulegar líkur hafi verið á að það væri fatlað en þau hafi ákveðið að láta slag standa 
og allt hafi verið í lagi, strákurinn leiki sér og sé glaður. Hann hvetur hana því til að 
eignast barnið. 
Adam fylgist með samtalinu og inn í það fléttast uppákomur sem tengjast mjólk og 
smákökum. Mjólkin sem Ivan ber á borð er súr og Adam vill sækja nýja, Ivan leyfir 
það ekki en biður hann að sækja smákökur. Hann kemur  með kökur á tveimur 
diskum, þrjár á öðrum og tvær á hinum. Ivan gerir mál úr þessu, þar sem gert sé upp á 
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milli fólksins. Þetta er enn eitt dæmið í myndinni um það hvernig óskyldar og 
óviðeigandi uppákomur eru fléttaðar inn í þjónustu prestsins sem þrátt fyrir það miðlar 
umhyggju og uppbyggilegum boðskap. 
Síðar í myndinni hittir Sarah son Ivans sem er alvarlega hreyfihamlaður og bundinn 
við hjólastól. Hún verður mjög reið, ásakar Ivan um að hafa logið að sér og slær hann. 
Í lok myndarinnar skírir Ivan barnið sem fæddist með Downs heilkenni. Barnið er 
nefnt eftir honum. Þá hafa Sarah og Gunnar tekið saman og líta björtum augum á 
framtíðina. 
Sem sálgætir og prédikari er Ivan með skýran boðskap um að allt fari vel þótt glíma 
þurfi við illsku og vandamál. Hann lifir þó í mikilli afneitun sem litar öll hans samtöl 
og hann sýnir af sér mikið markaleysi. Þá virðist auðveldlega missa athyglina á því 
sem hann er að gera.  

Samantekt 
Adams æbler er svört gamanmynd með súrrealísku ívafi. Eins og kemur fram hér að 
ofan fléttast inn í hana stef sem eru allt annað en raunsæ en innan söguheimsins 
gengur fléttan upp. Myndin er nútímaleg endursögn á Jobsbók sem fjallar um gátu 
þjáningarinnar og áföll sem dynja yfir þann saklausa. Boðskapurinn um fyrirgefningu 
og endanlegan sigur þess góða skín í gegn. Myndin ber líka með sér þann boðskap að 
lífið sé ekki og verði ekki dans á rósum.  
Presturinn Ivan er í senn fulltrúi hins góða boðskapar og dæmi um mann sem hefur 
orðið undir í lífinu. Hann er líkur Önnu í Forbrydelser að því leyti að bæði lenda í 
þeim aðstæðum að aðstæður í einkalífi smitast yfir í starfið og hafa áhrif á prédikun og 
sálgæslu. Þetta hefur þó ólíkar afleiðingar fyrir fólkið sem Anna og Ivan þjóna. 
Markmið Ivans er alltaf að byggja fólk upp og vera rödd fyrirgefningar og 
manngæsku. Þannig er hann líka ólíkur Stig í Såsom i himmelen sem er rödd 
lögmálsins á meðan boðskapur Ivans er alltaf náðin.  
Presturinn Ivan er táknmynd hins góða um og tákn þess hvernig hægt er að bregðast 
við áföllum með því að sjá frekar hið jákvæða en það neikvæða í aðstæðum og fólki. 

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Hempa og pípukragi. Trúarleg tákn í kirkjurými. 
• Titill: Prestur. 
• Köllun: Ekki rædd. 
• Verkefni: Samfélagsþjónusta, helgihald, athafnir, sálgæsla. 
• Söfnuður: Sveit, fyrrverandi fangar og nokkur önnur sóknarbörn. 
• Helgihald:  Messur, skírn, útför. 
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• Bæn:  Við athafnir. 
• Prédikun: Í messu og útför. 
• Biblían: Fjöldi tilvitnana, Jobsbók. 
• Kristið líf: Lifir í afneitun en vill láta gott af sér leiða, miðlar fyrirgefningu og 

trúarvissu. 
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3.5 Riisuttu mies og sjálfsmyndarkreppan 

Ágrip af söguþræði 
Antti Pitkänen er sóknarprestur í finnsku kirkjunni. Hann er óhefðbundinn prestur 
með tagl, sem leikur í rokkhljómsveit og heldur upp á AC/DC. Antti höfðar til unga 
fólksins. Eiginkona hans Tuula er líka prestur og starfar fyrir biskupsdæmið. Þegar 
Antti er beðinn að gefa kost á sér í erkibiskupskjöri hefst kostuleg atburðarás. Hann 
finnur sig í klemmu milli eigin sannfæringar og þeirra væntinga sem eru gerðar til 
hans sem frambjóðanda í biskupskjöri: hann þarf að létta sig, borða minna og hreyfa 
sig meira, umgangast rétta fólkið og losa sig við samstarfsmanninn Markku. Sá er 
góður prestur en hann drekkur mikið og hefur róttækar skoðanir. Markku hefur líka 
verið fyrirmynd Antti í prestsþjónustunni. Í hans stað kemur Vilma, einstæð móðir 
með bleikt hár. Eftir að Markku fyrirfer sér missir Antti fótanna. Hann á ástarnótt með 
Vilmu og upplifir eftir hana bæði kreppu í sjálfsmynd og hjónabandi. Antti og Tuula 
hafa reynt að eignast barn í fimmtán ár en ekki gengið. Þegar hún verður ófrísk er það 
sem nýtt upphaf. Síðar kemur í ljós að nóttina sem hann og Vilma voru saman kom 
einnig barn undir. Antti á því von á tveimur börnum með sitthvorri konunni þegar 
hann prédikar í sjónvarpsmessu við lok kosningabaráttu sinnar. Þar gefst hann upp á 
kröfunum, afklæðist prestaskrúðanum og yfirgefur kirkjuna undir miðri prédikun. 
Stuttu síðar er hann kjörinn erkibiskup. Í lok myndarinnar er hinn nývígði biskup að 
ryksuga heima hjá sér ásamt konunum tveimur í lífi hans og börnunum.  

„Ég heiti Antti Pitkänen“ 
Riisuttu mies hefst á skoti á andlit karlmanns sem liggur á bakinu. Sögumaður – sem 
síðar kemur í ljós að er aðalpersónan sjálf – segir: 

Svínið rýtir. 
Sauðurinn jarmar. 
Asninn hrín. 
Ég heiti Antti Pitkänen. Ég er 120 kíló og 206 grömm. 
Ég á í vanda. Miklum vanda. 

Svo heyrast fyrstu tónar í rokklagi og klippt er skot af sama karlmanni á reiðhjóli 
ásamt félaga sínum, þeir halda á gítartöskum. Svo sjást þeir leika á gítar og syngja á 
rokktónleikum og síðan hjóla aftur um borgina. Þeir eru líklega drukknir, annar pissar 
framan af brú, þeir fallast í faðma. Á meðan renna titlar yfir skjáinn með upplýsingum 
um leikara og loks er klippt á titil myndarinnar. Í næsta atriði er klippt í svefnherbergi 

%45



Prestur í mynd

þar sem karl og kona njóta ásta. Það er hlýtt á milli þeirra. Svo rjúka þau upp þegar 
kirkjuklukkur byrja að hljóma: „Fjandinn,“ segir karlinn „klukkan er hálf tíu.“ Parið 
tekur sig til í snatri. Karlinn grípur því næst prestakraga, en konan segir hann sinn. 
Það er á þessum tímapunkti sem áhorfandinn áttar sig á því að maðurinn sem segist 
vera í vanda, leikur í rokkhljómsveit, var að njóta ásta með konu sinni og er nú að 
verða of seinn í vinnuna, er prestur. Þetta er Antti, aðalpersóna myndarinnar. Hann 
grípur því næst öskju af smjöri úr ísskápnum. Á leið til kirkju klippir hann prestakraga 
úr lokinu af öskjunni. Áhorfandanum er því ljóst frá upphafi myndarinnar að Antti er 
allt annað en hefðbundinn prestur. Undir lok myndarinnar kemur í ljós að 
upphafsskotið á sér stað nokkru síðar, nánar tiltekið morguninn sem Antti flytur sína 
sjónvarpsprédikun og gefst upp á öllu saman. 
Það eru óvenju margir prestar í þessari kvikmynd. Fimm eru mest áberandi: Antti, 
eiginkona hans Tuula, samstarfsmaðurinn Markku, Vilma sem tekur við af Markku og 
erkibiskupinn sem biður Antti að gefa kost á sér. Umfjöllunin í þessum kafla miðast  
fyrst og fremst við Antti sjálfan en óhjákvæmilegt er að fjalla jafnframt um hina 
prestana. 

Fjórar prédikanir og fjórir prestar 
Í fjórum prédikunum og ræðum kynnist áhorfandi myndarinnar prestunum og þeim 
boðskap sem þeir bera á borð. Þessar prédikanir eru einnig vitnisburður um kirkjuna 
sem þau starfa í. 
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Í messunni við upphaf myndarinnar á Markku að prédika. Hann kemur með leigubíl til 
kirkju þegar messan er að hefjast og er dauðadrukkinn. Það kemur því ekki til greina 
að hleypa honum í stólinn. Antti stöðvar hann, en tekur jafnframt við handriti 
prédikunarinnar og sést svo lesa yfir það við altarið. Svo stígur hann í stólinn með orð 
Markku á vörunum: 

Hvað eiga samkynhneigðir, geðsjúkir og fólk sem býr saman utan hjónabands 
sameiginlegt? [Þegar þessi orð eru töluð sjáum við Antti í mikilli nærmynd, 
notuð er gleiðlinsa sem dregur fram að hann er í uppnámi.] Þau eru hin líkþráu 
í samtímanum. Leiðtogar kirkjunnar telja þau ekki hæf til að vera prestar.  
Gagnrýni af þessum toga heyrðist nýlega frá einum meðlimi í kirkjunni okkar. 
Ég er ekki að öllu leyti sammála honum, en það er gott að heyra ólík sjónarmið 
og eiga samtal í stað þess að hlusta á einræðu. Samtal felur í sér hlustun, það er 
andstæða einræðunnar … 

Eins og gildir um aðrar prédikanir sem fluttar eru í prestamyndunum sem fjallað er um 
í þessari ritgerð þá fær áhorfandinn aðeins að heyra hluta, en hér eru dregin fram 
nokkur megineinkenni á hugmyndum Markku, sem Antti deilir jafnframt. Greinilegt 
er að honum þykir óþægilegt að segja þetta þegar biskupinn er í kirkjunni, hann vill 
opnari kirkju sem iðkar samtal. 
Í ávarpi á samkomu presta þar sem erkibiskupinn segist ætla að hverfa frá starfi og 
leggur grundvöllinn að kjöri Antti segir hann: „Kirkjan þarf á krafti hinna ungu að 
halda.“ Hér er í orði kallað eftir breytingum. Síðar kemur í ljós að þessar breytingar 
eru kannski meira á yfirborðinu að skilningi biskupsins. 
Vilma flytur eina prédikun í myndinni. Það vekur athygli að hún fer ekki í 
prédikunarstólinn eins og Antti gerir í upphafi myndarinnar. Þess í stað stendur hún 
aftan við altarið, fyrir myndrammanum miðjum. Hún segir: 

Við þráum öll að losna undan erfiðleikum og hvíla höfuðið í hjarta Guðs. Það 
er sama hversu fullkomin við teljum okkur vera, líf okkar er háð miskunn 
Guðs.  

Þetta kallast á við þá afstöðu sem hún tjáir í samtölum við Antti í myndinni. 
Hápunktur myndarinnar er prédikun Antti í lokin þegar hann lýkur sinni 
kosningabaráttu með prédikun í sjónvarpsmessu. Hann kemur ríðandi á asna til 
kirkjunnar. Tuula afhendir honum textann áður en hann gengur inn í kirkjurýmið. 
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Atriðið hefst á ofanskoti og við sjáum Antti úr mikilli fjarlægð. Hér er kirkjan 
þéttsettin: 

Biblían segir: Hver sem vill vera mestur meðal ykkar sé þjónn ykkar.  

Fram að þessu er myndatakan stöðug, klippt er frá Antti á söfnuðinn og aftur á 
söfnuðinn. Svo nálgast myndavélin Antti og greinilegt er að tökumaðurinn heldur á 
myndavélinni, það er hreyfing á henni. Einn látlaus tónn ómar frá orgelinu. Við sjáum 
Antti í mikilli nærmynd. Myndavélin færist aftur frá honum. Og hann hefur upp raust 
sína og syngur: 

Ég er í framboði til að verða biskup og hirðir. Ég er klæddur í þessu föt. En 
maður verður ekki prestur eða biskup með því að klæðast ölbu. Ég hef tapað 
góðum vini á þessari vegferð. Hvað gera þessi föt við manneskjuna sem 
klæðist þeim? Fela þau manneskjuna? Ef þau koma í veg fyrir að ég tali 
sannleikann þá verð ég að afklæðast þeim. Ef þessi föt eru tákn um að með ást 
og miskunn Guðs geti syndari og manneskja þjónað þér þá skal ég glaður 
klæðast þeim.  

Á meðan hann syngur tekur hann af sér stóluna og leggur hana á altarið. Hann hneppir 
frá sér ölbunni og stígur úr henni. Hún fellur á gólfið. 

Ég þakka Guði fyrir þessa gjöf. 

Hann afklæðist buxunum. 

Ég þakka Guði fyrir þessa gjöf. 

Því næst gengur Antti út úr kirkjunni, að asnanum og sest á bak og ríður frá kirkjunni. 
Prédikanirnar tvær sem hann flytur kallast efnislega á við hvor aðra því þær fjalla um 
hin ytri tákn og merkingu þeirra um leið og þær leggja áherslu á mikilvægi þeirrar 
þjónustu sem kirkjan á að sinna og forsendur þeirra sem sinna þjónustunni: Allir eiga 
að vera velkomnir í kirkjuna og allir geta þjónað, líka syndarar eins og Antti og þeir 
sem kirkjan hefur skilgreint utan þess ramma. Sama afstaða má segja að felist í 
prestvígslu Vilmu og hennar prédikun sem beinir athyglinni að því að enginn sé 
fullkominn. 
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Þjónandi kirkja 
Finnska kirkjan í Riisuttu mies er þjónandi kirkja sem sinnir helstu athöfnum. Í 
myndinni eru nokkrar messur, Markku þjónar við útför, Antti skírir barn og gefur 
saman hjón. Skírnin fer fram í kirkjunni en hjónavígslan utandyra. Þetta er kirkja sem 
er frekar opin og jafnvel frjálslynd. Þá sinna Antti, Tuula og Vilma barna- og 
unglingastarfi. Markku er talsmaður og fulltrúi kærleiksþjónustunnar í kirkjunni. Hann 
sinnir til að mynda um heimilislausa karlmenn, færir þeim mat og drykk úr kirkjunni, 
og notar einnig kreditkort kirkjunnar til að gefa til líknarsamtaka. Sálgæsla er ekki 
fyrirferðarmikil í myndinni en ljóst er af myndinni að hún er hluti af starfi prestanna. 
Kirkjan í Riisuttu mies er kirkja að starfi.  
Í myndinni kemur upp spenna á milli Markku og Antti eftir að sá síðarnefndi fer í 
framboð. Þá dregur hann sig úr hefðbundnu kirkjustarfi sem Markku finnst ekki ganga 
upp því kirkjan eigi að vera opin og þjóna, ekki síst þeim sem minnst mega sín. Þetta 
er kannski ásinn sem spennan í myndinni hverfist um: hvernig á kirkjan að vera, 
hverjir mega þjóna og hverjum á að þjóna? 

„Nú skilur þú að þú ert nakinn“ 
Spurningin um það hverjir mega þjóna í kirkjunni er í forgrunni í fjölda atriða í 
Riisuttu mies. Þessi spurning er tengd við köllun Antti, bæði til prests- og 
biskupsþjónustu. Þegar biskupinn biður hann að gefa kost á sér byrjar hann á að 
afhenda Antti biskupsstaf og svo setur hann biskupskross um háls Antti og spyr 
hvernig hann virki á prestinn. 

Antti: Frekar léttur. 
Biskupinn: Það er þungt að bera hann. Þú hefur góða ímynd og unga fólkinu 
líkar vel við þig. Við veltum öll fyrir okkur ábyrgðinni sem fylgir valdastöðu. 
Ef kirkjan kallar þig er það ákvörðunin þín. 

Þessi köllun er uppspretta angistar Antti. Það skilst þegar haft er í huga hvers vegna 
hann varð prestur. Hann svarar þeirri spurningu tvisvar í myndinni. Í fyrra skiptið er 
hann spurður af börnum og svarið er: „Til að hjálpa fólki.“ Síðar spyr Vilma hann þar 
sem þau standa við gröf Markku: „Ég dáðist alltaf að Markku. Svo lækna ég mín eigin 
sár í sálum annarra.“ Hann spyr Vilmu svo á móti: „Getur framhjáhaldari og kamelljón 
eins og ég verið prestur.“ Hún svarar játandi.  
Það eru ekki bara eigin syndir og misbrestir sem valda spennu hjá Antti, það er líka 
spurningin um þjónustu og eðli kirkjunnar. Það er dregið fram í einu af samtölum hans 
við Markku. Samtalið hefst með því að Markku afhendir Antti epli og segir: „epli af 
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skilningstré góðs og ills. Bíttu í það.“ Antti bítur og þá segir Markku: „Nú skilur þú að 
þú ert nakinn.“ Þeir fara svo inn í hús þar sem Markku útbýr mat og ræðir um 
ráðstöfnun eigna kirkjunnar. Í samtalinu kemur fram að kirkjan er auðug og Markku  
vill að peningarir séu notaðir til að hjálpa þeim sem minna mega sín í samfélaginu: 

Viltu hjálpa eða ekki? Hvað er að hjálpa? Það er ekki að halda aftur af sér. Þú 
talar eins og hinir Farísearnir í kirkjunni. Hvers konar aumingi ertu? 

Antti svarar ræðunni með því að láta Markku fá greiðslukort kirkjunnar: „Ég finn 
útskýringu ... kauptu bara það sem þú þarft.“ Markku eyðir tíu þúsund evrum, meðal 
annars í stuðning við líknarsamtök. Það ásamt drykkjunni verður tilefni uppsagnar 
hans.  

„Guð, gefðu mér kraftaverk“ 
Antti sker sig úr öðrum kvikmyndaprestum sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð 
með innilegu bænalífi. Hann er biðjandi prestur og það ekki aðeins í athöfnum. Hann 
leiðir samstarfsfólk sitt í bæn við upphaf messu og leiðir bæn í kirkjunni, hann biðst 
fyrir á skrifstofu sinni og í kirkjunni. Í þremur atriðum biðst hann fyrir á heimilinu, 
þar af tvisvar á baðherberginu. Í fyrsta atriðinu krýpur hann við vaskinn með spenntar 
greipar og horfir upp: 

Kæri Guð, ég þarf að biðja þig um tvö kraftaverk. Blessaðu mig með barni og 
hamingjusamri eiginkonu. Sannfærðu fjölskyldu hennar um að vera ánægð 
með mig. Sannfærðu biskupinn um að vera ánægðan með mig. Sannfærðu mig 
í trú minni. 

Síðar biður hann öðru sinni á baðherberginu. Nú krýpur hann við klósettið og tónninn 
er alvarlegri. 

Guð ég bið um fyrirgefningu þína. Ég þarf tvö kraftaverk ... 

Í þriðja atriðinu krýpur hann við rúmstokkinn. Þegar Tuula gengur inn í herbergið og 
spyr hvort hann sé að biðja svarar hann því neitandi. Myndmál og staða segir okkur að 
hann segi hér ósatt. Eins og umfjöllun um myndirnar átta leiðir í ljós er óalgengt að 
prestarnir biðjist fyrir og Riisuttu mies sker sig raunar úr fyrir ríkulegt bænalíf. Hér 
birtist persónuleg hlið á prestinum og trú hans. 
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Samantekt 
Antti Pitkänen er með eftirminnilegri prestum í kvikmyndum. Hann er einlægur en 
ófullkominn og er að fóta sig við breyttar aðstæður. Kastljósinu er beint að köllun 
hans til þjónustu í kirkjunni og löngun hans til að hafa áhrif til góðs í kirkjunni. Hann 
missir fótanna um tíma, gengur í sjálfan sig, en missir samt ekki sjónar á því sem 
mestu máli skiptir. Í myndinni er jafnframt spurt um það til hvaða verkefna kirkjan er 
kölluð, er hún kölluð til að þjóna eða til að viðhalda sjálfri sér? 

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Skyrta með prestakraga, biskupsskyrta, alba, stóla og hökull, sænsk 

prestshempa. Trúarleg tákn í kirkjurými. 
• Titill: Sóknarprestur, biskup. 
• Köllun: Rædd ítarlega, bæði til prests- og biskupsþjónustu. 
• Verkefni: Helgihald, athafnir, sálgæsla, kærleiksþjónusta, barnastarf, stjórnun. 
• Söfnuður: Borg, margir þiggja þjónustu, fáir í messum. 
• Helgihald: Messur, skírn, hjónavígsla, útfarir. 
• Bæn: Við athafnir og persónuleg. 
• Prédikun: Í messum. 
• Biblían: Vitnað til hennar í athöfnum. 
• Kristið líf: Markalaus en velviljaður. 
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3.6 Postia pappi Jaakobille og náð í verki 

Ágrip af söguþræði 
Leila Sten var dæmd í lífstíðarfangelsi fyrir morð og hefur setið á bak við lás og slá í 
tólf ár. Hún hefur einangrað sig á þessum tíma, ekki svarað bréfum og engan fengið í 
heimsókn. Það kemur henni á óvart þegar hún er náðuð og sleppt úr fangelsinu enda 
hefur hún ekki óskað eftir slíku. Hún á ekki í nein hús að venda og tekur því tilboði 
um að starfa fyrir Jakob Ljube sem er aldraður prestur í sveit. Jakob fær mikið af 
bréfum með beiðnum um fyrirbænir, aðstoð og ráð. Hann er blindur og þarf aðstoð við 
að lesa bréfin og svara þeim. Í fyrstu er Leila tortryggin og þykir lítið til Jakobs og 
bréfanna koma. Hún hendir nokkrum bréfum en skilar öðrum til Jakobs og hrellir 
bréfberann sem kemur hjólandi á hverjum degi og kallar „Bréf til séra Jakobs“  þegar 44

hann nálgast húsið. Þegar bréfin hætta að berast lendir gamli presturinn í 
sjálfsmyndar- og trúarkreppu. Hann spyr sig hvort hann hafi eitthvað að lifa fyrir án 
bréfanna. Leila ætlar fyrst að yfirgefa hann en gengur svo í sjálfa sig og vill hjálpa. 
Hún biður bréfberann að koma og láta sem hann hafi bréf handa Jakobi svo hann 
öðlist lífsviljann aftur. Leila segir Jakobi síðan eigin sögu, hún ólst upp við mikið 
heimilisofbeldi og eldri systir hennar varði hana. Þegar þær voru fullorðnar bjó 
systirin við heimilisofbeldi sem Leila batt endi á þegar hún myrti eiginmanninn. Leila 
spyr hvort hægt sé að fyrirgefa slíkt brot. Jakob segir að Guði sé enginn hlutur um 
megn og færir henni fjölda bréfa sem systirin sendi honum. Stuttu síðar deyr Jakob, en 
Leila hefur öðlast nýtt líf í voninni um að hitta systur sína á ný. 

„Hverju hafa þau áhyggjur af í dag?“ 
Jakob Ljube býr einn á prestssetri í sveit. Nálægt er kirkja sem líklegt er að tilheyri 
sókninni hans. Ekki kemur fram í myndinni hvort hann er þjónandi prestur eða sestur í 
helgan stein, en það síðarnefnda er líklegra. Sjálfsmynd Jakobs sem prests og 
manneskju virðist vera nátengd bréfunum sem hann fær send og sú kirkjulega 
þjónusta sem hann innir af hendi er bundin við þau. 
„Við eigum mikið verk fyrir höndum. Það er langt síðan pósturinn var lesinn,“ segir 
Jakob við Leilu þegar þau hittast fyrst. Samskipti þeirra í kringum bréfin minna á 
helgisiði. Vinnudagurinn hefst með því að bréfberinn kemur hjólandi. Hann nálgast 
húsið og kallar hátt: „Bréf til séra Jakobs.“ Síðan afhendir hann bréfin eða setur þau í 
póstkassann. 

 Í þessari umfjöllun er orðið séra notað þegar vísað er til Jakobs og í þýðingu á titli myndarinnar. 44

Einnig mætti nota orðalagið „Bréf til Jakobs prests“ því finnska orðið „pappi“ merkir prestur. Þetta er 
nefnt svo lesandinn viti að ávarpið séra hefur ekki hákirkjulega skírskotun hér.
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Jakob og Leila setjast því næst út í garð með bréfabunka dagsins. Jakob spyr: „Hverju 
hafa þau áhyggjur af í dag?“ Leila opnar bréfin og les þau. Jakob spyr hana þá hvort 
nafn og heimilisfang fylgi með. Ef svo er ekki þá bregst hann oft við með stuttri bæn, 
annars með því að lesa fyrir bréf sem Leila skrifar. Svörin hans byggja á Biblíunni og 
örstuttum viðbótum frá honum sjálfum. 
Fyrsta bréfið sem kemur fyrir í myndinni er frá konu að nafni Sinikka sem býr í 
Helsinki. Hún segir Jakobi frá barnabarni sínu sem er að ljúka þjónustu í hernum, 
Sinikka hefur áhyggjur af atvinnumálum og búsetu hans og biður Jakob að biðja fyrir 
honum. Jakob biður Leilu að skrifa nafn hennar og heimilisfang á umslag, spennir svo 
greipar, fer með hljóða bæn og biður hana svo fletta upp á fjórða kafla Filippíbréfsins  
og skrifa tvö vers í bréfið: 

Verið ekki hugsjúk um neitt heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar 
Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðri öllum 
skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. [4.6-7] 

Undir bréfið biður hann Leilu að skrifa: 

Með kærleikskveðju, 
Séra Jakob og Leila Sten 
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Leila hafnar því að láta sitt nafn fylgja með. 
Þetta gengur svona fyrir sig í myndinni, bréf fyrir bréf. Leila les og Jakob svarar. Til 
að lýsa þjónustunni notar hann orðið fyrirbæn. Það útskýrir hann svona fyrir Leilu: 

Jakob: Fólk biður okkur að biðja fyrir sér og við komum þeim nær Guði. Það 
er fólki mikilvægt að einhver fylgist með þeim - og að engin af börnum Guðs 
séu óþörf eða gleymd. Öll þessi bréf eru mikilvæg, hafa gildi. Við tökum þau í 
hjartað okkar. 
Leila: Þú gerir það. 
J: Já. Ég bið Guð að náða fólk. 
L: Það varst þú, sem óskaðir eftir náðun minni. 
J: Ja, ég er bara verkfæri náðar Guðs. 

Það er veigamikill hluti af sjálfsmynd Jakobs að hjálpa þeim sem skrifa til hans, með 
fyrirbænum og sálgæslusvörum. Í því felst kjarninn í hans kirkjulegu þjónustu. 

Hver þarf á gömlum blindum presti að halda? 
Jakob klæðist alla jafna svartri skyrtu með prestakraga. Þannig er undirstrikað með 
sjónrænum hætti að hann er prestur. Eftir að bréfin hætta að berast efast hann um 
köllun sína og þá hættir hann að klæða sig sem prestur og gömul ullarnærföt taka við. 
Prestaskyrtan verður þannig eins konar tákn trúarinnar á meðan ullarnærfötin eru tákn 
efans og sjálfsmyndarkreppunnar. 
Skrefið frá trú til efa til trúar er tjáð með kirkjuferð. Einn morguninn klæðist Jakob 
hempu, gúmmískóm og náttbuxum og drífur sig til kirkju. Atriðið hefst á nærmynd af 
gúmmískónum, svo færist myndavélin upp eftir líkamanum og við sjáum að hann er 
klæddur í hempu og með kraga.  
Hann gengur af stað og Leila fylgir. Honum liggur á: „Prestur má ekki koma of seint.“ 
Þegar þau koma á staðinn er kirkjan tóm. „Hér er enginn,“ segir Leila og Jakob svarar: 
„Það er gott, hvernig kæmi það út ef ég kæmi á eftir brúðarparinu.“ Það er glatt yfir 
honum þegar hann krýpur við altarið til að biðjast fyrir. Á meðan er Leila úti og 
reykir. Bænin er heit og innileg en líka erfið og presturinn er í nærmynd meðan á 
þessu stendur. Nokkru síðar gengur Leila inn. Jakob stendur við altarið og snýr fram í 
kirkjuna. Hann fer með orð úr þrettánda kafla Fyrra Korintubréfs rétt eins og í 
hjónavígsluathöfn: 

[O]g þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur  
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en hefði ekki kærleika,  
væri ég engu bættari.  
Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki.  
Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp.  
Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin,  
hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. 
Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum.  
Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. [13.3-7] 

Leila gengur hægt inn kirkjuna meðan hann fer með textann og segir svo stundarhátt:  

Það kemur enginn. 
Það er ekkert brúðkaup. 

Jakob svarar að kannski hafi átt að vera skírn og spyr svo: „Enginn?“ Hann sest á 
gráturnar, tekur af sér prestakragann og segir:  

Hver þarf svo sem á gömlum blindum presti að halda. 

Hann svarar spurningunni sjálfur: „Enginn.“ Þar sem hann situr við altarið heldur 
hann á Biblíunni sinni. Hún er mikilvægt tákn hins trúarlega í myndinni. Jakob segir 
Leilu að hann hafi átt hana frá barnæsku og hafi lært texta utanað þegar fólk hafi lesið 
fyrir hann úr henni. Hann hafi svo lagt út af textunum. Svo bætir hann við: 

Jakob: Ég hélt að þetta væri köllun mín, að biðja fyrir fólki. Hvað var ég að 
hugsa, ég fæ ekki einu sinni bréf lengur.“ 
Leila: Snýst þetta um það? 
J: Ef fólk biður ekki um hjálp, þá hefur Guð ekki … þá er ekki lengur þörf 
fyrir mig. Kannski er það málið. Þegar ég reyndi að biðja áðan, þá fann ég 
ekki, ég fann ekki … 
L: orðin. 

Leila bregst við með því að segjast hafna þjónustu hans, hún vilji ekki vera einn af  
skjólstæðingum Jakobs. Þegar hann biður hana að hjálpa sér heim neitar hún og fer. 
Jakob verður eftir í kirkjunni. 
Þetta atriði kallast á við atriðið í kirkjunni í Adams æbler þar sem Adam brýtur Ivan 
niður með því að sannfæra hann um að það sé Guð sem freisti hans en ekki djöfullinn. 
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Sögusviðið og myndmál er keimlíkt og atriðin eru byggð upp með sambærilegum 
hætti. Atriðinu í Adams æbler lýkur með því að Adam er sigursæll en Ivan brotnar 
niður og missir trúna. Hið gagnstæða er uppi á teningnum í Postia pappi Jaakobille. 
Leila fer heim á prestssetrið og hyggst fyrst yfirgefa staðinn, en síðar að fyrirfara sér. 
Jakob fer að altarinu til að meðtaka altarissakramentið – náðarmeðalið. Hann stingur 
upp í sig oblátu og bergir af kaleik. Svo leggst hann niður. Regnið bylur á kirkjunni, 
þrumur heyrast og eldingar lýsa upp kirkjuna.  
Regnið er annað tákn um efann og trúna í myndinni. Það byrjar að rigna þegar bréfin 
hætta að berast. Þá kemur í ljós að húsið er hriplekt og kirkjan lekur einnig. Svo 
verður kúvending þar sem Jakob liggur framan við altarið. Dropi lekur úr loftinu og 
fellur til jarðar við höfuð hans. Hann stendur þá upp. Klippt er á prestssetrið þar sem 
Leila er stödd. Hún er með snöru um hálsinn og ætlar að fyrirfara sér. Klippt er á 
bréfabunkana hans Jakobs, vatnið er farið að ná til þeirra, klippt er á róðukross og 
höfuð Jesú – dropi fellur á það. 
Svo sér áhorfandinn Jakob snúa aftur í húsið og Leilu losa snöruna. Hann gleðst yfir 
því að hún sé enn á staðnum. Á sama tíma hefur orðið umbreyting innra með Leilu, 
hún hefur stigið skref til að nálgast Jakob og kannski sjálfa sig í leiðinni. Síðar sama 
dag fer Jakob aftur með með texta úr þrettánda kafla Fyrra Korintubréfs: 

Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum  
og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur  
en hefði ekki kærleika,  
væri ég engu bættari. [13.3] 

Leila sest þegar Jakob hefur farið með þessi vers og hann bætir svo við: 

Öll þessi bréf, Leila, ég hélt að ég væri að gera þetta allt fyrir Hann. En 
kannski var það öfugt. Kannski var þetta allt fyrir mig. Kannski var þetta leið 
Hans til að halda í mig. Leiða mig heim. 

Hér orðar presturinn köllun sína með nýjum hætti: Guð kallar til kærleiksverka. 

Er hægt að fyrirgefa? 
Í myndinni kemur fram að Jakob svarar ekki bara með góðum ráðum, hann hefur líka 
svarað með beinni kærleiksþjónustu. Einu sinni sendi hann konu sem bjó við mikið 
heimilisofbeldi peninga svo hún gæti flúið frá ofbeldismanninum. Leila kemst að 
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þessu þegar bréf berst sem er fullt af peningum og Jakob segir henni sögu Minnu 
Salminen.  
Áhorfandinn áttar sig á gildi þessa gjörnings undir lok myndarinnar þegar Leila segir 
Jakobi sína eigin sögu. Að morgni þess dags kemur bréfberinn hjólandi og kallar að 
beiðni Leilu: „Bréf til séra Jakobs“ eins og hann hefur áður gert. Hann hefur þó engin 
bréf meðferðis en afhendir henni glanstímarit í staðinn. Þau Jakob setjast því næst 
niður utandyra, eins og þau hafa gert áður. Hann er í ullarnærfötum og samtalið hefst 
með spurningu hans: „Hverju hafa þau svo áhyggjur af í dag?“ Leila semur eitt bréf, 
upp úr sjálfri sér, og rekur svo sína sögu: 

Það er eitt bréf enn. 
Kæri séra Jakob. Þú talar oft um Guð og fyrirgefningu Hans. Móðir mín beitti 
mig ofbeldi. Stóra systir mín verndaði mig. Þegar ég var lítið barn stóð hún 
milli mömmu og vöggunnar. Mamma  reiddist og systirin tók við höggunum. 
‘Ekki slá barnið’ hrópaði hún. Hugrakka systir mín sem tók við höggunum 
fyrir mig. Ég varð miklu stærri en hún en hún verndaði mig. 

Svo bætir hún við að á fullorðinsaldri hafi systirin gifst ofbeldismanni. Í eitt skipti 
þegar Leila varð vitni að ofbeldinu ákvað hún að grípa til sinna ráða. Hún stakk 
manninn með hníf og myrti hann. Hún segist kenna sér um að hafa eyðilagt líf systur 
sinnar. Svo spyr hún: 

Hver getur fyrirgefið einhverjum eins og mér? Það er allt sem ég vildi vita. 

Jakob spyr þá hvort höfundur bréfsins sé Leila Sten og svarar svo spurningu Leilu um 
fyrirgefninguna með því að vitna í átjánda kafla Lúkasarguðspjalls: 

Það sem mönnum er um megn, það megnar Guð. [18.27] 

Jakob afhendir Leilu því næst bréfabunka með orðunum: „Þú spurðir hvort ég hefði 
óskað eftir náðun þinni.“ Bréfin eru frá systurinni Liisu og lýsa ást hennar til Leilu og 
áhyggjum af henni. „Hún var sú eina sem sá sársauka minn,“ skrifar Liisa. „Ég hef 
reynt að ná sambandi við hana í fangelsinu en fæ ekkert svar. […] Án hennar er ég 
ein. Þess vegna sný ég mér til þín. Kannski getur þú hjálpað. Ég væri hamingjusöm ef 
ég vissi að hún hefði það gott. Þá gæti ég verið róleg.“  
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Í lokaatriði myndarinnar sér áhorfandinn Leilu horfa á umslag bréfanna frá systur 
sinni þar sem lesa má heimilisfang Liisu. Þannig er miðlað von Leilu um betra líf og 
tengsl við manneskjuna sem henni er kærust. 
Jakob prédikar ekki í myndinni, en í bréfunum hans er fólginn skýr boðskapur og 
ígildi prédikunar um náð Guðs og nærveru og umhyggju fyrir náunganum. Það sama 
skín í gegn í Biblíutextunum þremur sem eru lesnir í myndinni, úr Filippíbréfinu,  
Fyrra Korintubréfi og Lúkasarguðspjalli, þeir miðla allir kærleika og umhyggju Guðs. 
Heiti myndarinnar, Bréf til séra Jakobs, kallast jafnframt á við Jakobsbréfið í Nýja 
testamentinu. Það er meðal annars þekkt fyrir áhersluna á verkin sem fylgja 
kærleikanum. Ekki er ósennilegt að þessi hliðstæða sé af ásetningi. Bréfin eru 
áþreifanlegur vitnisburður um kærleika, það eru líka peningarnir sem Jakob lánar 
Minnu og vinna hans að því að fá Leilu náðaða. 

Samantekt 
Kvikmyndin um bréf sr. Jakobs er eins konar vignetta, hún er mörkum þess að vera 
hefðbundin frásagnarmynd í fullri lengd og löng stuttmynd. Séra Jakob er falleg 
manneskja með skýra köllun sem mætir fólki fallega, það er ekki til falskur tónn í 
framkomu hans við aðra. Hann sveiflast á milli trúar og efa þegar bréfin hætta að 
berast en nær sér aftur og er frá upphafi myndarinnar til enda hennar boðberi náðar og 
fyrirgefningar. 

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Skyrta með prestakraga, hempa. Trúarleg tákn í kirkjurými. 
• Titill: Prestur. 
• Köllun: Ekki rætt um köllun til þjónustu en rætt um köllun í þjónustunni. 
• Verkefni: Sálgæsla, kærleiksþjónusta, athafnir. 
• Söfnuður: Sveit. Enginn af svæðinu kemur til kirkju, fjöldi fólks skrifar bréf.  
• Helgihald: Vísað til athafna en engar eiga sér stað. 
• Bæn: Persónuleg. 
• Prédikun: Ekki í athöfnum, en felst í samtölum og bréfum. 
• Biblían: Vitnað beint í nokkra ritningarstaði. 
• Kristið líf: Lifir í þjónustu við aðra. 
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3.7 De usynlige og sáttagjörðin 

Ágrip af söguþræði 
Jan Thomas Hansen er sleppt eftir tólf fangavist. Hann varð valdur að dauða ungs 
drengs þegar hann rændi veski móður drengsins ásamt félaga sínum. Drengurinn 
drukknaði en líkið fannst aldrei. Jan Thomas vill stíga úr fangelsinu til móts við nýtt 
líf. Sektarkenndin er þó ennþá lamandi. Hann fær starf sem organisti í söfnuði í Osló. 
Þar vekur hann athygli fyrir frumlegan og skapandi orgelleik. Presturinn í söfnuðinum 
heitir Anna Mai. Hún er einstæð móðir og á soninn Jens. Þau þrjú ná vel saman og 
með Thomasi og Önnu takast ástir. Á sama tíma uppgötvar Agnes , móðir drengsins 45

sem Jan Thomas banaði, að hann er laus úr fangelsinu. Það veldur henni hugarangri 
því hún glímir enn við missinn. Hún reynir að vara fólk við Thomasi og fyllist 
örvæntingu þegar hún uppgötvar að Thomas er að umgangast lítinn dreng. Hún rænir 
Jens. Thomas leitar að honum á heimili hennar. Þegar Agnes reynir að komast burt 
kemst Thomas inn í bílinn og fylgir henni og Jens. Hún ekur að staðnum þar sem Ísak 
sonur hennar lést og krefst þess að Thomas segi sér sannleikann. Hann endurtekur 
söguna um að þetta hafi verið slys. Sagan endurtekur sig svo þegar Jens veður út í ána. 
Thomas reynir að bjarga honum en þeir falla í ána og berast með straumnum. Agnes 
bjargar þeim. Á árbakkanum játar Thomas loks að hann hafi orðið syni hennar að 
bana. Þau fara heim. Agnes getur skilið við fortíðina og Thomas er líka búinn að stíga 
stórt skref en óvíst er hvað verður um samband hans við Önnu og Jens. 

Séra Anna 
„Ég er einfeldningsleg,“ segir séra Anna brosandi á göngu um Osló og bætir svo við: 
„Það er þess vegna sem ég er prestur. Ég trúi á Guð sem ég get ekki sannað að sé til.“ 
Svo bætir hún sposk við: „En ég veit að þetta virkar.“ Organistinn Thomas, sem hefur 
eytt deginum í að passa veikan son hennar, spyr þá hvort hún efist aldrei. Hún svarar 
að bragði: „Ég efast um þá sem hafa ekki gert upp huga sinn, þetta er annaðhvort-
eða.“ 
Anna er einstæð móðir sem varð þunguð í guðfræðinámi og ákvað að eignast barnið 
og ala það upp sjálf – faðirinn vildi fóstureyðingu. Hún segir að ef annar biskup hefði 
verið í stiftinu hefði hún líklega ekki fengið að vígjast. Hér er ýjað að þeim kröfum 
sem gerðar eru til prestsefna í norsku kirkjunni og jafnframt bent á að biskupar eru í 
lykilstöðu þegar kemur að því hver má verða prestur og hverjum er hafnað. 

 Það er til marks um nándina í norrænni kvikmyndagerð að Agnes er leikin af dönsku leikkonunni 45

Trine Dyrholm sem lék Kate í Forbrydelser. Í báðum myndum er hún í hlutverki konu sem missir ungt 
barn, þótt aðstæður séu ólíkar.

%59



Prestur í mynd

Þegar Thomas spyr hana um föðurinn segist hún oft hafa beðið þess að eitthvað gott 
kæmi út úr því að Jens ætti engan pabba. Bænin í myndinni er fyrst og fremst tengd 
tengslum Önnu við Jens. Eftir að Agnes hefur rænt honum biður Anna stutta bæn um 
að hann sé óhultur.  
Anna hefur sterka köllun til þjónustu og sinnir þeim sem til hennar leita. Henni er lýst 
sem opinni manneskju sem hefur einlægan áhuga á öðrum. Hún notar orðalagð  
„starfstengdur skaði“ til að lýsa þessari forvitni í einu samtali sínu við Thomas. Þá 
hefur hún verið full forvitin um það hver hann er, en Thomas vill lítið segja frá 
sjálfum sér. Anna er afslöppuð og óformleg í klæðaburði. Hún klæðist ekki skyrtu með 
prestakraga, en klæðist ölbu og stólu í athöfnum og bætir við hökli í messum. 
Anna virðist líka hafa jákvæða ímynd í samfélaginu og það er mikið að gera í 
kirkjunni.  
Það er líka hægt að reiða sig á hana, eins og sést vel í einu atriði myndarinnar. 
Eiturlyfjaneytandi liggur úti í kirkjuportinu og hann kallar til Önnu og biður hana að 
hjálpa sér við að sprauta sig. Hún er óörugg og svolítið skjálfandi en sprautar hann 
með aðstoð Thomasar. Hún mætir fólki þar sem það er statt, án þess að dæma og 
aðstoðar í aðstæðum lífsins, hverjar sem þær eru. Það er bjart yfir henni, hún hrósar 
Thomasi til dæmis fyrir skapandi tónlistarflutning. Hún sér líka Guð að verki í lífinu 
og talar þannig um það sem kraftaverk að Thomas hafi komið til þeirra: 

Anna: Þú þekkir söguna um það þegar Jesús gekk á vatninu?  
Thomas: Já, ég kann ekki að meta hana. Sá sem trúir flýtur, sá sem efast 
sekkur. 
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A: Hún fjallar um að þora að trúa á kraftaverkið. Fyrir nokkrum dögum 
höfðum við engan organista. En þegar ég kom núna stóð eldri kona hér og grét 
vegna þess hversu falleg tónlistin þín er. 

Anna trúir því líka að Guð láti allt verka til góðs. Þannig er henni lýst sem fallegri 
manneskju sem er opin fyrir öðrum, vill láta gott af sér leiða og gerir það.  

Kirkjan er að starfi 
Kirkjan í De usynlige er lifandi kirkja. Það er tekið fram í myndinni að þau þurfi á 
góðum organista að halda, meðal annars vegna þess hversu mikið sé framundan í 
kirkjunni. Starfið í kirkjunni er ekki aðeins í höndum prestsins. Samstarfsmaður Önnu, 
sem virðist vera eins konar blanda af kirkjuverði og fræðslufulltrúa. Hann tekur til 
dæmis á móti barnahópi og fræðir þau um skírnina. Hann á líka nokkur samtöl við 
Thomas um eðli trúarinnar og svarar Agnesi þegar hún kemur í kirkjuna og skammar 
fólkið þar fyrir að gefa Thomasi annað tækifæri. Þá segir kirkuvörðurinn: 

Þetta er kirkja. Ef hann fær ekki nýtt tækifæri hér, hvar fær hann það þá? 

Tónlist, leikin af Thomasi, er fléttuð inn í flest atriðin sem gerast í kirkjunni og er 
áberandi hluti af þeim atriðum. Hann leikur sígilda orgeltónlist með nútímalegu ívafi, 
nokkur spunaverk rata inn og í einu atriði leikur hann tilbrigði við lagið „Bridge over 
troubled water“ eftir félagana Simon og Garfunkel. Ágengt orgelverk tekur til dæmis 
yfir atriði þar sem hann leikur við brúðkaup í kirkjunni þegar það er sýnt í fyrra 
skiptið – frá hans sjónarhorni. Inn í atriði fléttast endurminningar hans og klippt er á 
milli nærmynda af Thomasi, skota úr athöfninni og endurlits til þess sem gerðist við 
ána fyrir tólf árum. Þegar sama atriði er sýnt síðar í myndinni, frá sjónarhorni Agnesar, 
er tónlistin ekki í sama hlutverki og þá er Anna í brennidepli og við fylgjumst með 
henni spyrja brúðhjónin og lýsa þau hjón. 
Hin athöfnin sem kemur fyrir í myndinni er messa með altarisgöngu. Atriðið hefst á 
því að Anna fer með innnsetningarorðin. Thomas leikur lágstemmda orgeltónlist undir. 
Tónlistin hljómar áfram þegar Thomas gengur sjálfur til altaris. Hann tekur við 
oblátunni og heyrir „þetta er líkami Jesú“ og fær lítinn bikar með víni um leið og 
meðhálparinn segir „þetta er blóð Jesú.“ Um leið og Thomas drekkur vínið heyrist 
Anna fara með orð sem nýtast áhorfandum til að túlka atriðið: 
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Hinn krossfesti og upprisni Jesús Kristur hefur nú gefið okkur sinn heilaga 
líkama og blóð sem hann gaf til fyrirgefningar synda okkar. Hann gefur okkur 
kraft til að lifa og hugrekki til að trúa. Friður sé með ykkur.  

Alla jafna er farið  með þessi orð að lokinni altarisgöngu í messum. Hér stendur 
messan og altarisgangan fyrir aflausn synda og fyrirgefningu. 

Að lifa í sátt 
Fyrirgefningin og sáttagjörð eru lykilstef í myndinni. Presturinn Anna boðar hana 
ásamt fleirum. Þetta er sérstaklega dregið fram í messunni sem sýnd er í myndinni. 
Anna og Thomas eiga líka samtal um fyrirgefninguna. Hún segist trúa því að Guð geri 
gott úr öllu og þá spyr Thomas: 

Thomas: Ef Guðs vilji er á bak við allt sem gerist, hvað þá með hið illa? Er 
vilji Guðs líka þar? 
Anna: Já. Fólk leitar til mín með slæma hluti sem það hefur upplifað. Mörg af 
þeim geta haldið áfram að lifa einmitt vegna þess slæma sem þau hafa 
upplifað.  
T: Fyrirgefur þú fólki einhvern tímann í nafni Guðs en fordæmir það sjálf? 
A: Ég er ekki viss um að fyrirgefning skipti svo miklu máli. Það eru margir 
sem aldrei fyrirgefa, en Guð fyrirgefur allt. 
T: Hvað er þá mikilvægt? 
A: Sáttagjörð. Að geta tekið hlutunum eins og þeir eru. 

Í öðru atriði í myndinni er komið inn á fyrirgefninguna. Þá ræðast Thomas og 
kirkjuvörðurinn við. Agnes hafði áður komið í kirkjuna og sagt frá glæp Thomasar.  

Kirkjuvörður: Þarft þú að biðjast fyrirgefningar á einhverju? Kom hún hingað 
út af því? 
Thomas: Hver? Mamman? 
K: Já. 
T: Ok. Hvað á ég að gera? Segja fyrirgefðu? 
K: Já, gefa henni möguleika á að halda áfram að lifa. 

Við Agnesi sjálfa segir kirkjuvörðurinn eins og áður er getið að í kirkjunni fái allir 
annað tækifæri: „Allir sem koma hingað fá nýtt tækifæri.“ Hann miðlar þar þeirri sátt 
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sem felst í að viðurkenna að lífið heldur áfram. Hér kemur kirkjuvörðurinn í raun fram 
sem prestur væri.  
Thomas er ekki tilbúinn að stíga það skref að biðjast fyrirgefningar. Raunar er það 
ekki fyrr en í lok myndarinnar að hann er tilbúinn að gangast við glæpnum. Þegar 
hann hefur gert það og játað fyrir Agnesi getur lífið haldið áfram. Þá hafa Thomas og 
Agnes stigið inn í fyrirgefningar- eða uppgjörsferli og náð svo einhvers konar sátt. Það 
gerist með því að þau hafa gengið í gegnum sams konar aðstæður og komu upp fyrir 
tólf árum og brugðist rétt við í aðstæðunum.   46

Samantekt 
Anna er duglegur prestur og heil í sínu starfi. Hún er ekki upptekinn af sjálfsmynd 
sinni sem prests, en vill láta gott af sér leiða. Hún leitar jafnvægis milli þess að vera 
prestur og móðir. Hún þjónar í margvíslegum athöfnum, sinnir sálgæslu, boðun og 
kærleiksþjónustu. Megináherslan í boðun og ritningartextum liggur á fyrirgefningu og 
sátt, sem er í samræmi við meginefni myndarinnar. Hér er presturinn fær um að setja á 
dagskrá stóru spurningarnar sem snerta það að lifa með sársauka og sekt úr fortíðinni.  

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Alba, stóla og hökull. Trúarleg tákn í kirkjurými. 
• Titill: Prestur. 
• Köllun: Skilyrði vígslu rædd. 
• Verkefni: Messur, athafnir, sálgæsla, kærleiksþjónusta, fræðsla. 
• Söfnuður: Borg, mikið um að vera. 
• Helgihald: Messa, hjónavígsla. 
• Bæn: Í athöfnum og persónuleg. 
• Prédikun: Ekki í athöfnum en í samtölum er sýn á manneskjuna og Guð 

miðlað. 
• Biblían: Vitnað beint í sögur úr henni. 
• Kristið líf: Lifir fallega í þjónustu við aðra. 

 Þetta ferli minnir á kvikmyndina Levity. Um hana er fjallað í Árni Svanur Daníelsson: „Images of 46

Salvation in Tsotsi, In America and Levity“, Recent Releases. The Bible in Contemporary Cinema, 
ritstj. Geert Hallbäck & Annika Hvithamar, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2008, bls. 50-61.
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3.8 Málmhaus, sorg og samfélag 

Ágrip af söguþræði 
Fjölskylda á bænum Svarthamri glímir við sorg eftir að sonurinn Baldur deyr í 
vinnuvélaslysi. Rúmum áratug síðar eru þau enn föst í glímunni, hvert með sínum 
hætti. Dóttirin Hera gengur inn í hlutverk Baldurs og gerist málmhaus. Hún gerir  
uppreisn gegn umhverfi og samfélagi, drekkur, brýst inn á sveitabæ í nágrenninu og 
stelur dráttarvél. Hún bítur líka af sér annað fólk og virðist ekki hafa áhuga á öðru en 
að hlusta á þungarokk og semja tónlist. Eins og foreldrarnir stendur hún í stað. Koma 
unga prestsins Janusar í sveitina markar þáttaskil. Hann mætir foreldrum Heru og 
henni sjálfri fallega og ræðir við þau um sorgina. Janus nær sambandi við Heru þegar í 
ljós kemur að hann er líka málmhaus. Í kjölfarið tekur hún upp sína eigin tónlist og 
sendir til útgefenda erlendis. Hera misskilur sambandið milli hennar og Janusar og 
telur að hann hafi rómantískan áhuga á sér. Þegar hann tekur fyrir það bregst hún illa 
við og brennir kirkjuna á staðnum. Síðan flýr hún upp á heiði. Þaðan kemur Hera 
breytt. Hún tekur upp samband við æskuvininn Knút og gerist bóndakona. Eftir að þrír 
norskir málmhausar koma að vitja um Heru verða breytingar á ný. Þeir vilja gefa 
tónlist hennar út og hún áttar sig þá á því að tónlistin er köllun hennar. Hún kemur 
ásamt málmhausunum norsku fram á þorrablóti í sveitinni og frumflytur lagið „Hold 
og blóð“. Eftir það dansar hún af gleði með foreldrum sínum í herbergi Baldurs bróður 
síns. 

„Hann er mjög viðkunnalegur“ 
„Hann er mjög viðkunnalegur,“ er einkunnin sem presturinn Janus fær frá Droplaugu 
móður Heru í samtali hennar við aðra konu í kirkjukórnum. Presturinn sem er 
nýkominn til starfa syngur með kórnum. Þær velta fyrir sér hvers vegna hann sé ekki í 
hjónabandi og hvort hann sé meira gefinn fyrir karla.  
Þegar Janus er kynntur til sögunnar er ljóst að á ferðinni er maður sem vill standa sig 
vel í starfi og hefur metnað til að sinna fólkinu sem honum er falið að þjóna. Í atriðinu 
þar sem Janus er kynntur til sögunnar í myndinni húsvitjar hann á Svarthömrum. Þar 
býr Hera ásamt fjölskyldu sinni. „Mér fannst svona skemmtilegra að banka upp á og 
kynna mig,“ segir presturinn og bætir við, „þetta er heldur ekki það stór söfnuður að 
það er gott að geta hafið samskiptin á persónulegum nótum.“  
Áhorfandanum er ljóst að þarna er prestur á ferð vegna þess að hann er klæddur í 
prestaskyrtu. Hann klæðist henni alla jafna þegar hann kemur fram sem prestur. Janus 
er líka mjög sýnilegur í samfélaginu, þegar eitthvað er um að vera, hvort sem það eru 
kóræfingar eða dansleikir er hann með. Prestaskyrtunni er þó sleppt á ballinu. Í 
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athöfnum í kirkjunni klæðist hann hempu með pípukraga, rykkilíni og hefur stólu 
utanyfir. Það eru hin sýnilegu tákn prestsins og embættisklæðnaður íslenskra presta.  
Ein messa kemur fyrir í myndinni. Við sjáum sýnt frá upphafi hennar. Janus tónar:  

Drottinn, miskunn ... 

Hann kemst ekki lengra í miskunnarbæninni því hann hefur komið auga á Heru sem 
situr aftast í kirkjunni og reykir. Hann stoppar því og segir: 

Fyrirgefðu. [Allir líta til Heru.] Hvað ertu að gera? Það má ekki reykja hérna 
inni. Mætti ég biðja þig um að fara með þetta út og drepa í. Koma svo bara 
aftur. 

Hera stendur upp, drepur í sígarettunni á kirkjugólfinu, fer út og skellir á eftir sér. 
Áhorfandinn sér ekki meira af messunni. Hera gengur burt. 
Janus er leiðtogi í samfélaginu, en hann þjónar líka með sóknarnefndinni á staðnum 
(sem er kölluð safnaðarnefnd í myndinni) og hann virðist vera það öruggur í hlutverki 
sínu að hann þarf ekki að tala fyrir öllum málum. Í atriði þegar lýst er niðurstöðu 
varðandi kirkjubrunann hefur einn af bændunum sem á sæti í sóknarnefndinni orð 
fyrir hópnum. Það verður ekki upplýst um það hvernig brunann bar að. Ástæðan sem 
er gefin upp er tillitssemi við foreldra Heru. Allir ætla að leggjast á eitt og reisa nýja 
kirkju í sameiningu.  
Í lokaskoti atriðisins horfir Janus blíðlega á Heru. Myndmálið sendir þau skilaboð að 
þessi niðurstaða sé honum að skapi, enda byggir hún á því að efla samfélagið í 
sveitinni. Undir lok myndarinnar er sýnt frá því þegar fólkið í sveitinni kemur saman 
til að reisa kirkjuna. Þar mætast ólíkir einstaklingar í vinnu að sameiginlegu 
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markmiði. Presturinn er klæddur lopapeysu eins og bændurnir. Hann er einn af 
hópnum. 
Janus er lykilpersóna í myndinni en hann er ekki ein af aðalpersónunum. Að mörgu 
leyti kallast persónan á við perónu sr. Stigs í Såsom i himmelen. Báðir eru 
dreifbýlisprestar í leiðtogastöðu í samfélaginu. Annar er að byrja að setja mark sitt á 
það, hinn hefur haft aldarfjórðung til að hafa áhrif. En þeir eru á ólíkum stað hvað 
varðar sjálfsmynd, öryggi og kreppu. Stig hinn sænski er krepptur en það er Janus 
ekki. 

„Hann er í góðum höndum“ 
Hera sér Janus í fyrsta sinn þegar hann kemur að kynna sig á heimili hennar. Þeirra 
fyrstu samskipti eru í kirkjunni þegar hún reykir í messu. Þau eiga svo orðaskipti við 
gröf Baldurs að messu lokinni.  Klippt er á Heru þar sem hún stendur við gröf bróður 
síns. Janus kemur að henni: 

Janus: Sæl, við höfum ekki hist. 
Bróðir þinn? 
Hera: Mmm hmmm. 
J: Ég samhryggist þér. Hann er í góðum höndum. 

Hera gengur burt. Þetta er í fyrsta skipti í myndinn sem áhorfandinn sér 
sálgæsluprestinn Janus. Nokkru síðar kemur hann á heimili Heru. Ekki kemur fram í 
myndinni hvers vegna hann er kominn, en af samtalinu má ráða að þau hafi kallað 
hann til sín vegna Heru. Svo er klippt á Heru sem situr uppi á rúmi og er að hlusta á 
þungarokkstónlist. Presturinn bankar á dyrnar og reynir að tengjast Heru. Hann notar 
tónlistina til að skapa snertiflöt milli þeirra. Samtalinu lýkur með því að Hera kyssir 
prestinn og þá fer hann. Mörkin þurfa að vera skýr. Síðar í myndinni heimsækir Hera 
Janus á prestssetrið, það er kvöld. Hún er komin af því að hún er hrifin af honum en 
Janus setur henni mörk: 

Hera. Þú ert eitthvað að misskilja. [...] Mér þykir það mjög leiðinlegt ef ég ... 

Hún rýkur burt áður en hann nær að klára setninguna.  
Samskiptin við Janus, fyrst á heimili Heru og svo á prestssetrinu, marka tvo 
vendipunkta í sorgarvinnu Heru. Eftir að þau hafa rætt saman á heimili hennar gerir 
hún upptöku af eigin tónlist og sendir til útlanda. Þannig byggja samskiptin við Janus 
upp. Eftir samtal á prestssetrinu fer Hera aftur á móti og kveikir í kirkjunni.  
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„Taktu fólki bara eins og það er“ 
Tónlistin tengir Janus og Heru og er raunar sá snertiflötur sem gerir Janusi mögulegt 
að ná til Heru. Það kemur skýrt fram í atriðinu sem á sér stað í herbergi hennar og svo 
í einu af lokaatriðunum þegar Hera frumflytur sína eigin tónsmíð. 
Í fyrra atriðinu bankar Janus á dyrnar hjá henni. Hera er að hlusta á þungarokkstónlist 
og gefur honum lítinn gaum þar til hann nefnir lagið sem hún er að hlusta á: 

Janus: Shout at the Devil. Screaming for Vengeance. Klassík. 
Hera: Þú skilur þetta ekki. 
J: Nú. Hvað skil ég ekki. 
H: Þið eruð alltaf að gera lítið úr hljómsveitunum, segið að þær tilbiðji 
djöfulinn og eitthvað þannig. Ef þið mynduð bara hlusta á textana. Þeir fjalla 
um raunveruleikann. Stríð er raunveruleiki. Dauði er raunveruleiki. Að segja 
hlutina bara eins og þeir eru án þess að smyrja á þá einhverju tilfinningabulli. 
Þú getur aldrei skilið það. 

Janus bregst við með því að fara úr jakkanum og taka af sér prestakragann. Á meðan 
ómar tónlistin. Klippt er milli skota á hann og Heru. Hann byrjar að hneppa frá sér 
skyrtunni. Hera hörfar að veggnum. Janus tekur skyrtuna frá vinstri öxlinni og sýnir 
henni stórt húðflúr með þungarokksmynd. Presturinn er málmhaus. Svo hneppir hann 
skyrtunni um leið og hann segir: 

Það á ekki að dæma manneskju af yfirborðinu. Hún gæti reynst vera besti 
vinur þinn þegar þú kynnist henni. 

Í framhaldinu ræða þau um uppáhalds tónlist og Janus miðlar guðsmyndinni þegar 
hann setur prestakragann aftur á sig: 

Hvað hélstu að nýi presturinn væri einhvern veginn öðruvísi?  
Guð býr líka í myrkrinu.  
Jesús var ekkert hræddur við að sitja með dæmdum. Hann var líka 
utangarðsmaður sjálfur. Það er líka ástæðan fyrir því þeir negldu hann á 
krossinn. Flestir höndluðu bara ekkert það sem hann var að segja: Taktu fólki 
bara eins og það er. 
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Hér á sér stað prédikun sem miðlar nálægð Guðs, þótt hún sé í tveggja manna tali og 
eigi sér stað í sálgæslusamtali. Eftir þetta opnar Hera sig loksins. Hún horfir í barm sér 
og segir: 

Hera: Hann skuldar mér. 
Janus: Fyrir bróður þinn? 
Viltu tala um það? 

Það er þá sem Hera rýkur á Janus og kyssir hann eins og áður kom fram. Janus fer. 
Tónlistin heldur áfram að tengja Janus og Heru. Hún heimsækir Janus á prestssetrið til 
að gefa honum mixteip sem hún hefur klippt saman. Þá ræða þau meira um tónlistina 
sem þau kunna bæði að meta. Eitt lagið er uppáhaldslagið hans Baldurs. Janus spyr 
Heru meðal annars út í hennar eigin tónsmíðar og reynir að ögra henni aðeins til að 
rækta þá köllun sína. Í kjölfar þessa samtals tekur Hera upp prufu og sendir til útlanda. 
Í einu af lokaatriðum myndarinnar flytur Hera eigið lag ásamt þremur norskum 
málmhausum. Það atriði kallast á við atriðið þar sem Gabriella syngur lagið sem kennt 
er við hana í Såsom i himmelen. Í báðum atriðum situr presturinn í myndinni úti í sal 
og hlýðir á. Í sænsku myndinni er hann fullur vanþóknunar en í Málmhausi er hann sá 
sem hefur hvatt til dáða og góðra verka því hann þekkir máttinn sem felst í því að 
fylgja köllun sinni. Lagið sem Hera flytur er eins konar sorgarljóð. Textinn er 
svohljóðandi: 

Hold og blóð, 
að moldu skaltu verða. 
Vígamóð, allt skalt fá að brenna. 
Sviðin jörð 
gleypir hina bestu. 
Sviðin jörð 
drepur allt að mestu [Janus nikkar í takt við tónlistina.] 

Sársauki 
dregur úr mér andann. 
Þína skál 
teyga svarta sanda. 
Svo langt sem augað nær 
fennir yfir engi. 
Ú ú ú. 
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Svo langt sem augað nær 
fennir vel og lengi. 

Málmhausinn Janus er andstæða norska prestsins sem sést líka í myndinni. Sá kom 
fram í viðtali við norska sjónvarpið í kjölfar kirkjubruna og lýsti því yfir að það væru 
málmhausarnir sem bæru ábyrgð á kirkjubrunum þar í landi. Kannski er sá prestur 
ábyrgur fyrir væntingum Heru til presta og er jafnvel til marks um þá hættu sem fylgir 
staðalmyndum af prestum eða einfaldaðri framsetningu í fjölmiðlum.  

Samantekt 
Séra Janus er ungur prestur sem er í senn hefðbundinn og óhefðbundinn. Hann er 
dæmigerður íslenskur sveitaprestur sem vill þjóna sínu fólki. Janus virðist vera 
uppgerð manneskja sem er laus við alla sjálfsmyndarkreppu. Hann er hluti af 
samfélaginu og hefur sig ekki upp yfir það. Honum er annt um að mæta fólki þar sem 
það er statt. Sem málmhaus er hann í stöðu til að nálgast Heru út frá tónlistinni sem 
tengir þau tvö saman og hann áttar sig á gildi hennar. Honum er lýst sem frjálslyndum 
presti sem hefur þá mynd af Jesú að hann mæti öllum, ekki síst þeim sem minna mega 
sín í samfélaginu. Kjarninn í þjónustu hans er fólginn í því að styðja við fólkið sem 
kemur fram í húsvitjunum og sálgæslu og virkja aðra til góðra verka sem kemur fram í 
uppbyggingunni eftir kirkjubrunann. Hann virðist ekki hafa neina þörf á að ala á 
sektarkennd, en er þeim mun uppteknari af því að byggja samfélagið upp. Koma hans 
veldur straumhvörfum í samfélaginu. Hann er sá sem kemur utanfrá, rýfur vítahring 
og byggir upp til góðs.  

Spurningarnar tíu 
• Tákn: Skyrta með prestakraga. Hempa og pípukragi, stóla og rykkilín. Trúarleg 

tákn í kirkjurými. 
• Titill: Prestur. Ekki ávarpaður með titli. 
• Köllun: Ekki rædd. 
• Verkefni: Messa, athafnir, sálgæsla, leiðtogastarf. 
• Söfnuður: Sveit. Góð kirkjusókn. 
• Helgihald: Messa, útför. 
• Bæn: Opinber. 
• Prédikun: Í sálgæslusamtali. 
• Biblían: Vísað óbeint til hennar með samtali um Jesú. 
• Kristið líf: Lifir fallega, hefur skýr mörk. 
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4. Ályktanir um efni og aðferðir 

Í þessum kafla eru teknar saman helstu niðurstöður úr umfjöllunum um myndirnar 
átta. Fyrst er lagt mat á aðferðirnar sem var beitt við greininguna, svo eru helstu 
niðurstöður úr greiningarspurningunum tíu sem byggðar eru á bók Lathrop dregnar 
saman. Loks er stutt umfjöllun um tengsl einkalífs og embættis sem er undirliggjandi 
þráður í bók Lathrops.  

%70



Prestur í mynd

4.1 Ályktanir um aðferðafræðina 

Aðferð Deus ex cinema 
Þorkell Ágúst Óttarsson segir í grein sinni um aðferðafræði Deus ex cinema að 
kosturinn við flokkunarkerfi af þessu tagi sé „að það hjálpar fólki að hugsa um 
trúarstef út frá víðari sjónarhorni. Með því að hafa alla þessa þætti í huga er líklegra 
að maður taki eftir þeim stefjum sem koma fyrir í kvikmyndum.“  Ástæða er til að 47

taka undir þetta. Sérstaka áherslu má leggja á að þegar trúarstef í kvikmyndum hafa 
verið hafa verið flokkuð og skráð með þessum hætti getur það greitt fyrir frekari 
rannsóknum á þessu sviði. Að því leyti er þetta gagnlegt í vinnu á vefnum þar sem 
markmiðið er að leggja grunn að frekari rannsóknum á sviðinu. 
Þriggja þrepa aðferðafræði Deus ex cinema sem rakin var í fyrsta kafla ritgerðarinnar 
er sa rammi fyrir þessa vinnu. Hún nýtist til að nálgast kvikmyndina og fá yfirlit yfir 
þann efnivið sem hægt er að vinna frekar með. Vinnan með þetta sett af kvikmyndum 
hefur leitt í ljós að bæta megi einum flokki við flokkunarkerfið sem er trúarleg tónlist. 
Slík greining ætti bæði við í vinnu með De usynlige og Málmhaus. Í fyrri myndinni er 
leikin þekkt trúarleg tónlist sem mætti hugsa sér að skoða í samhengi umfjöllunarefnis 
myndarinnar þótt slíkt hafi ekki verið gert hér. Í síðari myndinni er leikin 
þungarokkstónlist. Hún er ekki trúarleg en hefur trúarlegar skírskotanir. 
Í vinnu með frásagnamyndir er gott að ganga út frá mikilvægum atriðum í hverri 
mynd sem sem tengjast efninu sem er til umfjöllunar. Þau þarf að  skoða í samhengi 
sínu í myndinni og í ljósi heildarinnar. Þegar unnið er með slíkar myndir getur einnig 
skipt máli að horfa til þess hvaða kvikmyndagrein myndin fellur undir. Eins og kom 
fram í umfjöllun um kvikmyndina Miffo að framan er æskilegt að hafa í hug við mat á 
þeirri mynd að um rómantíska gamanmynd er að ræða. 

Lathrop-módelið við greiningu prestamynda 
Aðferðafræði Deus ex cinema kallar jafnframt á að við hana sé bætt verkfæri til að 
vinna hina guðfræðilegu greiningu. Lathrop módelið er dæmi um slíkt módel sem má 
nota þegar fjallað er um presta í kvikmyndum. Önnur sambærileg módel koma vel til 
greina í vinnunni, til dæmis módel sem væru byggð á öðrum lýsingum á erindi og 
hlutverki lútherskra presta. Módelið er gagnlegt af því að það fjallar um lútherska 
presta og fæst þannig við samskonar veruleika og er til umfjöllunar kvikmyndunum. 
Þótt það hafi orðið til í bandarísku samhengi ber þess að gæta að lútherskir söfnuðir 

 Þorkell Ágúst Óttarsson, „Trúarstef í kvikmyndum. Skilgreiningar og aðferðir“.47
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þar í landi eiga meðal annars rætur í Skandinavíu. Að auki er Lathrop samkirkjulegur í 
nálgun sinni.  
Í þessari ritgerð eru spurningarnar sem unnar eru upp úr bók Lathrop hafðar frekar 
almennir og form sett í fókus en ekki strang-lútherskt innihald. Þannig gefst tækifæri 
til að bera myndirnar saman og fá góða innsýn í prestinn eða prestana í hverri mynd. 
Það er jafnframt meginmarkmiðið en ekki að leggja mat á það hversu lútherskir 
prestarnir í myndunum eru.  
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4.2 Ályktanir um efnið 

Tákn 
Embættisklæði og umhverfi eru algengastu táknin sem eru notað til að miðla því að 
persóna sé prestur. Við þjónustu í athöfnum eru prestarnir ýmist í ölbu eða hempu, 
margir með stólu og sumir í rykkilíni og hökli. Hér fylgja myndirnar þeim hefðum 
sem eru til staðar í hverju landi. Í Forbrydelser, Adams æbler og Málmhausi klæðast 
prestanir hempum með pípukraga þegar þeir þjóna í athöfnum, í Såsom i himmelen, 
Miffo, Riisuttu mies og De usynlige klæðast prestarnir ölbu með stólu og stundum 
hökli. Í finnsku myndunum tveimur klæðast prestanir einnig sænskum hempum sem 
eru kallaðar kaftan á sænsku. 
Þá gefa ýmis tákn í umhverfinu vísbendingar um embættið, t.d. krossar á vegg eða 
altari og krossar sem prestar og biskupar bera um háls. Presturinn í Såsom i himmelen 
og prestar og biskupar í Riisuttu mies bera til að mynda áberandi krossa. Krossar eru 
einnig áberandi í Adams æbler, einkum á prestsetrinu þar sem mörg atriði eiga sér 
stað. 
Skyrta með prestakraga er líklega skýrasta táknið, þegar það er notað. Hér er aftur 
munur eftir löndum. Sænskir og finnskir prestar klæðast skyrtu, norskir og danskir 
prestar gera það ekki. Íslenski presturinn gerir það stundum. Það er áberandi í Såsom i 
himmelen að presturinn er nær alltaf í prestaskyrtunni og einnig í Postia pappi 
Jaakobille. Presturinn í Málmhausi er alla jafna í prestaskyrtu en þegar hann tekur þátt 
í byggingu nýrrar kirkju klæðist hann íslenskri lopapeysu eins og bændurnir sem hann 
þjónar.  

Titill 
Prestur er algengasti titillinn sem er notaður um þessa presta, þegar titlar eru notaðir á 
annað borð. Prestarnir í Miffo, Forbrydelser, Riisuttu mies, Postia pappi Jaakobille og 
De usynlige eru kallaðir prestar. Titillinn er mjög áberandi í Postia pappi Jaakobille, 
hann hann kemur fyrir í heiti myndarinner og orðið prestur er notað sem ávarp í 
bréfum til Jakobs auk þess sem hann ritar það undir bréfin sem hann sendir.  
Í Såsom i himmelen er heitið sóknarprestur (kyrkoherde) notað til að lýsa Stig og það 
sama er notað um Antti í Riisuttu mies. Í því felst vísun til þess að viðkomandi prestur 
er í stjórnunarstöðu. Prestarnir í Adams æbler og Málmhausi eru ekki kallaðir prestar í 
myndunum, en engum dylst þó hvað þeir gera. 
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Köllun 
Það er nokkuð misjafnt eftir myndum hvort og þá hvernig er rætt um köllun til 
þjónustu eða köllun prestsins í þjónustunni. Í fjórum kvikmyndum, Miffo, 
Forbrydelser, Riisuttu mies og De usynlige er komið inn á köllun til 
prestsþjónustunnar. Miffo hefst á prestvígslu og einræðu prestsins unga um köllun sína 
og þá þjónustu sem hann hyggst inna af hendi. Það sama gildir um Forbrydelser sem 
hefst á samtali prestsins við yfirmann í fangelsinu þar sem þær ræða um starfið og eðli 
þess. Það er eins konar köllunarsamtal. Í myndinni er líka atriði þar sem vígslubréf 
hennar kemur fyrir og lesin eru upp þau grundvallaratriði lútherskrar prestsþjónustu að 
prédika fagnaðarerindið og úthluta sakramentunum. Riisuttu mies mætti kalla 
köllunarmynd að því leyti að umfjöllunarefnið er köllun prests til biskupsþjónustu. Í 
samtölum í myndinni ræðir Antti einnig um köllun sína, hann segir Markku hafa verið 
sína fyrirmynd og talar um það hvernig hann vilji mæta sínum eigin sársauka og 
lækna hann í öðru fólki. Þá kemur fyrir í myndinni prestsvígsla Vilmu. Í De usynlige 
er þetta efni skoðað út frá öðru sjónarhorni þegar Anna nefnir að sem einstæð móðir 
hefði hún hugsanlega ekki fengið vígslu ef annar biskup hefði verið í biskupsdæminu. 
Í Postia pappi Jaakobille og Adams æbler efast prestarnir báðir um trú sína og köllun. 
Það er skýrara í fyrrnefndu myndinni því þar ræðir Jakob opinskátt um það til hvers 
hann er kallaður og hverjum hann er að þjóna, en er undirliggjandi í trúarglímu Ivans 
og spennunni milli þess hvort það er djöfullinn eða Guð sem reynir hann.  
Í Såsom i himmelen og Málmhausi er ekki rætt um köllunina sem slíka. 
Það gildir um allar myndirnar að undirliggjandi í þeim er skilningur á hlutverki og 
erindi prestsins sem birtist í því á hvað er lögð áhersla í starfinu. 

Helstu verkefni 
Þjónusta í athöfnum og helgihaldi er mest áberandi hlutverk prestanna í myndunum, 
slíkt kemur fyrir í öllum myndunum nema Postia pappi Jaakobille og þar er vísað til 
slíkrar þjónustu. Kannski má segja að þetta sé grundvöllur allrar prestsþjónustunnar 
eins og hún kemur fyrir í myndunum. Inn í þá þjónustu fléttast prédikun, sálmasöngur, 
lestur úr Biblíunni og fleira. 
Það sem er næst mest áberandi er sálgæslan. Hún er kjarni þjónustu prestanna í 
Forbrydelser, Postia pappi Jaakobille og Málmhausi. Hún er veigamikill þáttur í starfi 
Ivans í Adams æbler og kemur einnig fyrir í Miffo, Riisuttu mies og De usynlige. Eina 
myndin þar sem prestur sinnir ekki sálgæslu er Såsom i himmelen, í þeirri mynd er 
kórstjórinn Daniel aftur á móti í hlutverki sálgætis. Misjafnt er hvernig prestarnir 
sinna þessari þjónustu. Oft gera þeir það vel, en í nokkrum myndum er markaleysi 
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prestanna til umfjöllunar, t.d. í Miffo, Adams æbler og Forbrydelser. Það er líka sýnt í 
samhengi sálgæslunnar.  
Prestar í þremur myndum sinna kærleiksþjónustu, Ivan í Adams æbler tekur á móti 
föngum í samfélagsþjónustu, Antti í Riisuttu mies tekur þátt í starfi Markku með  
útigangsmönnum og lætur honum í té fjármuni til að sinna þeirri þjónustu. Anna í De 
usynlige sinnir eiturlyfjaneytanda sem til hennar leitar. Þá sinna tveir prestar 
heimsóknarþjónustu í söfnuðum sínum: Tobias í Miffo bankar upp á  til að vekja 
athygli fólks á kirkjunni og Janus í Málmhausi heimsækir fólkið í sveitinni til að 
kynnast því. 
Kvikmyndaprestarnir koma einnig að trúfræðslu og barnastarfi, til dæmis í 
Forbrydelser, Risuttu mies og De usynlige. Þá sinna prestarnir í Riisuttu mies og 
Såsom i himmelen stjórnunarstörfum. Það hlutverk er raunar veigamikill hluti af 
sjálfsmynd prestsins í síðarnefndu myndinni. Presturinn í Miffo lítur á það sem 
mikilvægan hluta af sínu starfi að vekja athygli á kirkjunni og það fellur undir þetta 
svið.   

Söfnuður og samhengi 
Þrenns konar söfnuðir koma fyrir í myndunum: borgarsöfnuðir, söfnuðir í dreifbýli og 
söfnuðir í sérþjónustu. Kirkjusókn er misjöfn en alla jafna er hún frekar dræm. 
Borgarsöfnuðir koma fyrir í Miffo, Riisuttu mies og De usynlige. Söfnuðurinn í Miffo 
er lítill þótt margir búi í sókninni. Hann kemur fyrst og fremst saman kringum 
athafnir. Messusókn er engin og Tobias og forveri hans í starfi hafa báðir áhyggjur af 
því. Áhorfandinn fær samanburð af nálægri mosku sem þeir fylgjast með úr kirkjunni. 
Hún er staðsett í gömlm keilusal og er vel sótt. Til stendur að loka kirkjunni og 
skipulögð er undirskriftasöfnun til að koma í veg fyrir það. Ágætlega gengur að safna 
undirskriftum en það skilar þó ekki fleira fólki í kirkju. 
Í Riisuttu mies er einnig frekar dræm messusókn en safnaðarstarfið er fjölbreytt og 
þátttaka ágæt. Athafnir eru í brennidepli. Í De usynlige er messusókn ágæt og athafnir 
einnig vel sóttar. Þar koma líka hópar ungmenna í kirkjuna. Í samtölum kemur einnig 
fram að það sé mikið um að vera í kirkjunni.  
Sveita- og þorpasöfnuðir koma fyrir í Såsom i himmelen, Adams æbler og Málmhausi. 
Í fyrri myndunum tveimur er messusóknin dræm. Í einu samtalinu í Såsom i himmelen 
kemur til dæmis fram að fleiri mæti á kóræfingar en í messu. Söfnuðurinn sem sækir 
kirkjuna í Adams æbler samanstendur aðallega af þeim sem búa á prestssetrinu að 
viðbættum örfáum einstaklingum. Í Málmhausi er kirkjan hinsvegar þéttsetin og það 
er greinilegt að hún skiptir sóknarbörnin máli. Það er sýnt með starfi virkrar 
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safnaðarnefndar og því hvernig sveitin öll kemur saman til að reisa nýja kirkju eftir að 
sú eldri brennur. 
Prestar í tveimur kvikmyndum sinna sérþjónustu, það eru þau Anna fangaprestur í 
Forbrydelser og Jakob í Postia pappi Jaakobille. Jakob virðist að vísu tengdur kirkju í 
sveit en enginn söfnuður kemur fyrir í myndinni annar en sá sem hann á samskipti við 
bréfleiðis. Anna þjónar öllum konunum í fangelsinu og auk þeirra er starfsfólki boðið 
að leita til hennar og sækja helgihaldið. Þjónusta hennar er vel þegin í myndinni og 
helgihaldið er vel sótt. Söfnuður Jakobs er einnig stór. Það er gefið til kynna með 
bréfastöflunum sem eru sýndir nokkrum sinnum í myndinni. Meginþjónusta beggja er 
sálgæslan.  

Helgihald og athafnir 
Helgihald og kirkjulegar athafnir koma fyrir í öllum myndunum nema Postia pappi 
Jaakobille. Í henni er vísað til skírnar og hjónavígslu svo ljóst er að slíkar athafnir 
skipta máli þótt þær komi ekki fyrir. Messur eru algengastar. Misjafnt er frá hvaða 
hluta messunnar er sýnt eða hvort umgjörð messunnar og undirbúningur hennar er til 
umfjöllunar. Í Miffo er lögð megináhersla á að sýna kirkjusóknina, sem er engin. Í 
Forbrydelser er prédikun og altarisganga í forgrunni. Það er í samræmi við þann 
embættisskilning sem kemur fram í vígslubréfi Önnu sem lesið er úr í myndinni. Í 
Såsom i himmelen er það syndajátningin sem er í brennidepli. Í Adams æbler er 
staldrað við prédikunina sem jafnframt er brotin upp til að undirstrika að Ivan er 
enginn venjulegur prestur. Í Riisuttu mies eru nokkrar messur þar sem megináhersla er 
á prédikunina. Í De usynlige er það kvöldmáltíðin sem er sýnd, með megináherslu á 
það þegar tekið er við sakramentinu og á fyrirgefninguna. Í Málmhausi byrjar 
presturinn að tóna miskunnarbæn og stöðvar síðan athöfnina til að skamma Heru fyrir 
að reykja innandyra. Það er sameiginlegt þessum athöfnum að þær endurspegla 
meginefni myndanna og kallast á við helstu viðfangsefni persóna. Þannig er messan í 
hverri mynd eins konar lykill að prestinum, persónu hans og starfi. Messusóknin gefur 
einnig vísbendingar um stöðu kirkjunnar í hverri mynd. Þá vekur það athygli að í 
fjórum kvikmyndum eru messur stöðvaðar eða þeim aflýst: Anna í Forbrydelser 
brotnar niður í sinni síðustu messu í myndinni og getur ekki haldið áfram, Stig í 
Såsom i himmelen aflýsir messu undir lok myndarinnar þegar þyrmir yfir hann. Ivan í 
Adams æbler stöðvar prédikun þegar eitt sóknarbarnið stendur upp til að fara á 
salernið og Janus í Málmhausi gerir hlé á messunni þegar hann biður Heru að drepa í 
sígarettunni.  
Við þetta má bæta að messan gefur einnig vísbendingar um þá guðfræði sem hver 
prestur stendur fyrir. Það sama gildir um aðrar kirkjulegar athafnir, s.s. útfarir, 
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hjónavígslur og skírnir. Þær hjálpa til við að staðsetja prestinn. Skírnir koma fyrr í 
Adams æbler og Riisuttu mies, hjónavígslur í Miffo, Riisuttu mies og De usynlige og 
útfarir í Miffo, Adams æbler, Riisuttu mies og Málmhausi. 

Bæn 
Það er hluti af formlegum skyldum prestsins að leiða söfnuðinn í bæn og að biðja fyrir 
öðrum og bænin er mikilvægur hluti af trúarlífi hinna kristnu. Í öllum kvikmyndunum 
kemur bæn fyrir sem hluti af helgihaldinu í kirkjunni eða sem hluti af skyldum 
prestsins. Í Postia pappi Jaakobille er það til dæmis á formi fyrirbænar fyrir sendanda 
bréfs og í Málmhausi er bænin á formi tveggja sunginna sálmversa í útför: „Nú legg 
ég augun aftur“ og „Ég fel í forsjá þína.“ Einsleg bæn prestsins er ekki jafn algeng. 
Tobias í Miffo biðst ekki fyrir en eitt atriði fjallar þó um bænina. Þá situr hann ber að 
ofan á rúminu og í þungum þönkum þegar meðleigjandinn Jenny gengur inn á hann. 
Hún heldur að hann sé að biðjast fyrir en svo er ekki. Í Forbrydelser biðst Anna 
nokkrum sinnum fyrir, hún fer meðal annars með stutta þakkarbæn eftir að hún kemst 
að þunguninni. Eitt af átakamestu atriðum myndarinnar er jafnframt þegar hún er 
beðin að kenna Kate að biðja faðirvorið. 
Í Såsom i himmelen á Stig heita iðrunarbæn eftir innilega ástarnótt með eiginkonunni. 
Riisuttu mies sker sig nokkuð úr hinum myndunum. Þar á Antti nokkrar bænastundir í 
einrúmi þar sem hann biðst bæði fyrir upphátt og í hljóði. Ein er í kirkjunni, ein við 
rúmstokkinn og tvær á baðherberginu. Í De usynlige eru tvö atriði þar sem Anna biðst 
fyrir, annað á sér stað eftir að Jens er horfinn og er eins konar bænarandvarp 
móðurinnar. Af því má draga þá ályktun að bænin sé henni eiginleg. 

Prédikun 
Prestarnir í flestum myndunum prédika, ýmist í messu eða í útförum. Þeir sinna líka 
boðun í samtölum og sálgæslum. Í Miffo prédikar Tobias í hefðbundinni messu og 
flytur eins konar samtalsprédikun í útfararathöfn. Í Forbrydelser flytur Anna nokkrar 
prédikanir sem endurpsegla hver fyrir sig hennar eigin ástand. Í Adams æbler prédikar 
Ivan bæði í messu og við útför. Í Riisuttu mies flytja prestarnir nokkrar prédikanir. Í 
Postia pappi Jaakobille, De usynlige og Málmhausi flytja prestarnir ekki hefðbundnar 
prédikanir en þeir miðla guðsmynd og sýn á manneskjuna í samtölum. Það sama gildir 
um prédikunina og helgihaldið, hún birtir sýn á guðfræði prestsins og stöðu hans og 
gefur áhorfandanum vísbendingar um líðan prestsins. 

Biblían 
Biblían er ekki jafn áberandi í myndunum og ætla mætti. Ekki er vitnað til texta 
hennar í Miffo, Såsom i himmelen og Málmhausi þótt í síðarnefndu myndinni sé talað 
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um persónu Jesú og líf hans og starf. Slíkt mætti sjá sem óbeina vísun til Biblíunnar. Í 
Forbrydelser er vitnað til hennar en hún er ekki rædd sem slík. Aftur á móti er talað 
um kraftaverkasögur og Jesú í þeirri mynd. Í Riisuttu mies og De usynlige er vísað 
beint til Biblíunnar í nokkrum atriðum, t.d. við prestvígslu Vilmu í Riisuttu mies og í 
samtali um kraftaverk Jesú í De usynlige. Þá koma tilvitnanir í Biblíuna fyrir í 
helgihaldi í myndunum. 
Postia pappi Jaakobille og Adams æbler skera sig úr þegar kemur að vísunum í texta 
Biblíunnar. Í fyrrnefndu myndinni er vitnað beint í nokkra lykiltexta, m.a. í þrettánda 
kafla Fyrra Korintubréfs og fjórða kafla Filippíbréfsins. Lesið er upp úr þessum 
köflum og efnið íhugað. Þá talar Jakob um Biblíuna sem hefur fylgt honum frá því 
hann var ungur maður. Biblían hefur stöðu tákns í myndinni, enda getur Jakob ekki 
lesið hana vegna blindunnar, en hann heldur á henni og handfjatlar um hana. Þá 
kvikna hugrenningatengsl við Jakobsbréfið í Nýja testamentinu og jafnvel mætti 
ganga svo langt að kalla myndina íhugun um nokkur lykilstef úr því. Söguþráður 
Adams æbler kallast á við Jobsbók því myndin er íhugun um þjáningu hins saklausa. 
Vísað er með beinum hætti í Jobsbók nokkrum sinnum í myndinni, bæði sjónrænt með 
því að sýna Biblíuna sem opnast á Jobsbók og í texta. Til viðbótar við það hefur Ivan 
iðulega vers úr Biblíunni á vörunum. 

Líf prestsins sem kristinnar manneskju 
Prestarnir í flestum myndum eru vel meinandi og vilja vel þótt það gangi ekki alltaf 
upp. Sumir missa raunar tökin á eigin lífi með skelfilegum afleiðingum. Tobias í Miffo  
er eitt dæmi um það, en hann er markalaus í samskiptum við sóknarbörn, einkum 
Carolu en líka aðra. Hann hefur þó ekkert að skýla sér á bak við. Anna í Forbrydelser 
er í ólíkri stöðu þótt hún lendi í svipuðum aðstæðum og Tobias. Vegna hremminga í 
einkalífinu missir hún fótanna í prestsþjónustunni með slæmum afleiðingum fyrir 
Kate. Öðrum föngum sinnir hún betur. Stig í Såsom i himmelen líður fyrir 
persónulegar skoðanir sínar og guðfræði sem setur manneskjuna niður. Hann kemur 
illa fram við eiginkonuna og leyfir grófu heimilisofbeldi að viðgangast í söfnuðinum. 
Þessir prestar koma ekki alltaf vel fram við aðra og minna þannig kannski á að 
presturinn er brotið tákn að skilningi Lathrop. Antti í Riisuttu mies er á mörkunum. 
Hann lendir í sjálfsmyndarkreppu í framboðinu sem leiðir til þess að hann kemur illa 
fram við samstarfsmann sinn Markku. Hann heldur framhjá eiginkonunni með Vilmu 
og kemur svo illa fram við hana og fær hana til að flytja sig í starf í annarri kirkju. Á 
móti kemur að þegar myndin endar virðist hann hafa fundið jafnvægi því áhorfandinn 
sér biskupinn í þjónustuhlutverki á biskupssetrinu ásamt barnsmæðrum sínum báðum.  
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Ivan í Adams æbler mætir fólki almennt mjög fallega, er hughreystandi og 
almennilegur. Hann talar til dæmis fyrirgefningarorð inn í líf sóknarbarns sem glímir 
við mikla sektarkennd. Á móti kemur að hann lifir í algjörri afneitun á 
raunveruleikanum, sem bitnar til að mynda á þungaðri konu sem leitar til hans í 
sálgæslu. Hann lýgur að henni og blekkir hana. Í lok myndarinnar virðist það þó vera 
leyst í góðu sem kemur fram í því að hún nefnir barnið sitt eftir Ivan.  
Prestarnir í Postia pappi Jaakobille, De usynlige og Málmhausi eru aftur á móti til 
fyrirmyndar. Þau sinna öðru fólki af mikilli umhyggju, hafa áhuga á þeim og lifa 
fallega. Janus í Málmhausi sker sig úr fyrir það hvað hann hefur mörkin sín á hreinu. 
Hann er eins konar andstæða Tobiasar í Miffo hvað það varðar. 

Sjálfsmynd, opinbert líf og einkalíf 
Sjálfsmynd Tobiasar í Miffo er mótuð af því að hann er nýútskrifaður. Hann ruglar 
saman einkalífi og atvinnu sem flækist fyrir honum í starfinu. Anna í Forbrydelser er 
undir sama hatt sett, hún er reynslulítil og nýlega útskrifuð. Hún vill hafa skýr  mörk 
en það gengur ekki upp með þeim afleiðingum að einkalífið tekur alveg yfir. Það 
vekur athygli strax þegar horft er á þessar myndir að alla handleiðslu skortir hjá 
prestunum sem við kynnumst í þeim. Stig í Såsom i himmelen bindur sjálfsmyndina 
sína við embættið og það ásamt trúarlegum skoðunum hans mótar einkalífið. Hann er 
embættismaður, stjórnandi og valdsmaður. Sjálfsmyndin er kreppt og það veldur bæði 
vanda í einkalífi og starfi. Ivan í Adams æbler er harmkvælamaður sem lifir í mikilli 
afneitun. Hann er krepptur vegna vandamála en tekur það aldrei beint út á öðrum, þótt 
afneitunin leiði hann vissulega á villigötur. Hér er á ferð andstæða við Såsom i 
himmelen, það er það reynslan úr einkalífi sem virðist móta guðfræðina. Sagan af 
Antti í Riisuttu mies er saga af manni í sjálfsmyndarkreppu. Einkalífið virðist að miklu 
leyti ganga út hið kirkjulega líka - hjónin eru jú bæði prestar. En á endanum gengur 
þetta upp hjá honum.  
Jakob í Postia pappi Jaakobille lifir í sinni köllun. Þannig rennur einkalífið og 
opinbera lífið saman í persónu hans. Þetta er m.a. sýnt með því að hann klæðist 
prestaskyrtu stærstan hluta af tímanum. En hann lendir líka í trúar- og 
sjálfsmyndarkreppu þegar bréfin taka að berast. Anna í De usynlige og Janus í 
Málmhausi eru þeir prestar sem eru í bestu jafnvægi. Þau eru bæði einstæð og hafa 
skýr mörk milli einkalífs og starfs.  
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5. Samantekt 

Í þessari ritgerð er rýnt í átta kvikmyndir frá Norðurlöndunum sem eiga það 
sameiginlegt að prestar eru mikilvægar persónur í þeim. Myndirnar eru skoðaðar með 
hliðsjón af módeli sem byggir á bók Gordon W. Lathrop um lútherska prestinn. 
Rannsóknin leiðir tvennt í ljós, annars vegar að hægt er að skoða myndirnar í þessu 
samhengi, hins vegar að myndin af lútherska prestinum er í senn fjölbreyttari og dýpri 
en áður hefur verið haldið fram.  
Í upphafi ritgerðinnar var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða mynd birtist okkur af lútherska prestinum við upphaf 21. aldar þegar 
þessar átta kvikmyndir eru skoðaðar saman? Hver eru megineinkenni á starfi 
og lífi prestanna í myndunum? 

2. Hvernig er hægt að nota guðfræðileg módel við rannsóknir á kvikmyndum?
Hvaða skref þarf að stíga til að hægt sé að byggja brú milli guðfræði og 
kvikmyndar? 

Aðferðafræði Deus ex cinema er notuð sem grunnvinna í ritgerðinn. Við hana þarf að 
bæta guðfræðilegu módeli eins og því sem var unnið upp úr bók Gordon W. Lathrop 
og er notað hér. Það módel er nothæft vegna þess að umfjöllunarefni Lathrop og 
kvikmyndanna skarast. Með því að vinna greiningarspurningar upp úr bókinni er 
mögulegt að skoða ólíkar kvikmyndir hlið við hlið. Það dýpkar myndina af prestunum 
og gefur kost á samanburði milli mynda. Þannig nýtist hið guðfræðilega módel í 
þessari vinnu. 
Eftir stendur þá spurningin um myndina af lútherska prestinum. Þegar myndirnar eru 
skoðaðar hlið við hlið kemur í ljós skyldleiki í efni og efnistökum. Meðal þess sem 
rannsóknin hefur leitt í ljós er að: 

1) Prestur í svona kvikmynd gefur tækifæri til að fjalla um tilvistarspurningar og 
siðferðisleg álitamál í myndinni. Svo dæmi sé tekið er fengist við 
stéttaskiptingu og fordóma í Miffo, fóstureyðingar og ofbeldi gagnvart börnum 
í Forbrydelser, heimilisofbeldi og meðvirkni í Såsom i himmelen og Postia 
pappi Jaakobille, sektarkennd, sátt og betrun í Forbrydelser, Adams æbler og 
Postia pappi Jaakobille og við gátu þjáningarinnar í Adams æbler. 

2) Prestarnir eru mannlegir meira en guðlegir. Það þýðir að hægt er að nálgast þá 
og samsama sig með þeim. Þetta er raunar hægt frá tíma Bergmanns og jafnvel 
fyrr. Sjá má ákveðna samsvörun á milli Jesúmynda og prestamynda hvað þetta 
varðar. Prestarnir eru brotin tákn svo stuðst sé við orðfæri Lathrop. Um leið 
eru þetta að mestu leyti nútímalegir prestir sem áhorfandinn getur þekkt eða 
kannast við sem alvöru presta og manneskjur af holdi og blóði. 
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3) Það er ekki gagnlegt að nálgast myndirnar út frá spurningunum: Er þetta góður 
eða vondur prestur eða er myndin af kirkjunni jákvæð eða neikvæð? Frekar er 
rétt að skoða hvers konar prestur þetta. Myndirnar eru að mörgu leyti mun 
jákvæðari en hefur verið talið hefur verið og fjallað var um í öðrum kafla 
þessarar ritgerðar. Neikvæð staðalmynd presta í kvikmyndum kann því að 
byggja meira á ímynd presta í samfélaginu eða einhverjum óræðum 
ímyndararfi en á rýni í kvikmyndaprestana sjálfa. 

4) Köllun og kreppa er mikilvægt stef í mörgum kvikmyndum, til dæmis Miffo, 
Forbrydelser, Adams æbler, Postia pappi Jaakobille og Riisuttu mies.  

5) Prédikun og það sem er sýnt úr helgihaldi má nota til að staðsetja prestana 
guðfræðilega. Messur í kirkjum eru einkar gagnlegar þegar kemur að slíku 
mati. 

6) Sjá má sameiginleg stef í notkun kvikmyndamálsins í nokkrum myndum. 
Ofanskot og staðsetning myndavélarinnar hátt uppi er notuð til að tjá 
sjónarhorn Guðs, t.d. í Miffo, Riisuttu mies og Postia pappi Jaakobille. Veður 
er einnig notað til að tákna nærveru Guðs og jafnvel einhvers konar inngrip, 
t.d. þrumur og eldingar í Adams æbler og Postia pappi Jaakobille. Þá er í 
flestum ef ekki öllum myndum notað mikið af trúarlegum táknum.  

7) Myndirnar birta þá sýn á lútherska kirkju að safnaðarstarf sé ekki aðalatriði í 
kirkjustarfi og starfi prestsins. Kjarninn er þjónusta prests í helgihaldi og 
athöfnum, sálgæsla og kærleiksþjónusta. Það virðist vera sálgæslan sem er 
mikilvægasta hlutverk prestsins. Hún er ekki síður en helgihaldið vettvangur 
boðunar, fræðslu og prédikunar. Þá kemur fram í myndunum að presturinn er 
eða á að vera með mörkin sín á hreinu. Hann á ekki að blanda saman einkalífi 
sínu og lífi fólksins sem er þjónað.  

8) Prestsvígðir karlar eru fleiri en konur í myndunum eins og raunin hefur verið í 
kirkjunum á Norðurlöndum. Það vekur athygli að í öllum myndunum þar sem 
prestsvígðar konur koma við sögu er lögð áhersla á móðurhlutverkið og jafnvel 
hið líkamlega. Prestsvígðu konurnar miðla jafnframt sýn á Guð og manneskju 
sem gengur út á samstöðu með manneskjunni í aðstæðum hennar.  

Hver eru næstu skref í rannsóknum á þessu sviði? Það mætti hugsa sér að nota 
kvikmyndirnar sem linsu til að skoða breytingar á prestsembættinu í menningunni og 
kirkjunum í samtíma hverrar myndar. Jafnvel mætti bera saman stöðu prestsins á 
tilteknu tímabili eftir löndum. Það kallar á annars konar og dýpri greiningu en hér 
hefur verið gert og fær að bíða betri tíma. 
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6. Viðaukar og heimildir 

1. Listi yfir norrænar prestamyndir 
2. English summary 
3. Heimildir  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6.1 Viðauki 1: Listi yfir norrænar prestamyndir 

Þessi listi nær yfir kvikmyndir frá Norðurlöndunum þar sem prestar koma fyrir. Í 
sumum þeirra er presturinn í burðarhlutverki í kvikmyndinni, í öðrum er hann í 
aukahlutverki og í enn öðrum er presturinn hluti af sviðsmyndinni. Listinn er ekki 
tæmandi. 

Herr Arnes Pengar (Mauritz Stiller: 1918)  
Ordet (Carl Th. Dreyer: 1955) 
Nattvardsgästerna (Ingmar Bergman: 1963)  
Viskningar och rop (Ingmar Bergman: 1972)  
Fanny och Alexander (Ingmar Bergman: 1982)  
Babettes gæstebud (Gabriel Axel: 1987) 
Nionde kompaniet (Colin Nutley: 1987) 
Änglagård (Colin Nutley: 1992) 
Den goda viljan (Bille August: 1992) 
Änglagård – andra sommaren (Colin Nutley: 1994) 
Söndagsbarn (Daniel Bergman: 1994) 
Enskilda samtal (Liv Ullmann: 1996) 
Jerusalem (Bille August: 1996) 
Söndagsengler (Berit Nesheim: 1996)  
Bare skyer beveger stjernene (Torun Lian: 1998) 
Sjön (Hans Åke Gabrielsson: 1999) 
Levottomat (Aku Louhimies: 2000)  
Sånger från andra våningen (Roy Andersson: 2000) 
Vingar av glas (Reza Bagher: 2000)  
Italiensk for begyndere (Lone Scherfig: 2000) 
101 Reykjavik (Baltasar Kormákur: 2000)  
Sånger från andra våningen (Roy Andersson: 2000)  
At klappe med een hånd (Gert Fredholm, 2001) 
Miffo (Daniel Lind Lagerlöf: 2003)  
Cappricciosa (Reza Bagher: 2003)  
Svidd neger (Erik Smith Meyer: 2003)  
Noi Albinoi (Dagur Kári: 2003)  
Forbrydelser (Annette K. Olesen: 2004) 
Så som i himmelen (Kay Pollak: 2004)  
Populärkultur från Vittula (Reza Bagher: 2004)  

%83



Prestur í mynd

Lupaus (Ilkka Vanne: 2005)  
Adams æbler (Anders Thomas Jensen: 2005)  
Drabet (Per Fly: 2005) 
Princess (Anders Morgenthaler: 2006) 
Drömmen (Niels Arden Oplev: 2006) 
Kunsten at græde i kor (Peter Schønau Fog: 2006) 
Efter bryllupet (Susanne Bier: 2006)  
Mýrin (Baltasar Kormákur: 2006)  
Riisuttu mies (Aku Louhimies: 2006)  
Kautokeino-opprøret (Nils Gaup: 2008) 
De usynlige (Erik Poppe: 2008)  
Postia pappi Jaakobille (Klaus Härö: 2009) 
Änglagård – tredje gången gillt (Colin Nutley: 2010) 
Mammas pojkar (Ulf Malmros: 2012) 
Málmhaus (Ragnar Bragason: 2013)  
I lossens time (Søren Kragh-Jacobsen: 2013) 
Henkesi edestä (Petri Kotwica: 2015) 

Sjónvarpsþættir 
Pieni pala jumaala (1999) 
Jesus & Josefine (2003) 
Kautokeinoupproret (2008) 
Äkta människor (2012-)  
Halvvägs til himlen (2013-) 
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6.2 English Summary 

This paper is an analysis of eight Nordic films from 2003-2013. In each film a pastor 
is a central character. The films are analysed using the methodology of the Deus ex 
cinema group and a model that is based on The Pastor, a book by Gordon W. Lathrop. 
It is examined which signs are used to indicate that a character is a pastor, how the 
pastor is addressed, whether the calling of the pastor is shown, what are the main tasks 
of the pastor, what kind of congregation the pastor serves congregation, if the pastor 
presides in liturgy and rituals, whether and how the pastor prays, preaches, how the 
Bible is used and how the pastor lives as a Christian person.  
Among the results of the paper is that the Deus ex cinema method is useful for work 
with narrative films when it is combined with a model such as the one used in this 
paper. The results also show that some of the films use similar methods to convey the 
presence of God, i.e. use of birds-eye-view shots and weather. The films take on 
various existential and moral issues. The image of the pastors is diverse and not 
shallow. The films convey the view that the central tasks of the lutheran pastor are 
focused on the liturgy, rituals and pastoral care. They depict pastors who are human 
beings, of flesh and blood, which the audience can relate to. 
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